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Introductie

“This might not strike you as an intellectual bombshell, but people like to sit where there are places 
for them to sit.” --- William Whyte
 
Sommige buurten lijken met mooi weer te veranderen in een gedeelde huiskamer. Het is echter 
niet (meer) vanzelfsprekend dat je je buren kent. Naast toenemende eenzaamheid is er sprake 
van groeiende afstand tussen mensen van verschillende achtergronden en leefstijlen. Dit legt 
spanning op de sociale cohesie in wijken. Door in het voorjaar van 2014 een bankje voor hun huis 
te zetten in de Tweede Oosterparkstraat in Amsterdam-Oost voerden Jesse Jorg en Cathelijn de 
Reede veel spontane gesprekken met directe buren en buurtgenoten. Vanuit het idee dat bankjes 
op de stoep buurtgenoten verbindt, zijn zij vervolgens gestart met BankjesCollectief, ‘het grootste 
openluchtcafé ter wereld’. Op iedere eerste zondag van de zomermaanden kan iedereen een 
bankje ‘openen’ en  buurtgenoten uitnodigen.

Deelnemers van het seizoen 2015 waarderen het BankjesCollectief met een gemiddeld rapportcijfer 
van een 8.6 en bijna 80% vindt zijn/haar geopende bankje een succes. BankjesCollectief wordt 
dus positief gewaardeerd door de deelnemers. Nu het derde seizoen op komst is blikken de 
initiatiefnemers graag terug om te kijken in hoeverre zij erin geslaagd zijn hun doelstellingen te 
bereiken. Om dit te achterhalen behandelt dit onderzoek eerst verschillende theoretische 
uitgangspunten achter de doelstellingen van BankjesCollectief: 

1. de straat een persoonlijk en uitnodigend karakter geven
2. het versterken van de sociale structuur in een buurt door nieuwe ontmoetingen
3. het versterken van het gevoel van tevredenheid en veiligheid in de buurt

De belangrijkste doelstelling is 2.) het versterken van de sociale structuur . De overige twee behandelde 
doelstellingen hangen hiermee samen en zijn ook van belang voor de financierende partners. In 
de verschillende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op de mate waarin deze doelstellingen 
behaald zijn. Het laatste hoofdstuk biedt een aantal aanbevelingen voor de organisatie. 
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Organisatie BankjesCollectief

BankjesCollectief is een initiatief van Stichting We The People. Het kernteam van 
BankjesCollectief bestaat uit Jesse Jorg en Cathelijn de Reede. Op zondag 1 juni 2014 werd 
het eerste openluchtcafé van BankjesCollectief geopend. Tijdens het eerste seizoen in 2014 
(6 edities, inclusief de extra wintereditie in februari 2015) en het tweede seizoen in 2015 
(ook 6 edities), hebben in totaal 448 bankjes onderdeel uitgemaakt van het project (m.u.v. 
de geopende bankjes die niet waren ingeschreven op de website). In 2015 waren er 288 
bankjes, geopend op de eerste zondag van de maanden mei t/m oktober (6 edities). De 
bekendheid is het grootst in Amsterdam - daar waar het ook begonnen is. BankjesCollectief 
kan plaatsvinden in alle dorpen en steden. 

In seizoen 2015 zijn veruit de meeste bankjes geopend in Amsterdam (148), maar ook in 
Gouda (28), IJsselstein (14), Utrecht (8), Zaandam (7), Arnhem (7) en andere steden en 
dorpen is BankjesCollectief populair. Zelfs in Brussel, Wenen, New York en Taipei openden 
bankjes waarmee initiatiefnemers hun eigen straat transformeerden tot ontmoetingsplek. 

Facitlitatie vanuit de organisatie 
Bankjeseigenaren kunnen zich op eigen initiatief inschrijven op de website, een online 
platform waarmee bewoners elkaar kunnen vinden en leren kennen. Dat kan met een eigen 
bankje dat permanent of tijdelijk buiten staat of door een gemeentebankje te gebruiken. 
Vervolgens kiest iedereen zelf wat ze serveren en organiseren: van koffie tot bitterballen en 
van wildbreien tot een lesje salsadansen op de stoep. De bezoekers bepalen achteraf wat 
ze het waard vinden of nemen zelf wat mee. Deelname is laagdrempelig en vrij in te vullen. 
Bankjes worden ingevuld door bewoners en organisaties die hiertoe zelf initiatief nemen. 
Bijna 30% van de bankjes wordt georganiseerd door initiatiefnemers die exposure willen 
geven aan een buurtgerelateerd initiatief of instelling. De overige 70% wordt georganiseerd 
door bewoners. Het kernteam van BankjesCollectief faciliteert deze initiatieven en biedt 
communicatie en PR, in de vorm van de website, promotiemateriaal, (wervings)acties en 
social media (4.450 ‘likes’ op Facebook). Daarnaast verzorgt de organisatie BankjesCollectief 
advies en organiseert BankjesTours en andere toevoegingen, zoals een muzikale karavaan. 
Werving van bankjesbezoekers gaat via de deelnemers zelf. 

Exposure
Ongeveer een kwart van de deelnemers kent BankjesCollectief via vrienden/familie en 
45% via social media of andere communicatie uitingen vanuit de organisatie. Verschillende 
nationale (NRCnext, Parool, Telegraaf, Elle Magazine, Glamour, Flow Magazine etc.) en 
internationale media (o.a. Sapir Magasin Zweden, Telerama Frankrijk en Architoughts 
Spanje), belangenorganisaties (PPS New York) en blogs (the Pop-up city) lieten zich positief 
uit over BankjesCollectief. Het idee spreekt tot de verbeelding. Zo is men in Offenbach 
(Duitsland) een eigen BankjesCollectief gestart op vrijdagen, waaraan vele winkeliers 
participeren. De online uitingen en toegang tot de site zijn niet locatiegebonden, wel wordt 
er extra gepromoot in Amsterdam middels posters en flyers in horeca, winkels en op straat. 

Om deelname en bekendheid in verschillende wijken in Amsterdam te stimuleren, zijn in 
2015 zeven zogenaamde ‘BankjesAmbassadeurs’ ingezet die nieuwe deelnemers in hun 
stadsdeel werven. Zij creeren bekendheid en werken samen met lokale slutelfiguren en 
organisaties. Daarnaast zorgen zij o.a. dat het promotiemateriaal in de wijk wordt verspreid. 
Een van hen zegt: “Ik spreek nu meer mensen en kan een soort makelaar zijn tussen buren 
en buurtinitiatieven. In ieder geval gaan meer mensen nu in de buurt bankjes organiseren.” 
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Theoretisch kader

De stoep bestaat in Nederland al sinds de 17de eeuw en de daaruit voortgekomen 
‘bankjescultuur’ is een fenomeen met een enorme potentie voor onderling contact. Door 
samen te kletsen, eten en spelletjes te spelen op en om een bankje op de stoep zijn buren 
op ongedwongen manier samen en kunnen ze elkaar beter leren kennen. Dit is nodig 
aangezien de kloof tussen arm en rijk de afgelopen jaren is gegroeid, net als die tussen hoog 
en laag opgeleiden en tussen allochtone en autochtone bewoners (SCP, 2014). Het wordt dus 
steeds minder vanzelfsprekend om mensen uit een andere leefwereld te ontmoeten.  Door 
haar doelstelling om ‘de straat een persoonlijk en uitnodigend karakter te geven’ probeert 
BankjesCollectief de voorwaarden te scheppen waardoor iedereen mee kan doen en 
nieuwe ontmoetingen ontstaan tussen buren met verschillende achtergronden, leeftijden 
en culturen - de hoofddoelstelling van BankjesCollectief. Het bieden van mogelijkheden 
om ‘de ander’ te ontmoeten vormt op haar beurt weer een voorwaarde voor het bereiken 
van tevredenheid oftewel een ‘thuisgevoel’ en groter gevoel van veiligheid in de buurt, 
een andere doelstelling van BankjesCollectief. Bovendien draagt verpersoonlijking van de 
stoep ook weer bij aan het veiligheidsgevoel.

1. De straat een persoonlijk en uitnodigend karakter geven. 
Meer dan 80% van het informeel contact tussen buurtgenoten vindt plaats in de ruimte 
tussen woning en straat, oftewel de hybride zone (Skjaeveland & Garling, 1997). Een bankje 
op de stoep zetten is een van de manieren om de hybride zone in te richten en uit te 
nodigen tot gebruik (Heussen et al, 2015). Op plekken waar veel stromen van voetgangers 
zijn, willen mensen ook graag zitten: “What people enjoy most, is watching other people”, 
aldus William Whyte (1980). Persoonlijke objecten zoals bankjes, bloempotten of deurmatten 
die bewoners plaatsen in de hybride zones, zijn identiteitsuitingen; ze zeggen iets over de 
persoon die er woont. Bankjes zijn een succesvolle manier voor toe-eigening van de stoep 
- en op grotere schaal van de stad - omdat ze eenvoudig te plaatsen zijn en praktisch nut 
hebben.

Foto: Jurre Rompa (Gibraltarbankje)
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Het gebruik leidt tot activiteit in de hybride zone en dat is weer aanleiding tot contact met 
buren en straatgenoten. Het boek ‘De Stoep’ (2015) stelt dat mensen die hun hybride zone 
hebben toegeëigend en gebruiken, veel vaker contact hebben. In 84% van de gevallen 
kennen ze hun buren bij naam. In tegenstelling tot de 55% van de mensen die hun hybride 
zone niet gebruiken. Een bankje openen is daarmee een ideale manier om een stukje stad 
een persoonlijke inrichting te geven, een straat een open sfeer te geven, en van daaruit 
contact te leggen met anderen. 

2. Het versterken van de sociale structuur in een buurt door nieuwe ontmoetingen
In de eerste plaats richt BankjesCollectief zich op nieuwsgierige bewoners met interesse 
in de buurt. Tijdens het tweede seizoen was er ook aandacht voor doelgroepen die in 
het bijzonder gebaat zijn bij een sterkere sociale structuur in een buurt, zoals mensen met 
financiële en/of mobiele beperkingen. Naast het belang van inclusiviteit - contact tussen 
verschillende generaties, sociale klassen en mensen met diverse achtergronden - zijn de 
bankjes op straat voor ouderen van belang als rustpunt. Dit komt ten goede aan hun mobiliteit 
en verkleint het risico op vereenzaming. Bovendien werken deelnemers en bezoekers aan 
uitbreiding van hun netwerk. Het gaat hierbij niet zozeer om het creëren van een sterke 
mate van vertrouwen, maar juist om ‘zwakke bindingen’ of laagdrempelige verbanden. 
Zwakke bindingen zijn essentieel voor het vergroten van je netwerk (Granovetter, 1973). 
Met name deze kwetsbare doelgroepen hebben baat bij nieuwe ontmoetingen waardoor 
ze hun netwerk, ofwel ‘sociaal kapitaal’ uitbreiden. Bovendien blijkt uit onderzoek van de 
Universiteit van Chicago (2014) dat mensen sociaal contact onderschatten. Ze denken vaak 
geen behoefte te hebben aan een gesprekje, terwijl ze door gesprekken met vreemden 
een positieve ervaring hebben; iedereen voelde zich na een kort gesprek minder eenzaam 
en gelukkiger (Epley & Schroeder, 2014). Juist laagdrempelige en inclusieve activiteiten 
of bijeenkomsten die niemand uitsluiten en gezamenlijk worden geproduceerd, zijn goed 
voor het functioneren van de groep in haar geheel (Völker, 2008). 

3. Het versterken van het gevoel van tevredenheid en veiligheid in de buurt 
De in dit verslag geformuleerde eerste en tweede doelstelling van BankjesCollectief dragen 
gezamenlijk bij aan de derde; het vergroten van het tevredenheids- en veiligheidsgevoel 
in de buurt. Dit wordt ook wel ‘publieke familiariteit’ genoemd: het vertrouwd raken met 
bekende gezichten in de buurt zonder dat er sprake is van intensieve of langdurige interactie 
(Blokland, 2009). Publieke familiariteit bevordert het leren ‘lezen’ van de situatie, draagt bij 
aan het thuisvoelen in de buurt en zorgt voor een betere veiligheidsperceptie. Dit is in het 
bijzonder van belang voor stadswijken: het merendeel van de bankjes wordt geopend in 
stedelijke gebieden met een hoge dichtheid, diverse bevolkingssamenstelling en relatief 
veel anonimiteit. Een bankje heeft dan ook meer effect op de stoepen van de binnenstad 
dan in de weidsheid van buitenwijken en de voortuintjes in Vinex-wijken (Heussen et al, 
2015). Anders gezegd probeert BankjesCollectief stedelijke anonimiteit tegen te gaan en 
‘publieke familiariteit’ op te bouwen door verschillende doelgroepen met ieder hun eigen 
leefwereld elkaar te laten ontmoeten. 

Daarnaast is er een directe relatie tussen toe-eigening van de straat/woonomgeving 
en veiligheid: bij woningen met meer identiteitsuitingen wordt aanzienlijk minder vaak 
ingebroken (Brown, 1989). Persoonlijke spullen rondom en aan de woning leiden tot een 
sterkere uiting van territorialiteit. Anderzijds dragen een verloederde woonomgeving, overlast 
van jongeren en buurtbewoners bij aan het gevoel van onveiligheid (Bolt et al, 2008). Een 
bankje brengt dus niet alleen ‘ogen op de straat’, het is een uiting van territorialiteit die ook 
de drang om sociale controle uit te oefenen beïnvloedt (Dekker, 2011).



Methodiek 

 
Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen in welke mate BankjesCollectief in 2015 
haar sociale doelstellingen heeft behaald. De onderzoekscases zijn alle 288 bankjes die zijn 
geopend (198 unieke bankjes, georganiseerd door verschillende personen/instellingen). 
De respondenten van dit onderzoek zijn ‘deelnemers’, degenen die een bankje hebben 
geopend (idealiter) op de stoep voor hun eigen huis. Zij hebben zicht op de bezoekers én 
hoe hun bankje de straatsfeer en het straatbeeld mogelijk doen veranderen. 

Enquete deelnemers
Na de september editie zijn enquêtes gestuurd naar deelnemers in het adressenbestand 
(N= 75). De enquête bestond uit gesloten vragen, open vragen en een aantal stellingen (zie 
bijlage 1). De enquêtevragen zijn gebaseerd op theoretische en empirische uitgangspunten 
van de doelstellingen van BankjesCollectief: het versterken van de sociale structuur in 
een buurt door nieuwe ontmoetingen - en hieraan gerelateerde doelstellingen zoals de 
straat een persoonlijk en uitnodigend karakter geven en het versterken van het gevoel van 
tevredenheid en veiligheid in de buurt. Deelnemers van de enquete zijn afkomstig uit heel 
Nederland. Gezien de relatief grote aanwezigheid van BankjesCollectief in Amsterdam ligt 
in het onderzoek ook meer nadruk op deze locatie.

Overige data
Daarnaast zijn er voor het onderzoek gebruik gemaakt van de quotes uit het onderzoekje 
door de woningbouwcorporaties die Bankjescollectief ondersteunen. Zij hebben een 
enquête afgenomen onder zowel deelnemers (degenen die een bankje openden) als 
bezoekers (6 september, 2015, N=8) . De meeste data die zijn gebruikt voor dit onderzoek zijn 
verzameld tijdens/over de september editie. Deze editie is echter niet geheel representatief 
door o.a. het regenachtige weer. Daarom is er ook gebruik gemaakt van observaties 
en aantekeningen van ongestructureerde gesprekken voor journalistieke doeleinden 
gedurende verschillende edities in 2015. Hierbij is dieper ingegaan op thema’s die ook in 
dit verslag beschreven zijn.  Tot slot gelden beeldmateriaal en inschrijvingsgegevens, zoals 
de registratie bij de online aanmelding voor het openen van een bankje, als data voor het 
onderzoek. 

Overzicht Data 
Enquete deelnemers (na 6 september)
Onderzoeksresultaten woningbouwvereniging (6 september)
Observaties gedurende verschillende edities 2015
Aantekeningen journalist BankjesCollectief 
Fotomateriaal seizoen 2015
Inschrijfgegevens BankjesCollectief

5
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1. Een persoonlijk en uitnodigend karakter 

Bankjes in het straatbeeld vormen de contouren voor een samenzijn, waarbij iedereen 
kan aanschuiven. BankjesCollectief wil een extra boost geven aan het toe-eigenen en 
gebruiken van de ‘hybride ruimte’ als voorwaarde om verschillende soorten buren te 
betrekken. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal: in hoeverre draagt BankjesCollectief 
bij aan een persoonlijk en uitnodigend karakter van de straat? 

De website van BankjesCollectief geeft een goed beeld van de diversiteit aan geopende 
bankjes. Met enthousiaste beschrijvingen nodigen deelnemers mensen uit. Veelal worden 
er drankjes of lekkernijen genoemd, van appeltaart en soep tot hele ontbijtjes en bloody 
mary’s. Mensen zitten klaar "onder het genot van een lekker wijntje en soepele deuntjes..." 
(inschrijfgegevens).  Soms is het doel van het bankje om te eten en kletsen, of laagdrempelige 
activiteiten, veelal voor kinderen, zoals knikkeren, spelletjes of voorlezen. Sommige bankjes 
maken er een klein evenement van, door samen te sporten of kleding te ruilen. “Men vindt 
het heel leuk dat er 'eens wat gebeurt' op het Zonneplein, en een open bankje draagt daar 
erg aan bij.” Zo representeert elk bankje de interesses of hobby's van de deelnemende 
bewoners en is ze een identiteituiting op straat. 

Naast de levendigheid die activiteiten meebrengen, zorgen de deelnemers voor een 
uitnodigende straat door aankleding met bloemen, posters en lampjes, vrolijke kussens 
of het ophangen van een ‘mega hangmat’. Soms laten bezoekers van het bankje iets 
achter, zoals boeken in het Little Free Library- kastje, of komen er producten uit voort, zoals 
de breisels van het ‘Breibankje’ die met hun resultaten lantaarnpalen en regenpijpen 
versieren. Deelname kan aanzetten tot verdere verpersoonlijking van de hybride ruimte: 
“Nu we een bankje hebben gaan we ook grote plantenbakken aanschaffen met kleurige 
planten en bloemen.” Daarnaast fungeren permanente bankjes als eye catchers in de 
straat. 23% heeft deze zomer voor het eerst een bankje staan. De weggeef bankjes van 
BankjesCollectief hebben hier aan bijgedragen: “En mensen kunnen altijd plaatsnemen op 
het gewonnen BankjesCollectief bankje, dat werpt nu ook meteen al zijn vruchten af van 
mensen die daar even over het plein uitkijken of lunchen.” BankjesCollectief heeft positieve 
effecten op toe-eigening van de hybride zone: “Als je een bankje opent, wordt de stoep 
ook een beetje van jezelf, net zoals binnen. Dan ga je er beter voor zorgen.”

Foto's : Coco Plooijer (KletsBankje)

Naast het persoonlijk maken van de 
buitenruimte door aankleding en 
bijzondere activiteiten veranderen de 
bankjes ook de sfeer in de straat: "Er 
gebeurt iets 'spontaan' in de  -op zondag- 
verder zo rustige woonstraat." Groepjes 
mensen in de straat zien er gezellig uit en 
maken de straat "meer een leefstraat, 
persoonlijker en minder commercieel dan 
een winkelgebied". Deelnemers geven aan 
dat er meer naar hen wordt geglimlacht 
en dat de straat er vrolijker van wordt: “De 
nieuwe buren vonden het erg leuk dat 
er iets gezelligs in de buurt gedaan werd 
en ook de omaatjes van de buurt bleven 
staan om even te kletsen.”
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2. Sterkere sociale structuur door ontmoeting

De Nederlandse woningmarkt in de grote steden wordt gekenmerkt door relatieve diversiteit 
op buurtniveau. BankjesCollectief probeert verschillende mensen samen te brengen die 
hun buurt delen, maar die elkaar normaliter niet zouden ontmoeten. Een bankje is een 
goed middel tot contact, maar kan tegelijk een privé uitstraling hebben. De organisatie 
zet zich dan ook in om toegankelijk te zijn, breed deelnemers en bezoekers te werven en 
extra aandacht te besteden aan het bereiken van ouderen en minima. In dit hoofdstuk 
staat de volgende vraag centraal: in hoeverre zorgt BankjesCollectief voor ontmoetingen 
die bijdragen aan de sociale strcutuur in een wijk?

Deelnemers
Veel van de respondenten van BankjesCollectief zijn hoger opgeleide, nieuwsgierige 
bewoners. "Ik wil me laten verrassen door mensen die aanhaken en een tikkeltje uit mijn 
comfort zone gehaald worden, omdat je niet meer in je coconnetje zit".  De gemiddelde 
leeftijd van de respondenten is 44 jaar (37% van hen is 50 jaar of ouder). Belangrijkste reden 
om mee te doen is dat mensen het leuk vinden en ze er nieuwe buurtgenoten door leren 
kennen: "Omdat ik geloof in de kracht van vrolijkheid en lach. Met BankjesCollectief kan 
ik deze doorgeven, waardoor de wereld een heel klein beetje mooier wordt. Daarnaast 
geeft het mij de mogelijkheid om wortel te schieten in de buurt waar ik woon." Bovendien 
is het een relatief makkelijke manier om iets aan de buurt bij te dragen: “Daarnaast heb ik 
het nu ook heel druk en is er eigenlijk weinig tijd voor spontane ontmoetingen, een bankje 
helpt daarbij!”. 

Deelnemers zetten zich in om verschillende soorten buren op hun bankje welkom te heten: 
“We willen graag verschillende nationaliteiten verbinden tijdens de BankjesZondag.” Dit 
valt o.a. af te lezen uit de welkomstteksten/bordjes. Zo zeggen deelnemers uit Amsterdam 
Zuidoost: “[...] Wij vinden het leuk als dat een lekkernij uit het land van je roots is of iets 
wat je lekker vindt om te maken” (inschrijfgegevens). Over het algemeen zijn ze sociaal, 
enthousiast en open voor diversiteit: “Als Indo in de Indische Buurt serveer ik eigen gemaakte 
satéstokjes en een cocosdrankje, om mijn Indonesische roots te eren in de Indische buurt” 
(inschrijfgegevens). 

Foto: Melanie van Zweeden (Breibankje)
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Ongeveer 1/3 van de respondenten vertegenwoordigen een instelling of organisatie, zoals 
een galerie, heemtuinen of een oude begraafplaats in Gouda die nu als parkje dienst 
doet. Andere bankjes zoals die van ‘t Schip en Van Eesterenmuseum in Amsterdam bieden 
verdieping over de architectuur in de buurt. Ook zijn er bankjes van kerken die willen laten 
zien dat zij openstaan voor iedereen uit de buurt, zoals het BiechtBankje van een pastoor in 
Groningen of de PopUp kerk in Amsterdam West. Daarnaast wordt er soms opgeroepen voor 
het bespreken van een specifiek issue, zoals het uitwisselen van budgettips of samenkomen 
voor het oprichten van een VMBO kader vrije school. Een respondent noemt het: “Een 
aanleiding om elkaar te spreken en te ontdekken wat we gemeen hebben, vinden van de 
buurt etc.” Voor instellingen vormt BankjesCollectief een interessant platform om verbinding 
en bekendheid te genereren in de buurt. 

Bezoekers
De meeste bankjes hadden 10-20 bezoekers. Toeloop heeft grotendeels te maken met de 
ligging van de straat en individuele promotie (in de buurt en onder bekenden). Hieronder 
wordt kort ingezoomd op de deelnemers van een aantal stadsdelen in Amsterdam.

Kwetsbare groepen
Om te zorgen dat de bezoekers van de bankjes ook daadwerkelijk een afspiegeling 
vormen van de buurt heeft BankjesCollectief samengewerkt met instellingen die zich 
o.a. richten op de zwakkeren in de samenleving, zoals buurthuizen, BUUV en het Repair 
Cafe. Daarnaast is er in Amsterdam geworven op plekken waar veel verschillende soorten 
mensen komen, zoals de markt en is promotie gemaakt voor lagere inkomens, zoals bij de 
Voedselbank en via Stadspas. Door samenwerking met deelnemende partners vanuit het 
netwerk leefbaarheid van de Amsterdamse federatie woningbouwcorporaties, (AFWC) 
heeft de organisatie relatief veel focus op aandachtswijken, zoals de Indische buurt (Oost), 
Amsterdam Noord, Zuidoost of Nieuw-West. In de Amsterdamse stadsdelen spelen de 
ambassadeurs een belangrijke rol om op lokaal niveau een divers publiek te werven.

Stadsdeel 
Amsterdam

Minima 
huishoudens  
(2012)

Niet-westerse 
allochtonen 
(2015)

65+ (2014) Tevreden over 
inrichting woon- 
omgeving (2014)

Aantal bankjes 
(2015)

Noord 20,7 37,9 15,6 6,6 18
West 18,6 30,7 8,4 6,6 30
Nieuw-West 18 51,1 12,8 6,6 18
Centrum 10,6 14,7 12,5 7,3 8
Oost 17,9 32 8,7 6,8 54
Zuidoost 22,8 63,9 10,3 6,8 13
Zuid 11,6 17 14,7 7,1 7

Tabel 2, Amsterdamse wijken. Bron: O+S, inschrijfgegevens

Zoals te zien in de tabel worden veel bankjes geopend in wijken die een diverse 
bevolkingssamenstelling kennen met relatief veel minimahuishoudens en niet-westerse 
allochtonen. Bijna de helft vindt dat de bezoekers een afspiegeling zijn van de buurt: 
“[we] hebben altijd een zeer divers publiek, van Portugezen tot Joegoslaven en Britten.”  
Ongeveer een kwart van de respondenten is het hier niet mee eens: er zijn namelijk ook 
veel bankjes waar vrienden op af komen (30%). 
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Ouderen
Deze editie zijn er ook specifiek oudere bezoekers geworven. In seizoen 2015 deden 11 
ouderenorganisaties mee, zoals bejaardentehuizen en zorgcentra: "Het is wel een erg leuke 
activiteit op de zondagmiddag voor onze ouderen die zich op zondag vaak vervelen." 
Ouderen voelen zich steeds vaker eenzaam. Er zijn meer dan 4,1 miljoen 55-plussers, 
waarvan meer dan 1 miljoen zich eenzaam voelt. Van hen zijn 200.000 extreem eenzaam, 
zij hebben slechts een keer in de maand een sociaal contact (TNS/NIPO, november 2012). 
Bankjes bieden een laagdrempelige manier voor ouderen om contact te hebben: "Annie 
is mijn 81 jarige dementerende moeder die vooral niet uit huis wil, ze wil in haar eigen 
veiligheid blijven. Als mantelzorgster kom ik dagelijks bij mijn moeder, en veel flatbewoners 
zijn dan oprecht geïnteresseerd in mijn moeders wel en wee. [...] zo kunnen ook alle buren 
aansluiten en met haar, en elkaar, op laagdrempelige wijze in gesprek gaan over 'het mooie 
leven'”. Bovendien blijken bankjes in de buurt op zichzelf al een trekpleister te zijn voor veel 
ouderen: "Buurtbewoners nog weinig gezien, wel ouderen van de aanleunwoning."

Foto’s v.l.n.r.: Marlies van Gelderen (Brecht bankje), 
Thijs Albers (Brouwerij Ingewikkeld)

Foto’s v.l.n.r.: Coco Plooijer (BitterballenBankje, Oost)
Jurre Rompa (OntmoetBankje Nieuw-West)
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Figuur 4: weerspigeling van de buurt        Figuur 5: nieuwe initiatieven begonnen

Sociale structuur
Per bankje hebben deelnemers gemiddeld 5 nieuwe mensen leren kennen. Ondanks de 
positieve ervaringen erkennen deelnemers dat het een kunst is om daadwerkelijk nieuwe 
buren en een divers publiek te trekken: "Het complex waar wij wonen is al erg sociaal. Ik 
zou heel graag een bankje openen aan de straatkant. Ben benieuwd wat er dan gebeurt." 
Niet alle bankjes kunnen varen op de promotie van BankjesCollectief en voor sommige 
deelnemers blijkt het lastig om zelfstandig (onbekende) buren te werven.  

Waar men niet zozeer veel niéuwe mensen heeft leren kennen, heeft 70% hun buren juist 
beter leren kennen: "Het belangrijkste effect vind ik de ontmoetingen met de directe buren. 
Dat is me het meest waardevol." BankjesCollectief draagt hiermee bij aan het versterken 
van deze zogenaamde ‘zwakke’ bindingen: 64% van de contacten heeft vervolg gekregen, 
waarvan 11% vriendschappelijk en 40% buurtgericht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 
uitbreiding van het netwerk en leuk contact met de buurtkinderen.

Bovendien geeft 57% van de respondenten aan dat meedoen aan BankjesCollectief tot 
nieuwe ideeen heeft geleid. Het gaat hierbij om plannen voor een buurtfeest, afspraken 
om in de oefenruimte te gaan jammen, of het gezamenlijk opknappen van een plein aan 
de Wibautstraat. Een deelnemer: "Op ons bankje bleek dat een aantal mensen al tijden 
rondlopen met het idee om een keer iets in de straat te organiseren, maar het kwam nog 
niet van de grond omdat er denk ik twijfels waren of andere mensen in de straat dit ook 
leuk zouden vinden. Nu we van elkaar weten dat we met dezelfde ideeën rondlopen, 
hebben we afgesproken samen de schouders eronder te zetten!" BankjesCollectief draagt 
dus bij aan samenwerking en activering van buren en bewonersinitiatieven. 

Figuur 2 : aantal bezoekers per bankje        Figuur 3: buren beter leren kennen
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3. Tevredenheid en veiligheid in de buurt

BankjesCollectief richt zich op ontmoeting in de buurt en het versterken van de publieke 
familiariteit - het vertrouwd raken met bekende gezichten in de buurt zonder dat er sprake 
is van intensieve of langdurige interactie. Publieke familiariteit heeft op haar beurt weerslag 
op het gevoel van tevredenheid en veiligheid in de buurt. In dit hoofdstuk wordt nagegaan 
in hoeverre BankjesCollectief  hier een bijdrage aan levert.

Thuisgevoel
Bijna de helft (48%) van de respondenten voelt zich meer thuis in de buurt door het openen van 
een bankje. Door een laagdrempelige ontmoeting en het samen eten en/of ondernemen 
van activiteiten delen de aanwezigen een herinnering. Dit draagt op haar beurt weer bij 
aan het thuisgevoel: “Gezelligheid zorgde ervoor dat we elkaar weer herkennen op straat 
en gedag zeggen." De activiteiten leiden tot wederzijds begrip, je ontmoet "mensen die je 
vaker groet en waardeert omdat je een persoonlijk verhaal kent”. BankjesCollectief heeft 
dus effecten op de langere termijn. Mensen herkennen en spreken elkaar regelmatig op 
straat en hebben beter contact. Bovendien dragen de fysieke uitingen bij aan uitingen 
van territorialiteit die een thuisgevoel kunnen oproepen: "een van de deelnemers aan het 
BreiBankje breit nu nog door voor de aankleding van de bomen". 

Gevoel van veiligheid
30% voelt zich veiliger in de buurt door het participeren aan BankjesCollectief. Mensen zijn 
zich ervan bewust dat ze met een relatief kleine ingreep zélf een bijdrage kunnen leveren 
aan een prettigere buurt: "de buurt staat steeds in een slecht daglicht door overlast van 
jongeren, inbraken en autobranden. Ik vond dat het tijd werd om zelf iets te veranderen in 
de buurt." 

Foto: Cathelijn de Reede (SalsaBankje)
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Bovendien is de invloed op veiligheid vaak niet zozeer direct merkbaar. Veiligheidsperceptie 
heeft ook te maken met een gebrek aan verloedering en overlast: "Het zal met kleine 
stapjes een bijdrage leveren aan leefbaarheid." Met haar focus op vertrouwdheid 
draagt BankjesCollectief bij aan een intieme setting en daarmee aan een positieve 
veiligheidsbeleving:  “Ik kom oorspronkelijk uit Joegoslavië waar ik vaak met mijn opa door 
het park liep. Daar vond ik het fijn dat je dan ergens bij hoort. Die intimiteit kan ook heel 
goed in Amsterdam gecreëerd worden met zijn steegjes en hofjes.“ 

Frequentie
BankjesCollectief vindt iedere maand in de zomer plaats. 47% van de deelnemers doen 
meerdere keren mee. Zij zien 95% van de bezoekers terugkomen. De huidige frequentie lijkt 
dus te leiden tot meer herkenning en gezamenlijkheid. Ondanks dat niet alle maandelijke 
edities voor iedereen het gewenste weer of aantal bezoekers hebben, wil 99% volgend 
jaar weer meedoen. Men zegt liefst 5 keer mee te willen doen (28%). Dit wijst op hoge 
waardering voor en geloof in het concept onder deelnemers.  De praktijk wijst echter uit 
dat het meerendeel één keer meedoet (154 van 288). Slechts 18 bankjes deden 3 of meer 
keer mee in 2015. 

 Ondanks dat niet iedereen elke keer 'officieel' meedoet, worden de bankjes ook buiten het 
evenement om gebruikt. 60% van de respondenten heeft een bankje voor de deur staan: 
"gedurende de maand ontmoet ik ook veel buurtbewoners op ons bankje.” Deelnemers 
en bezoekers van BankjesCollectief blijven dus - al dan niet op hun bankje - samen aan de 
buurt werken, waardoor ze niet alleen hun eigen tevredenheid, maar ook die van anderen 
verhogen. Permanente aanwezigheid van bankjes kunnen de effecten versterken. 

Figuur 6: gevoel van veiligheid Figuur 7: frequentie 2016
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Conclusie  

Samenkomen bij een bankje in de buurt geeft mensen een ontspannen gevoel, buurt- 
en straatgenoten leren elkaar kennen en hebben daadwerkelijk op een vrolijke en 
ongedwongen manier interactie. Zoals een deelnemer  zegt: “Je voelt meteen verwantschap 
met je buren als je een onderonsje op een bankje hebt.” Het toe-eigenen van de hybride 
ruimte als plek voor ontmoeting is een eerste voorwaarde voor het behalen van de 
verschillende doelstellingen van BankjesCollectief op het gebied van inclusiviteit, sociale 
cohesie en verhoging van het tevredenheids- en veiligheidsgevoel in de buurt. Belangrijke 
kanttekening is dat BankjesCollectief niet gezien dient te worden als ‘de oplossing’ voor het 
gebrek aan sociale cohesie of veiligheidsperceptie in een wijk: deze worden in de eerste 
plaats gefaciliteerd door de sociale samenstelling van de buurt.

Doordat inhoud van het programma zelf wordt ingebracht,  worden de bankjes gecreëerd 
door bewoners. Zij zorgen voor een toename van identiteitsuitingen die de straat een 
levendiger karakter geven. BankjesCollectief leidt tot meer (permanent) gebruik van de 
hybride zone: "Mijn bankje is mijn publieke voortuin geworden, na een lange dag binnen 
werken, is het heerlijk om mijn avondeten buiten te nuttigen en ondertussen het Javaplein 
over te kijken."

Deelnemers zijn mensen die het leuk vinden om: “de 'deuren te openen' naar contact 
tussen buren, al is dat op de stoep.” Zij waarderen het ontmoeten van relatief onbekende 
en ‘nieuwe’ buren hoog. Ontmoeting tussen alle lagen van de bevolking kan op haar 
beurt weer alleen plaatsvinden wanneer de bankjes open staan voor ‘iedereen’. Dit 
vraagt om actieve werving onder de deelnemers en organisatie en aandacht voor de 
kwetsbare buren. Deelnemers slagen hier grotendeels in: de bankjes zijn in de helft van de 
gevallen een afspiegeling van de buurt en men leert gemiddeld 5 nieuwe mensen kennen 
door BankjesCollectief. Doordat men zijn/haar buren vooral ook béter leert kennen draagt 
BankjesCollectief bij aan ontmoetingen die blijvend impact hebben. De meeste mensen 
blijven elkaar zien en bankjesbezoek leidt zelfs vaak tot nieuwe plannen. 

Herkenning en gezamenlijkheid, oftewel de ‘publieke familiariteit’, leeft hierdoor voort in de 
buurt. Dit geldt met name voor bankjes in stadswijken, met diverse samenstelling. “[...] ook 
de buren die ik niet spreek, maar die het wel zien of er weet van hebben, positiever naar de 
buurt kijken.” Dit draagt op haar beurt weer bij aan een betere veiligheidsperceptie.  ”Je 
maakt een praatje met voorbijgangers. Het is hier al heel veilig, maar misschien hierdoor 
nog veiliger.” Met het ‘het grootste openluchtcafé ter wereld’ spoort BankjesCollectief 
bewoners aan om zich thuis te voelen in hun straat. Het is van belang om aandacht te 
blijven besteden aan de combinatie van toe-eigenen en uitnodigen.

Foto Cathelijn de Reede (Bankje Dop)



Aanbevelingen

Identiteitsuitingen 
• Bankjes zijn eye catchers in de straat. Het is leuk om bankjesbezit onder de aandacht te 

brengen via (online) promotie en d.m.v. acties. Dit geldt ook voor goede voorbeelden 
van aantrekkelijke aankleding van de hybride zone. Hierdoor worden deelnemers te 
geinspireerd en/of uitgedaagd dit ook zelf te doen. 

Werving bezoekers
Het blijft voor veel deelnemers lastig om zelf bezoekers te werven. BankjesCollectief is de 
afgelopen twee jaar enorm gegroeid. Naar alle waarschijnlijkheid verspreidt het nieuws van 
de huidige bankjes zich, waardoor het aantrekken van een diversiteit aan buurtbewoners 
steeds makkelijker zal gaan.  Hierbij een aantal extra aanbevelingen om meer (diverse) 
buren te trekken:
• Routes aangeven die de bankjes nog meer met elkaar verbinden. Wanneer bankjes in 

de buurt qua tijd op elkaar aansluiten, kunnen bezoekers makkelijk van het ene naar 
het andere bankje kunnen. Dit werkt echter alleen wanneer meerdere bankjes in een 
stad/wijk openen. 

• Deelnemers zijn blij met de publiciteit (site, promo, sociale media en media aandacht) 
vanuit de organisatie. De posters worden goed gewaardeerd. Een deelnemer ziet op 
posters of flyers graag ruimte om zelf naam en adres in te vullen zodat buurtbewoners 
het specifieke bankje kunnen vinden. Vooral voor directe buren is dat handig. 

• Inschrijven op de site is gemakkelijk. Hier zouden eventueel nog een startplan (hoe werkt 
meedoen, van inschrijving tot buren uitnodigen bij je bankje) of  tips en tricks (o.a. m.b.t. 
hoe meer buren te bereiken, best practices van eerdere edities etc.) aan toegevoegd 
kunnen worden. Zo oppert een deelnemer om in ieder geval in het begin wat vrienden 
uit te nodigen, zodat je niet eerst alleen zit.

• Veel deelnemers verwachtten meer aanloop vanuit de overkoepelende PR, maar 
erkennen dat promotie in veel gevallen lokaal gaat, via één op één contact of via 
lokale zenders. Om dit te bewerkstelligen zou het inzetten van BankjesAmbassadeurs 
ook toegepast kunnen worden op plekken buiten Amsterdam, indien hier tijd, middelen 
en netwerk voor beschikbaar zijn.

• Het gevaar ligt op de loer dat er homogene clubjes ontstaan. Actieve werving op 
diversiteit moet belangrijk blijven voor de organisatie.

Werving deelnemers 
• Deelnemers zijn open en nieuwsgierig en proberen vaak een verscheidenheid aan 

bezoekers te trekken. Zelf zijn zij nog overewegend homogeen (o.a. qua opleidingsniveau). 
Dit zal naar verwachting in de loop van de tijd diverser worden. Om op korte termijn 
meer diverse deelnemers te werven kan verder ingezet worden op samenwerking met 
sociale en culturele instellingen. Zij kunnen sleutelfiguren aandragen.

• Ondanks dat dit jaar bijna 150 bankjes zijn geopend buiten Amsterdam en 9 in het 
buitenland - ervaren sommige deelnemers het als een ‘Amsterdams initiatief’. Een 
deelnemer: "Het moet eigenlijk een groot 'uitje' worden voor heel Nederland." De 
vraag of men meer deelnemers op regionaal, nationaal en/of internationaal niveau 
wil activeren door promotie en bijkomende events dient een bewuste keuze te worden 
voor de organisatie, aangezien hier ook financieringsmogelijkheden van afhankelijk zijn 
(bv. Amsterdamse vs EU-subsidies).
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Versterken ‘publieke familiariteit’
• Ondanks het enthousiasme voor vaker (5 keer of meer) meedoen wijst de praktijk uit 

dat weinig bankjes meerdere keren openen. Hoewel de maandelijkse frequentie kan 
leiden tot meer herkenning (kracht van het ritueel), is de vraag of mensen in de praktijk 
meerdere keren meedoen. 

• Verschillende deelnemers hebben dit sezioen voor het eerst een bankje voor hun 
huis staan. Permanente bankjes verserken de effecten van thuisgevoel. De 'weggeef 
bankjes' van BankjesCollectief dragen hier aan bij. 

• Interessante uitkomst is dat veel bankjescontacten leiden tot het gezamenlijk uitvoeren 
van nieuwe plannen. Hier op inspelen is geen primaire taak voor de organisatie, maar 
zij kan hier wel nieuwe mogelijkheden voor aandragen, zoals het doorverwijzen voor 
hulp bij aanvragen, advies bij het verder brengen van de plannen etc.  Bovendien 
zou deze uitkomst volgend jaar kunnen worden meegenomen als doelstelling van 
BankjesCollectief - en verder kunnen worden onderzocht.

• Ontmoeting tussen verschillende lagen van de bevolking en stedelijke territorialiteit 
geldt met name voor stadswijken en niet zozeer in dorpen. Een overweging kan zijn 
om werving, bijkomende activiteiten etc. voor een (aantal) steden als prioriteit te 
nemen. Voor overige locaties is dan meer zelfstandigheid vereist. Mogelijk kan hiervoor 
wel een apart pakket worden opgesteld (o.a. met handboek, stappenplan, lokale 
financieringsmogelijkheden).

Op de vraag wat er nodig is vanuit de organisatie wordt gezegd: "Enthousiasme! [...]. 
Waardering, luisterend oor, etc. van het team is dan erg fijn." 

15

Foto Coco Plooijer (Ontbijtbankje)
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Foto v.l.n.r Jurre Rompa (Fred Thomassenstraat), Melanie 
van Zweeden (BreiBankje), VooruitSpeelBankje, Marlies van 
Gelderen (Sueke) en Lisanne Kraal (pannenkoekenbankje).

 

Fotopagina



16

Literatuurlijst

Blokland, T. (2009). 'Oog voor elkaar: veiligheidsbeleving en sociale controle in de grote 
stad'. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Bolt. G. et al (2008), 'Helpt herstructurering? Effecten van stedelijke herstructurering op 
wijken en bewoners'. Eburon, Delft.

Brown, B. (1979), 'Territoriality and Residential Burglary'. Paper presented at the annual 
meeting of the American Psychological Association, New York.

Dekker, A. (2011), 'Encountering difference'. Formative essay Cities by Design

Epley, N. & J. Schroeder (2014), 'General Mistakenly Seeking Solitude', University of Chica-
go. In Press, Uncorrected Proof, Journal of Experimental Psychology.

Granovetter, M. S. (1973). 'The Strength of Weak Ties'. The American Journal of Sociology 
78 (6): 1360–1380

Heussen, D., E. van Ulden, S. van der Ham (2015), ‘De stoep. Ontmoetingen tussen huis en 
straat’, NAI010. 

Skjaeveland, O. en T. Garling, ‘Effects of Interactional Space on Neighboring’, Journal of 
Environmental Psychology 17 (1997) 3, p.181-198

TNS/NIPO (november 2012), onderzoek eenzaamheid (ouderen) 

Völker, B. (2008). 'In ieders belang. Sociologische determinanten voor de productie van 
collectieve goederen'. Oratie uitgesproken op 3-7-2008, Universiteit Utrecht.

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (2014) ‘Hoe ongelijk is Nederland’ 

William Whyte (1980), ‘The social life of small urban spaces’, New York.

Onderzoeksteam

Anna Dekker (1987) BA Sociologie (UvA), MA Planologie (UvA), en MA City Design and So-
cial Science (LSE) werkt freelance op het gebied van stedelijk-maatschappelijke ontwik-
keling. Haar werkzaamheden variëren van onderzoek tot het uitvoeren van sociaal-
ruimtelijke experimenten. Daarnaast is Anna medeoprichter van stichting Thuismakers 
Collectief, een platform ter analyse en bevordering van thuisgevoel in de stad.

Katusha Sol (1985) BA sociologie, MA politicologie (UvA) is mede-oprichter van          
Placemakers. Ze deelt ervaring en kennis over steden – hun energie, bewoners en ini-
tiatieven – door te onderzoeken en te schrijven. Daarnaast past ze haar sociaal-weten-
schappelijke kennis toe door les te geven bij Sociale Wetenschappen aan de Universiteit 
van Amsterdam.



17

10/20/2015 www.questback.com - print preview

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?Preview=True&QuestID=4734551&sid=dMjnWOqvzm&print=1 1/7

 
 BankjesCollectief
 
Beste BankjesHost,

Dankzij jullie heeft BankjesCollectief een prachtig tweede seizoen gedraaid! Wij willen je graag wat
vragen stellen over het bankje dat je afgelopen seizoen hebt geopend.Deze vragenlijst duurt maar 5
minuten en je helpt ons enorm!  

Samen maken we het grootste openluchtcafé ter wereld!

 

Meerdere antwoorden mogelijk

1) In welke maand heeft u in 2015 een bankje geopend?

 Mei

 Juni

 Juli

 Augustus

 September

2) Heeft u het initiatief voor het bankje als buurtbewoner genomen of als organisatie?

 Bewoner

 Organsiatie

Bijlage 1. Vragenlijst deelnemers
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Deze tekst wordt alleen in het voorbeeld getoond. Respondenten zien
deze tekst niet.
Deze vraag wordt alleen getoond als aan de volgende criteria is voldaan:

(
Als "Heeft u het initiatief voor het bankje als buurtbewoner genomen of als organisatie?" gelijk aan
"Organsiatie"

)

3) Bij welke organisatie lag het initiatief voor uw bankje?

Deze tekst wordt alleen in het voorbeeld getoond. Respondenten zien
deze tekst niet.
Deze vraag wordt alleen getoond als aan de volgende criteria is voldaan:

(
Als "Heeft u het initiatief voor het bankje als buurtbewoner genomen of als organisatie?" gelijk aan
"Bewoner"

)

4) Heeft u het bankje in uw eigen buurt geopend?

 Ja

 Nee, in de buurt van een kennis of vriend

 Anders 

De komende vragen gaan over het laatst geopende bankje

5) Kunt u schatten hoeveel bezoekers er ongeveer aanwezig waren (over de hele dag) bij uw
bankje?

 05

 510

 1020

 2030

 3040

 >40

Deze tekst wordt alleen in het voorbeeld getoond. Respondenten zien
deze tekst niet.
Deze vraag wordt alleen getoond als aan de volgende criteria is voldaan:

(
Als "Heeft u het bankje in uw eigen buurt geopend?" gelijk aan "Ja"

)

De komende vragen gaan over het laatst geopende bankje

6) Geef antwoord op de volgende stellingen:

zeer mee Mee

Niet mee
eens,

niet mee Mee zeer mee
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eens eens oneesn oneens oneens

Mijn bankje was een succes

Dankzij mijn bankje heb ik mijn buren beter leren
kennen

De bezoekers van mijn bankje waren grotendeels
vrienden

De bezoekers van mijn bankje waren een
weerspiegeling van mijn buurt

Dankzij mijn bankje voel ik mij meer thuis in de
buurt

Dankzij het bankje voel ik mij veiliger in de buurt

BankjesCollectrief heeft tot nieuwe plannen of
inittiatieven geleid

Deze tekst wordt alleen in het voorbeeld getoond. Respondenten zien
deze tekst niet.
Deze vraag wordt alleen getoond als aan de volgende criteria is voldaan:

(
Als "BankjesCollectrief heeft tot nieuwe plannen of inittiatieven geleid" gelijk aan "Mee eens"
of
Als "BankjesCollectrief heeft tot nieuwe plannen of inittiatieven geleid" gelijk aan "zeer mee eens"

)

7) Kunt u deze initatieven omschrijven?

Deze vraag gaat over uw laatste bankje

8) Hoeveel nieuwe mensen heeft u ongeveer leren kennen door uw bankje?

Deze tekst wordt alleen in het voorbeeld getoond. Respondenten zien
deze tekst niet.
Deze vraag wordt alleen getoond als aan de volgende criteria is voldaan:

(
Als "In welke maand heeft u in 2015 een bankje geopend?" gelijk aan "Mei "
of
Als "In welke maand heeft u in 2015 een bankje geopend?" gelijk aan "Augustus"
of
Als "In welke maand heeft u in 2015 een bankje geopend?" gelijk aan "Juli "
of
Als "In welke maand heeft u in 2015 een bankje geopend?" gelijk aan "Juni "

)

9) Hebben de contacten die u heeft opgedaan tijdens uw bankje nog een vervolg gekregen?

 Ja, vriendschappelijk

 Ja, zakelijk

 Ja, buurtgericht

 Nee

 Anders 
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Deze tekst wordt alleen in het voorbeeld getoond. Respondenten zien
deze tekst niet.
Deze vraag wordt alleen getoond als aan de volgende criteria is voldaan:

(
Als "Hebben de contacten die u heeft opgedaan tijdens uw bankje nog een vervolg gekregen?" gelijk aan
"Ja, vriendschappelijk"
of
Als "Hebben de contacten die u heeft opgedaan tijdens uw bankje nog een vervolg gekregen?" gelijk aan
"Ja, buurtgericht"
of
Als "Hebben de contacten die u heeft opgedaan tijdens uw bankje nog een vervolg gekregen?" gelijk aan
"Ja, zakelijk"

)

10) Kunt u dit contact kort omschrijven?

Deze tekst wordt alleen in het voorbeeld getoond. Respondenten zien
deze tekst niet.
Deze vraag wordt alleen getoond als aan de volgende criteria is voldaan:

(
Als "Hebben de contacten die u heeft opgedaan tijdens uw bankje nog een vervolg gekregen?" gelijk aan
"Ja, zakelijk"
of
Als "Hebben de contacten die u heeft opgedaan tijdens uw bankje nog een vervolg gekregen?" gelijk aan
"Ja, buurtgericht"
of
Als "Hebben de contacten die u heeft opgedaan tijdens uw bankje nog een vervolg gekregen?" gelijk aan
"Ja, vriendschappelijk"

)

11) Mogen we eventueel contact met u opnemen voor een kort interview over de opgedane
contacten?

 Nee

 Ja

12) Ziet u bezoekers terugkomen naar uw bankje?

 Ja, mensen die ik eerst niet kende

 Ja, maar vooral vrienden

 Nee, dat heb ik niet opgemerkt

 Ik heb maar een keer een bankje geopend

 Anders 

13) Wat voor effect heeft uw bankje volgens u op de buurt?

Meerdere antwoorden mogelijk
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14) Hoe kent u het bankjecollectief?

 Via vrienden/ familie

 Via Facebook

 Via posters op straat

 Via advertenties

 Via bankje van de buren

 Via artikel op social media

 Via socialmedia van het BankjesCollectief

 Anders 

15) Waarom doet u mee aan het BankjesCollectief?

16) Wat voor rapportcijfer zou u het BankjesCollectief (als initiatief) geven?

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

17) Hoe vaak bent u van plan om mee te doen in 2016?

 0 keer

 1 tot 2 keer

 2 tot 3 keer

 3 tot 4 keer

 5 keer

Deze tekst wordt alleen in het voorbeeld getoond. Respondenten zien
deze tekst niet.
Deze vraag wordt alleen getoond als aan de volgende criteria is voldaan:

(
Als "Hoe vaak bent u van plan om mee te doen in 2016?" gelijk aan "0 keer "

)
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18) U geeft aan niet meer mee te doen in 2016. Kunt u uitleggen waarom niet?

Deze tekst wordt alleen in het voorbeeld getoond. Respondenten zien
deze tekst niet.
Deze vraag wordt alleen getoond als aan de volgende criteria is voldaan:

(
Als "Hoe vaak bent u van plan om mee te doen in 2016?" gelijk aan "1 tot 2 keer"
of
Als "Hoe vaak bent u van plan om mee te doen in 2016?" gelijk aan "5 keer "
of
Als "Hoe vaak bent u van plan om mee te doen in 2016?" gelijk aan "3 tot 4 keer"
of
Als "Hoe vaak bent u van plan om mee te doen in 2016?" gelijk aan "2 tot 3 keer"

)

19) Wat heeft u nodig van de organisatie om dit te realiseren?

20) Heeft u een bankje permanent voor de deur staan?

 Ja, sinds deze zomer

 Ja, al langer

 Nee, dat wil ik niet

 Nee, dat kan niet

Deze tekst wordt alleen in het voorbeeld getoond. Respondenten zien
deze tekst niet.
Deze vraag wordt alleen getoond als aan de volgende criteria is voldaan:

(
Als "Heeft u een bankje permanent voor de deur staan?" gelijk aan "Nee, dat wil ik niet"

)

21) Waarom wilt u geen bankje voor de deur?

Tot slot nog een aantal achtergrond vragen

22) Wat is uw leeftijd?

23) Wat is uw hoogst genoten opleiding?
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23) Wat is uw hoogst genoten opleiding?

 Middelbare school

 Mbo

 Hbo

 WO

 Anders 

24) Wat is uw geslacht?

 Man

 Vrouw

 Anders 

25) Heeft u nog tips of ideeen voor de organisatie van Bankjescollectief?
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