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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoeksrapport voor Amsterdam Rainproof, waar wij als groep aan hebben gewerkt de afgelopen periode. Dit
rapport hebben wij opgesteld in opdracht van Amsterdam Rainproof en de Hogeschool van Amsterdam. Wij hebben aan de hand van
literatuuronderzoek en fieldresearch onderzocht hoe Amsterdam Rainproof haar doelgroepen het best kan beïnvloeden om de stad
Amsterdam samen regenbestendig te maken. Na ons onderzoek hebben wij conclusies kunnen trekken en het geheel kunnen
samenvatten.
Wij willen bij deze onze projectbegeleidster Carmen Kroon bedanken voor de nuttige lessen, de begeleiding en het beantwoorden van
onze vragen. Ook bedanken wij graag Tjerron Boxem, ons contactpersoon van Amsterdam Rainproof, voor de bruikbare tips en
aanwijzingen.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van het onderzoeksrapport.
Amsterdam, mei 2016.

Met vriendelijke groeten,
Resi van den Bogaart
Pauline Lubbe
Luana Muskita
Samantha de Rooij
Anne Sierksma
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Samenvatting
In het kader van het project van de minor ‘Psychologie van de Grote Stad’ is een onderzoeksrapport geschreven in opdracht van de
organisatie Amsterdam Rainproof. Het betreft een onderzoek naar de verschillende doelgroepen in Amsterdam en hoe deze
geactiveerd kunnen worden om Amsterdam regenbestendig te maken. Het onderzoek laat zien in hoeverre wateroverlast en het
regenbestendig maken van de stad een rol speelt in Amsterdam, en hoe de verschillende doelgroepen benaderd kunnen worden om
het regenbestendige gedrag te motiveren. Deze vraagstukken zijn onderverdeeld in deelvragen en een hoofdvraag. De hoofdvraag luidt
als volgt:
‘Hoe kan de organisatie Amsterdam Rainproof de verschillende groepen Amsterdammers activeren om de
stad regenbestendig te maken?’
Middels literatuuronderzoek zijn er factoren opgesteld die invloed hebben op het in actie komen van de inwoners om Amsterdam
meer regenbestendig te maken. De bijbehorende theorieën en modellen die relevant zijn voor de hoofdvraag zijn beschreven. Het
activatie model, theorie van gepland bedrag en motivatie kunnen invloed uitoefenen om het regenbestendige gedrag te behalen.
Aan de hand van deze factoren is er een enquête opgesteld. Deze is ingevuld door de inwoners van Amsterdam. De enquête is online
en offline verspreid en in totaal waren er 100 respondenten bereid mee te werken met het onderzoek. Uit de resultaten van het
praktijkonderzoek bleek dat het lastig was om verschillende doelgroepen in Amsterdam te onderscheiden. Toch waren er enkele
significante uitkomsten aan te tonen. Zo zijn er doelgroepen te onderscheiden op basis van levensfase, geslacht,
woonomstandigheden, persoonlijkheidstype en geografisch gebied.
Voor de organisatie Rainproof Amsterdam zijn er een aantal doelgroepen te onderscheiden waar een op maat gemaakt advies kan
worden gegeven. Werkenden zijn meer maatschappelijk betrokken en meer intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan een
beter milieu dan studenten. Ditzelfde geldt voor vrouwen en mannen, vrouwen zijn namelijk iets meer maatschappelijk betrokken. In
persoonlijkheid blijken vrouwen en mannen ook te verschillen, zo maakt een vrouw eerder keuzes op gevoel en emoties waar een man
op basis van logische realiteit beslissingen maakt. Ook is opgemerkt dat vernieuwers meer maatregelingen treffen om de risico’s van
wateroverlast te voorkomen dan realisten, maar zij ervaren dan ook meer wateroverlast. Bovendien was het opvallend dat extraverte
mensen meer maatschappelijk betrokken zouden zijn dan introverte mensen. Op kennisniveau, sociale norm en mate van probleem
ondervinding zijn er geen doelgroepen te onderscheiden, wel zijn er bevindingen die van belang zijn voor alle inwoners van
Amsterdam.
Er is tevens onderzoek gedaan naar hoe het regenwaterprobleem wordt aangepakt in Kopenhagen. Dit is gedaan middels verschillende
diepte-interviews met inwoners van de stad en een medewerker van Klimakvarter, de Rainproof organisatie van Kopenhagen. Hieruit is
de aanpak van het regenprobleem van deze stad gebleken. De organisatie Klimakvarter in Kopenhagen activeert de bewoners om actie
te ondernemen, maar is ook zelf met vele eigen initiatieven bezig.
Concluderend kan er worden gezegd dat bij allen inwoners van Amsterdam het kennisniveau verhoogd moet worden, er rekening
gehouden dient te worden met de sociale norm en de mate van probleem ondervinding laag is. Mensen hechten waarde aan de sociale
norm van de groep waarin ze zich bevinden en zullen hun gedrag hiernaar aanpassen. Tevens kiezen mensen voor eigen belang en niet
voor gemeenschappelijk belang, want zodra ze een probleem niet ondervinden zullen zij niet in actie komen om het probleem te
verhelpen. De onderscheiden doelgroepen hebben een andere communicatie benadering nodig, dit geldt voor studenten, werkenden,
mannen, vrouwen, vernieuwers, realisten, introverten en extraverten. Verder is gebleken dat ze in Kopenhagen al veel doen om de
inwoners te motiveren om actie te ondernemen en de zelf bijgehouden binnenplaatsen lijken te werken. De inwoners in Kopenhagen
blijken veel meer op eigen initiatief te doen dan de inwoners van Amsterdam.
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Inleiding
Dit onderzoeksrapport is geschreven door vijf studentes van de Hogeschool van Amsterdam, in opdracht van de organisatie
Amsterdam Rainproof. Deze organisatie staat voor het regenbestendig maken van Amsterdam en probeert via verschillende manieren
de bewoners te bereiken en bewust te maken van het probleem. Wanneer een stad niet al het regenwater kan afvoeren ontstaan er
namelijk overstromingen en veel waterschade.
Het doel van de organisatie Amsterdam Rainproof is om de bewoners te bereiken en hen bewust te maken van dit probleem. Rainproof
als opdrachtgever heeft vijf studentes van de Hogeschool van Amsterdam gevraagd onderzoek te doen naar de psychologische
factoren die het gedrag van de bewoners beïnvloed: wat triggert de Amsterdammer om zich wél regenbestendig te gaan gedragen?
Wanneer er in het rapport gesproken wordt over ‘het probleem’, is dit wat er wordt bedoeld.
In het onderzoeksrapport staat in de paragraaf Achtergrond beschreven wat het probleem inhoudt, met een bijbehorend procesmodel
waarin de psychologische factoren staan beschreven die mogelijk van invloed kunnen zijn op dit probleem. Ook is er onderzoek gedaan
naar welke doelgroepen er zijn voor Amsterdam Rainproof en welke van belang zijn voor de organisatie.
Vervolgens is er een uitgebreide methode geschreven waarin staat hoe het onderzoek is uitgevoerd. In de daaropvolgende
hoofdstukken zijn de resultaten te vinden, met een conclusie als afsluiting.
Behalve in Amsterdam vond het onderzoek ook voor een deel plaats in Kopenhagen, bij een vergelijkbare organisatie als
Amsterdam Rainproof. Vanwege tijdsgebrek was het niet mogelijk om het totale onderzoek op dezelfde manier uit te voeren in
Kopenhagen als in Amsterdam. Daarom is er vooral gekeken naar de aanpak van de organisatie daar.

1.1

Achtergrond

In dit hoofdstuk worden verschillende onderdelen van het onderzoeksrapport besproken die op de achtergrond een rol spelen maar de
basis voor dit rapport zijn. De onderdelen zijn gebaseerd op de informatie uit het Onderzoeksvoorstel.
Tot ongeveer 1960 vond urbanisatie plaats in Amsterdam, wat het verstedelijken van een dorp betekent. Er kwamen meer mensen in
de stad wonen en er werden meer huizen gebouwd. Daarnaast was er vraag naar meer wegen door de komst van auto’s en trams met
als gevolg een verharde en versteende stad. (Gemeente & Amsterdam, 2016) Daarbij worden steeds meer (binnen)tuinen in de stad
betegeld vanwege goedkopere onderhoudskosten, dit zorgt voor nog meer verharding van de woonomgeving. (Rainproof,
Programmaplan Amsterdam Rainproof, 2014)
Dit betekent voor een stad als Amsterdam dat door alle ‘dichtgemaakte’ wegen, straten en tuinen het regenwater wat valt minder
makkelijk de grond in kan zakken en alles via het reguliere rioleringssysteem afgevoerd moet worden. Dit vormt een probleem
wanneer er meer water valt dan dat het riool kan afvoeren, wat het geval is bij meer dan 20mm regenwater per uur. (Rainproof, Het
verhaal, 2016) Door de opwarming van de aarde door onder andere uitlaatgassen van auto’s verdampt er meer water wat voor meer
regenwater in de lucht zorgt. Als resultaat vinden er in Nederland meer extreme en langere regenbuien plaats. (Rainproof, Extreme
regenval, 2016) Doordat het rioleringssysteem deze hoeveelheid water niet in één keer kan afvoeren zoekt het regenwater een andere
weg naar de bodem toe. Dit wordt alleen verhinderd door de versteende en verharde straten in de stad. Water stroomt hierdoor
kelders binnen en er ontstaan overstromingen en lekkages in woningen. (Rainproof, Amsterdam Rainproof, 2016)
Het feit dat de bewoners van Amsterdam niet bewust en/of gemotiveerd zijn om zelf het verharden van hun woonomgeving tegen te
gaan en hun woonomgeving daarnaast ook regenbestendig kunnen maken draagt bij het regenwaterprobleem. Dit terwijl Amsterdam
Rainproof veel communicatiemiddelen inzet om de bewoners te informeren over het regenwaterprobleem en hen daarnaast ook
probeert te motiveren. Amsterdam Rainproof heeft daarom vijf studentes van de Hogeschool van Amsterdam gevraagd onderzoek te
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doen naar dit probleem. Het is voor de organisatie nog niet duidelijk genoeg wie haar doelgroep precies is en hoe deze doelgroep het
beste getriggerd kan worden om de stad regenbestendig te maken.

Maatschappelijke- en ‘stadse’ relevantie
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de organisatie Amsterdam Rainproof. De organisatie zet zich dus in om de stad te
wapenen tegen regenbuien om de gevolgen van wateroverlast en waterschade te voorkomen. Uit een artikel
van PLANAmsterdam blijkt dat wateroverlast en waterschade dankzij de klimaatverandering toenemen in Amsterdam. Dit probleem
heeft nadelige gevolgen voor de stad, echter de Amsterdammers die het probleem zelf niet ondervinden zijn zich hier niet van bewust.
Door de klimaatverandering komen hevige regenbuien sneller voor. Amsterdam is dichtbebouwd en heeft voornamelijk een verhard
oppervlak, met als gevolg dat water bij een hevige regenbui niet kan wegzakken. Daarom is dit onderzoek voor Amsterdam relevant
zodat de stad zich kan anticiperen op extreme regenbuien. (Claassen, Uittenbroek, & Hartog, 2013)
Wateroverlast kan overstromingen in de straten en ondergelopen tunnels veroorzaken, waardoor het bijna onmogelijk is om van plaats
tot plaats te komen. Dit heeft als gevolg dat er vastlopend verkeer ontstaat in de stad, waardoor het in Amsterdam nog drukker wordt
dan het al is. Tevens brengt het probleem ook een economisch gevolg met zich mee. De schade die het water aanricht kan oplopen tot
hoge financiële kosten voor de bewoners en de gemeente van Amsterdam. Verschillende media melden dat de kosten van de regenbui
van 28 juli in 2014 uitliepen van de 10 tot 70 miljoen euro voor heel Nederland. Om deze nadelige gevolgen te vermijden is het
onderzoek van maatschappelijk belang. Het levert inzicht in hoe de bewoners van Amsterdam getriggerd kunnen worden om het
regenwaterprobleem tegen te gaan in Amsterdam.

Vooronderzoek
Uit onderzoek is gebleken dat de meeste neerslag in de zomerperiode valt. In de maanden juni, juli en augustus valt er in Nederland
namelijk de meeste neerslag, met juli als koploper (Gastkemper, 2015). De aankomende jaren wordt er volgens het KNMI meer
neerslag verwacht, als gevolg van het opwarmen van ons klimaat. (Bosman, 2014) Extreme neerslag in de winterperiode zal toenemen,
regenbuien in de zomer zullen toenemen en hagel en onweer worden heviger. Dit zorgt ervoor dat steden zoals Amsterdam meer
overlast zullen hebben. Daarnaast kunnen andere factoren ook van belang zijn, namelijk:
 De toename van verharde openbare oppervlaktes (wegen en fietspaden);
 Verandering in de bovengrondse inrichting (aanleg verkeersdrempels);
 Vermindering van ontluchtingsmogelijkheden van de riolering;
 Vervuiling van riolen en goten. (Gastkemper, 2015)
Elke gemeente vult haar eigen regenwaterbeleid in. Hier wordt vaak een afweging gemaakt op financieel gebied, wanneer er echt
overlast is en wanneer er maatregelen getroffen moeten worden. Dankzij de ICT innovaties is het voor gemeentes makkelijker om de
hoeveelheid neerslag te meten. Gemeentes houden ook steeds vaker de meldingen bij en dit zorgt ervoor dat er meer gegevens ter
beschikking zijn. Dit kan de gemeentes helpen om betere maatregelen te treffen.
Schade door regenwater kent verschillende componenten zoals fysieke schade, emotionele schade en economische schade.
(Gastkemper, 2015)
Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten regenwateroverlast:
 Afstroming: plasvorming, maar geen sprake van gevaar of schade;
 Water op straat: een laag water van meer dan enkele centimeters, sprake van kortdurende hinder;
 Wateroverlast: de hele weg staat onder water, sprake van langdurige hinder, schade of gevaar. (Gastkemper, 2015)
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Als oplossing is er een initiatiefvoorstel geschreven door Mevr. Bosman. In het initiatiefvoorstel komt duidelijk terug dat Amsterdam
veel last heeft van overtollig regenwater. D66 wil dat het overtollig regenwater wordt opgevangen door ‘groene’ daken (waterbuffers).
Dit zorgt ervoor dat de planten op daken het water absorberen en het proces langzamer maken. Zo krijgen de riolen meer de tijd om
het regenwater weg te voeren. (Bosman, 2014) (Gastkemper, 2015)
Amsterdam is extra kwetsbaar omdat het een dichtbebouwde stad is, plus heeft het grootste gedeelte van de stad een verharde
oppervlakte. (Bosman, 2014) In 2014 is er 90 mm aan neerslag gevallen in Amsterdam. Toch overtreft Kopenhagen de Nederlandse
hoofdstad met 150 mm aan neerslag in het jaar 2011. (Bosman, 2014) (Ploeg, 2011) Net als Amsterdam is Kopenhagen een grote stad.
Kopenhagen is het economisch middelpunt van Denenmarken en is te vergelijken met Rotterdam en Den Haag. (Steden.net , 2014)
Kopenhagen heeft in 2011 te maken gehad met een zware neerslag, wat heeft geleid tot extreem wateroverlast. (Ploeg, 2011) Door de
klimaatsverandering zal zowel Amsterdam als Kopenhagen te maken krijgen met zwaardere en heftigere buien en meer neerslag dan
de afgelopen jaren. (Gastkemper, 2015)
Zoals hiervoor al vermeld is, is het voor Kopenhagen ook een optie om ‘groene’ daken te gebruiken als buffer voor al het regenwater.
De stad zal er tegelijkertijd een stuk groener, natuurvriendelijker en aantrekkelijker uitzien en het is een goedkope en efficiënte manier
om het overtollig regenwater weg te voeren. (Bosman, 2014)
Het regenwaterprobleem geldt voor de gehele stad Amsterdam maar op verschillende niveaus. De inwoners hebben er last van, zowel
mensen die op een verdieping wonen die gelijk is aan de grond of eronder, maar ook de mensen die wonen op de bovenste verdieping
wonen kunnen last hebben van het regenwaterprobleem. Maar ook bedrijven die gevestigd zijn kunnen er last van hebben.
De gemeente van Amsterdam heeft ook belang bij het regenwaterprobleem omdat zij als organisatie vaak opdraait voor de kosten van
het regenwaterprobleem die bijvoorbeeld zijn gemaakt bij openbare wegen en tunnels.
Amsterdam Rainproof heeft zeker belang bij dit probleem omdat zij het probeert aan te pakken, maar ook andere instanties en
organisaties hebben belang bij het regenwaterprobleem. Het biedt kansen om de inwoners van de stad Amsterdam regenbestendig te
maken maar daarnaast ook milieubewuster. Verschillende milieuorganisaties zijn daarom ook belanghebbende partijen.

Oorzaken en procesmodel

10

Onderzoeksrapport Amsterdam Rainproof

Hierboven staat het procesmodel voor het onderzoek afgebeeld. In het procesmodel worden verschillende factoren, ook wel
determinanten genoemd, die het gewenste gedrag, ook wel de eindvariabele, zouden kunnen beïnvloeden. De eindvariabele is “De
mate waarin Amsterdammers in actie komen om Amsterdam regenbestendig te maken.”
De determinanten in het procesmodel luiden als volgt. Hierbij speelt het ook een rol dat de Amsterdammer te verdelen valt in
verschillende doelgroepen op basis van verschillende segmenten en of er verschil in het gedrag is aan te duiden tussen de
doelgroepen.
 Sociale norm
Hiermee worden de normen en waarden van de Amsterdammer bedoeld. Hoe die persoon in het leven staat en welke
invloeden dat heeft op zijn/haar beslissingen.
 Kennis
Hier gaat het om of de bewoners van Amsterdam zich bewust zijn van het regenwaterprobleem en of zij zich er van bewust
zijn dat zij hier iets tegen kunnen doen.
 Risico inschatting
In hoeverre kan de Amsterdammer inschatten hoe groot het risico is wat ze neemt als zij geen maatregelen treft met
betrekking tot het regenbestendig maken van de woonomgeving?
 Maatschappelijke betrokkenheid
Hiermee wordt bedoeld of de bewoners van Amsterdam betrokken zijn bij maatschappelijke problemen.
 De mate waarin het probleem zelf door de persoon wordt ondervonden
Iemand die last heeft van het regenwaterprobleem is aannemelijk sneller geneigd hier iets aan te doen dan iemand die geen
last heeft van regenwateroverlast. En wordt het regenwaterprobleem daadwerkelijk ook als probleem gezien.
 De mate waarin de persoon in staat is iets te doen (mogelijkheid/vaardigheden)
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de levensfase van een persoon. Als student zijnde kan het zijn dat je hier minder
geld in wil investeren dan iemand die een vaste baan heeft en garantie op een vast inkomen.
De determinanten staan in verbinding met elkaar omdat ze elkaar beïnvloeden. Op welke manieren dit gebeurt wordt hieronder
uitgelegd:
 Sociale norm  Risico inschatting
Vanuit de sociale norm kan de mate waarin risico ondervonden wordt verschillen tussen de Amsterdammers. De normen en
waarden van een persoon kan het inschatten van risico’s beïnvloeden.
 Sociale norm  De mate waarin de persoon in staat is iets te doen (mogelijkheid/vaardigheden)
Hierbij geldt hetzelfde, vanuit de sociale norm van een persoon kan er verschil zitten tussen de Amsterdammers in de mate
waarin iemand in staat is iets te doen aan het regenbestendig maken van de woonomgeving.
 Kennis  De mate waarin het probleem zelf door de persoon wordt ondervonden
Wanneer een Amsterdammer zich bewust is van het probleem en er dus kennis van heeft, staat in verband met wanneer het
regenwaterprobleem ook echt als probleem wordt gezien.
Behalve de bovenstaande determinanten uit het procesmodel zijn er ook nog andere factoren die van invloed kunnen zijn op de
eindvariabele. Zoals de leeftijd, het geslacht en de woonsituatie (huur- of koopwoning/boven- of benedenwoning) van de
Amsterdammer:
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 Leeftijd: iemand die jong is en nog studeert zoals in de eerdergenoemde situatie kan of wil hier misschien geen geld in
investeren.
 Geslacht: het kan zijn dat het geslacht bepalend is voor de keuze om de woonomgeving regenbestendig te maken. Ook moet
hierbij rekening gehouden worden dat het meestal de man is in huis die de aanpassingen zou kunnen maken in de
woonomgeving in plaats van de vrouw, dit zal worden onderzocht in het onderzoek.
 Woonsituatie: iemand die op een bovenverdieping woont zal geen last hebben van overstromingen en zal aannemelijk minder
snel aanpassingen maken in zijn of haar woonomgeving om deze regenbestendig te maken. Ook dit zal worden onderzocht in
het onderzoek.
Deze factoren zijn niet beïnvloedbaar en zijn daarom niet opgenomen in het procesmodel. Wel zijn ze van belang tijdens het onderzoek
omdat er op basis van deze factoren een onderscheid kan gemaakt worden tussen de Amsterdammers, de doelgroep kan
gesegmenteerd worden. Wanneer de doelgroep gesegmenteerd wordt is het makkelijker om te bekijken welke doelgroep waardoor
getriggerd wordt. Hoe het onderzoek zal worden uitgevoerd en hoe de doelgroepen worden gesegmenteerd staat in het volgende
hoofdstuk, de Methode.

1.2

Begrippenlijst
 Verstening/verharding
Het verharden van de wegen en straten in de stad. Bijvoorbeeld het asfalteren van de wegen en het bestraten van parken en
binnentuinen.
 Rainproof
Letterlijke betekenis is regenbestendig.
 Regenbestendig
Een huis, tuin of woonomgeving is regenbestendig wanneer het ‘rainproof’ maatregelen heeft ondergaan. Bijvoorbeeld
planten in de tuin, of een buurtplein met regenwaterreservoirs.
 Regenwaterprobleem
Hier wordt onder verstaan het feit dat de bewoners van Amsterdam zich niet bewust zijn of niet genoeg gemotiveerd zijn om
hun huis, tuin of woonomgeving regenbestendig te maken.

1.3

Theoretisch kader

Ten eerste wordt er een definitie van gedrag naar het boek Psychologie de Hoofdzaak gegeven. Gedrag is niet alleen wat mensen doen,
maar ook wat mensen laten, het niet doen van iets dus. Gedrag is pas gedrag wanneer een mens iets wel of niet doet én als het
waarneembaar is. (Schreuders-Peters & Boomkamp, 2008)
Gedrag kan beïnvloed worden door allerlei factoren, dit zijn de vijf belangrijkste:
1. Fysische en geografische factoren: niet fysieke factoren en omgevingsfactoren zijn van invloed op het gedrag van de mens. Als
het bijvoorbeeld ergens heel warm is kiest een mens ervoor zich niet warm aan te kleden.
2. Culturele en spirituele factoren: dit is gedrag wat is aangeleerd vanuit een bepaalde cultuur, geloof of spirituele overtuiging.
Bijvoorbeeld het geven van drie kussen op de wang bij een verjaardag in Nederland.
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3. Sociale factoren: het gedrag van de mens wordt vooral beïnvloedt door andere mensen. De sociale omgeving van een mens
heeft de grootste invloedfactor. De primaire groep zijn de ouders, partners en kinderen, daarnaast worden mensen ook
beïnvloed door vrienden, collega’s en kennissen. Een voorbeeld is het overnemen van een bepaald taalgebruik door zussen en
broers.
4. Fysieke factoren: puur lichamelijke factoren. Wanneer een mens zijn of haar arm heeft gebroken is dit van invloed op het
gedrag van die persoon.
5. Psychische factoren: de zelfbeleving van de mens is van invloed op het gedrag op die persoon. Vaak treedt er een
wisselwerking van fysieke en psychische factoren op het gedrag van de mens, deze twee beïnvloeden elkaar. (Info.nu, 2016)
(Schreuders-Peters & Boomkamp, 2008)
Het Theory of Planned Behaviour (TPB) model van Azjen & Fishbein is een model waarin wordt uitgelegd waar gedrag vandaan komt.
Het model stelt dat gedrag is te verklaren en voorspellen door de intentie van een persoon. Dus wat diegene wil bereiken, het hogere
doel van een bepaalde handeling. Dit is onderverdeeld in drie categorieën:
1. Behavourial Beliefs: wat is je houding tegenover het gewenste gedrag?
2. Normative Beliefs: wat denk je dat anderen van het gedrag vinden?
3. Control Beliefs: in hoeverre denk je in staat te zijn het gewenste gedrag uit te kunnen voeren?
Deze drie categorieën zijn van invloed op de intentie van een persoon, en die intentie is de drijfveer om een bepaalde keuze te nemen.
(Twente, 2016)

(Twente U. , 2016)
Ten tweede komt het gedrag van mensen vanuit een bepaalde motivatie of drijfveer, “de wens een bepaalde stand van zaken te
bewerkstelligen of vermijden”. (Schreuders-Peters & Boomkamp, 2008) Motivatie is een lastig begrip voor gedrag, mensen hebben
vaak verschillende en tegenstrijdige motivaties tegelijkertijd. De situatie die er omheen speelt heeft een belangrijke rol. Daarnaast
heeft menselijk gedrag een biologische basis, motivatie en emoties staan in verhouding met elkaar. Ook zijn er verschillende
motivatietheorieën op te noemen, waarbij de ene stroming uitgaat van motivatie als aangeboren behoefte en de andere stroming
uitgaat van aangeleerd gedrag. (Schreuders-Peters & Boomkamp, 2008)
Gedrag komt dus voort uit een bepaalde motivatie die een mens heeft om te kiezen om iets wel of iets niet te doen. Dit keuzegedrag is
volgens het boek “Psychologie de hoofdzaak” te beïnvloeden door:
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 Waarneming: het zien en interpreteren van bepaalde beelden kan het maken van een keuze beïnvloeden.
 Cognitieve verwerking: mentale verwerkingsprocessen, motivatie vanuit de hersenen.
 Motivatie: de wens een bepaalde stand van zaken te bewerkstelligen of vermijden.
 Leerervaringen: aangeleerde motivatie om een bepaalde voorkeur te hebben.
 Persoonlijkheid: aangeboren motivatie
 Waarden: aangeleerde belangen vanuit de primaire omgevingsfactoren.
 Leefstijl: de leefstijl van een persoon kan van invloed zijn op de keuzes die hij of zij maakt.
(Schreuders-Peters & Boomkamp, 2008)
Tegenwoordig spelen sociale media een grote rol in de wereld, zeker bij het beïnvloeden van gedrag. Op Frankwatching.com staat “Het
Activatie Model” uitgelegd. Dit model bestaat uit vijf stappen om mensen online te beïnvloeden om terug te keren naar een bepaalde
website.
Het Activatie Model
 Fase 1 – Preparation: het voorbereiden van het ‘project’. Hier worden vragen gesteld zoals, wat is het doel en wie is de
doelgroep.
 Fase 2 – Ready: deze fase is gewijd aan het zorgen voor (extra) motivatie, inspiratie en enthousiasme.
 Fase 3 – Set: hier gaat het om het actief uitbreiden van de groep deelnemers/leden. Dit kan via ‘word of mouth’ tactiek en het
‘snowball effect’.
 Fase 4 – GO!: hier draait het om het activeren van de Early Adaptors en de Majority, het bereiken van een kritische massa van
deelnemers/leden.
 Fase 5 And maintain: het behouden van een actieve groep leden is van cruciaal belang voor het behouden van het project.
(De Valk, 2016)
Dit model is een
antwoord op hoe mensen
beïnvloed kunnen
worden, namelijk het
behalen van het gewenste
gedrag. Het gewenste
gedrag is in deze situatie
het terugkeren van
mensen naar een
bepaalde website, of een
doelgroep creëren die
groot genoeg is voor een
bepaald project. (De Valk,
Activeer je community in
5 stappen, 2016)
Een voorbeeld van
mensen activeren tot een
bepaald gewenst gedrag is het onderzoek van de website Molcom.nl. Deze theorie gaat over mensen activeren tot duurzaamheid, een
soortgelijk ‘project’ als Amsterdam Rainproof. De schrijver presenteert vijftien tips om het gewenste gedrag te behalen:
1. Mensen zijn kuddedieren, ze willen graag allemaal bij hetzelfde horen, benader ze ook op deze manier.
2. Maak gebruik van makkelijke en toegankelijke communicatie die begrijpelijk is voor veel mensen.
3. Zet ambassadeurs in en mensen die autoriteit uitstralen, hiermee vergroot je de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid.
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4. Geef duidelijk aan wat het oplevert en op diverse niveaus zodat het voor iedereen duidelijk is.
5. Laat positieve emoties zien, dit werkt beter dan op het negatieve inspelen.
6. Spreek mensen aan op hun waarden, dus wat vindt iemand normaal en vestig hier de aandacht op.
7. Laat mensen zichzelf overtuigen, dit werkt heel sterk.
8. Benut logische keuzemomenten, bij een bepaalde levensgebeurtenis of tijdens een bepaald moment van de dag, maand of
jaar.
9. Weet wie de doelgroep is en benader mensen toegespitst op hun persoonlijke situatie.
10. Zorg dat mensen zich betrokken voelen en dat er een gevoel van verantwoordelijkheid ontstaat.
11. Beloon mensen, dit werkt enthousiasmerend.
12. Creëer een database geïnteresseerde en benut verschillende ideeën.
13. Zet belanghebbende in voor een promotie, kijk met welke belanghebbende een samenwerking aangedaan kan worden.
14. Organiseer een event, dit zorgt voor betrokkenheid, is informatief en enthousiasmerend.
15. Zet sociale media in om mensen te betrekken, te informeren, te activeren en te belonen.
Deze vijftien tips lijken simpel maar zijn wel nuttig en toepasbaar voor het probleem waar Amsterdam Rainproof tegen aanloopt.
Vandaar dat deze theorie relevant is bij het beantwoorden van de deelvragen.
(Mol, 2014)

1.4

De hoofd- en deelvragen en de doelstelling

Hoofdvraag
Aan de hand van de inleiding en het gesprek met de opdrachtgever (de organisatie Amsterdam Rainproof), is er de
volgende hoofdvraag bedacht:

“Hoe kan de organisatie Amsterdam Rainproof de verschillende groepen Amsterdammers activeren om de
stad regenbestendig te maken?”

Deelvragen
De onderstaande deelvragen zijn gebaseerd op de hoofdvraag en op het gesprek met de opdrachtgever (de
organisatie Amsterdam Rainproof).
1.

Welke factoren beïnvloeden het gewenste gedrag?
De organisatie Rainproof wil dat de Amsterdammer zich regenbestendig gaat gedragen. In deze deelvraag wordt onderzocht
wat de Amsterdammer triggert om regenbestendig te zijn of wat de Amsterdammer triggert om niet regenbestendig te zijn
(rainproof zijn). Tevens wordt met het gewenste gedrag bedoelt; het regenbestendig zijn of het maken van een
regenbestendige woonomgeving.

2.

Wat wordt er al gedaan om het gewenste gedrag te behalen?
Worden er al maatregelen genomen om het gewenste (regenbestendige) gedrag te beïnvloeden. Wordt er überhaupt iets
gedaan om het gedrag te beïnvloeden of niet? Als er wel iets aan gedaan wordt, wat voor maatregelen zijn dat en hoe kunnen
deze verbeterd worden?

3. Op welke manier zijn de factoren uit het procesmodel te beïnvloeden om het gewenste gedrag te behalen?
Elke doelgroep heeft een trigger, dit kunnen verschillende zijn maar ook dezelfde zijn. In deze deelvraag wordt er onderzocht
hoe de verschillende factoren/triggers beïnvloed kunnen worden om iedere doelgroep regenbestendig te laten gedragen.
4.

Welke verschillende doelgroepen zijn er te onderscheiden voor Amsterdam Rainproof?
Het is voor Amsterdam Rainproof nog niet helemaal duidelijk wie haar doelgroepen zijn en hoe
haar communicatiemiddelen hierop afgesteld moeten worden. Middels deze deelvraag wordt er gekeken welke doelgroepen
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er voor Amsterdam Rainproof zijn en op welke gebieden zij te onderscheiden zijn, ook wel genoemd op welke ‘segmenten’
zijn de doelgroepen te onderscheiden.
5.

Hoe pakt de organisatie uit Kopenhagen dit probleem aan?
Welke maatregelen neemt Kopenhagen om de stad Kopenhagen regenbestendig te maken. Welke maatregelen werken er

wel en welke niet?

Doelstelling
De volgende doelstelling is opgezet om aan te geven wat het uiteindelijke doel is van het onderzoek:
“Erachter komen wie de doelgroepen van de organisatie Rainproof zijn en hoe deze beïnvloed/geactiveerd kunnen worden om de
stad regenbestendig te maken.”

1.5

Hoe ziet het onderzoek eruit?

In deze paragraaf wordt een korte en globale beschrijving gegeven van hoe het onderzoek eruitziet. Het onderzoek heeft een
hoofdvraag en een doelstelling. Om deze te kunnen beantwoorden en te behalen is er gebruik gemaakt van verschillende soorten
onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd middels desk- en fieldresearch. In sommige gevallen zijn de deelvragen door middel van een
combinatie van beide methoden beantwoord.
Het deskresearch bestond uit literatuuronderzoek naar verschillende theorieën en modellen die relevant zijn bij de beantwoording van
de onderzoeksvraag. Dit werd gedaan om zowel de eerste als de tweede deelvraag te beantwoorden. Het fieldresearch bestond uit het
afnemen van enquêtes onder de inwoners van Amsterdam via sociale media, e-mail en op straat. Daarnaast zijn er ook verschillende
interviews afgenomen met het team van Kopenhagen en studenten van het Metropol in Kopenhagen.
Het onderzoek is verwerkt tot een onderzoeksrapport waarin uitgebreid beschreven staat hoe het onderzoek in elkaar zit, wat de
resultaten zijn en wat er geconcludeerd kan worden uit deze resultaten, er wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag en de
bijbehorende deelvragen. Een uitgebreidere analyse van de gebruikte methodes is te vinden in het gelijknamige hoofdstuk.

1.6

Leeswijzer

In deze paragraaf wordt duidelijk beschreven hoe het onderzoeksrapport in elkaar steekt. In de Management samenvatting staat een
beknopte weergave van het onderzoeksrapport. Zoals welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt en wat de belangrijkste resultaten en
conclusies zijn.
In de Inleiding wordt een kort inzicht gegeven van de achtergrond van het probleem. De informatie die hier staat is gebaseerd op de
informatie uit het Onderzoeksvoorstel. Ook is hier een begrippenlijst gepresenteerd met daarin een overzicht met begrippen uit het
onderzoeksrapport en de betekenis ervan.
Daarna komt het theoretisch kader, hierin worden verschillende theorieën en modellen besproken die relevant zijn bij het
beantwoorden van de hoofdvraag en de deelvragen.
De laatste onderdelen van de Inleiding zijn de hoofd en deelvragen met bijbehorende doelstelling, daarnaast wordt ook een kort
overzicht gegeven hoe het Onderzoeksrapport in elkaar zit.
Het tweede hoofdstuk is de Methode. Hierin wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van welke methoden er zijn gebruikt tijdens
het uitvoeren van het onderzoek. Ook staat in dit hoofdstuk informatie over de populatie en de steekproef.
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In het derde hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. Er is een beschrijving van de deelnemers en de
waarnemingen van het onderzoek, een uitgebreide beschrijving van de manier waarop alle data is verwerkt en een beschrijving van
hoe de data is verwerkt tot verschillende inzichten.
Deze verworven inzichten zijn verder besproken in het laatste hoofdstuk, de conclusie. Hierin worden opnieuw verschillende inzichten
gegeven. Daarnaast worden de hoofdvraag en de deelvragen beantwoord. Ook wordt er in dit hoofdstuk een voorzichtig advies
gegeven op basis van de onderzochte resultaten.
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2

Methode

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethoden nader toegelicht. Om een zo goed mogelijk antwoord te krijgen op
de geformuleerde deelvragen zijn er drie verschillende onderzoeksmethoden uitgevoerd. Het gaat hier om een literatuuronderzoek en
praktijkonderzoek in de vorm van enquêtes en diepte-interviews.

2.1

Beschrijving onderzoeksmethoden

In deze paragraaf wordt er uitgelegd welke deelvragen beantwoord zijn aan de hand van het literatuuronderzoek en welke deelvragen
aan de hand van fieldresearch en hoe dit precies in zijn werk is gegaan. Ook wordt er gekeken naar de betrouwbaarheid en validiteit
van de enquête.
De eerste deelvraag, ‘Welke factoren beïnvloeden het regenbestendig maken van Amsterdam?’, is beantwoord aan de hand van
literatuuronderzoek. Hiervoor zijn verschillende databanken gebruikt zoals bib.hva.nl en Google Scholar. Via online
literatuuronderzoeken en wetenschappelijke onderzoeken kon er achterhaald worden welke factoren invloed hebben gehad op het
gedrag omtrent onderwerpen als klimaatverandering en duurzaamheid. In het onderzoek speelde wateroverlast een rol en dit
probleem kan worden geplaatst onder het begrip klimaatverandering. Via Engelse zoektermen als ‘influence behaviour sustainability’
en ‘influence behaviour climat change’ zijn online de juiste artikelen naar boven gekomen die het onderzoek konden ondersteunen.
De tweede deelvraag ‘Wat wordt er al gedaan om het regenbestendig maken van Amsterdam te beïnvloeden?’, is ook beantwoord
door middel van literatuuronderzoek. Voor deze deelvraag is er informatie verschaft via brochures en de website van Amsterdam
Rainproof. De overige informatie die uit het literatuuronderzoek was gekomen is meegenomen in het opstellen van de enquête. Dit is
gedaan zodat er duidelijker werd wat er wel en niet bekend is op het gebied van het onderwerp en dus wat er wel en niet gevraagd
moest worden in de enquête.
2.1.1 Fieldresearch: Enquête
De tweede onderzoeksmethode die gebruikt is, is dus de enquête. Door middel van de enquêtes zijn deelvraag drie ‘Op welke manier
zijn deze factoren te beïnvloeden om de regenbestendigheid van Amsterdam te behalen?’ en deelvraag vier ‘Welke verschillende
doelgroepen zijn er te onderscheiden voor Amsterdam Rainproof?’ beantwoord. Dit bleek de meest geschikte methode te zijn om de
bovengenoemde deelvragen te beantwoorden, omdat er via deze methode een grote doelgroep kon worden bereikt. Tevens leende
het onderwerp zich voor een enquête. Het was namelijk mogelijk om ook naar de overwegingen, sociale norm en zelfeffectiviteit te
vragen. Hierdoor werd duidelijk hoe belangrijk de verschillende doelgroepen het vinden om Amsterdam regenbestendig te maken en
hoe zij tegen wateroverlast overstaan. Bovendien lieten de resultaten zien welke sociale invloeden een rol spelen bij het in actie komen
om Amsterdam regenbestendig te maken. Ook werd de mate waarin de verschillende doelgroepen het gewenste gedrag succesvol
kunnen uitvoeren achterhaald.
Een ander voordeel van de enquête was dat de uitkomsten makkelijk geanalyseerd konden worden. De antwoorden in de enquête
waren gestandaardiseerd, waardoor de verschillende doelgroepen onderscheiden konden worden en er verbanden gelegd konden
worden met bepaalde factoren uit het procesmodel.
De doelgroep kreeg een lijst met vragen en waarbij kon worden gekozen tussen enkele antwoorden. Omdat er input was van meerdere
personen ontstond er een goed beeld van welke factoren invloed hebben op het gedrag ten opzichte van wateroverlast en hoe de
doelgroep aangespoord kan worden om in actie te komen om Amsterdam regenbestendig te maken. Ook werd na afname van de
enquête duidelijk welke modellen, verklaringen en/of theorieën ingezet kunnen worden om de verschillende doelgroepen meer
bewust te maken van het waterprobleem en hoe ze te beïnvloeden zijn om zelf proactief bij te dragen aan een oplossing.
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Het nadeel van de enquête was dat er niet doorgevraagd kon worden en dat een uitleg op het gegeven antwoord ontbrak. Ondanks dit
nadeel is een inschatting gemaakt dat een enquête toch de meest geschikte methode was in deze fase van het onderzoek. Het kunnen
segmenteren van de doelgroepen was hierin de belangrijkste overweging.
Afname van de enquête
De enquêtes zijn op verschillende manieren afgenomen. Er is zowel online als offline geënquêteerd. De enquête is opgesteld via Google
Forms. Offline zijn de enquêtes afgenomen in Amsterdam en in de Hogeschool van Amsterdam. Online is de enquête verspreid via
social media platformen zoals Facebook. Daarnaast zijn de enquêtes ook via de mail naar verschillende bedrijven en kennissen
gestuurd. Uiteindelijk hebben 100 mensen de enquête ingevuld. De offline enquêtes zijn later ingevoerd in Google Forms, zodat de
resultaten makkelijker overgezet konden worden in SPSS.
Betrouwbaarheid en validiteit
Er is gebruik gemaakt van een standaardvragenlijst om de betrouwbaarheid van de onderzoeksmethode te verhogen. Dit houdt in dat
iedere respondent dezelfde vragenlijst heeft ingevuld. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van een pilot om de betrouwbaarheid te
verhogen. De vragenlijst is eerst door een aantal leden van de doelgroep ingevuld. Dit is gedaan om te checken of de vragenlijst
makkelijk in te vullen was, of de vragen duidelijk waren, en of het taalvaardig te begrijpen viel (Verhoeven, 2011).
De enquête is tijdens het verdere onderzoek niet meer gewijzigd. Alle respondenten hebben daarom precies dezelfde vragenlijst
ingevuld, zowel online als offline. Deze keuze is gemaakt om de externe validiteit te waarborgen (Verhoeven, 2011).
2.1.2 Fieldresearch: Diepte-interviews
In deze sub paragraaf wordt er uitgelegd welke deelvragen beantwoord zijn aan de hand van de diepte-interviews en hoe de diepteinterviews zijn uitgevoerd.
Zowel in Amsterdam als in Kopenhagen is er onderzoek gedaan aan de hand van diepte-interviews. In Kopenhagen hebben zij te maken
gehad met grote wateroverlast en daarom is het voor het onderzoek van belang geweest om te weten hoe in Kopenhagen
wateroverlast wordt aangepakt. Dankzij een diepte-interview met de organisatie in Kopenhagen is duidelijk geworden wat er wel en
niet werkt om de stad regenbestendig te maken. Met behulp van deze informatie kon er een vergelijking worden gemaakt met de
resultaten van het uitgevoerde onderzoek in Amsterdam. Een diepte-interview is een goede manier geweest om achter de
achterliggende motieven en de beleving van de respondenten te komen. Er diende vooral inhoudelijke diepere informatie te worden
verkregen en wegens het tijdsbestek kon dit het beste via een direct gesprek tussen de interviewer en de respondent. Het was
belangrijk om hier in een korte tijd zo goed mogelijk te oriënteren (Verhoeven, 2011). Naast het diepte-interview met de organisatie in
Kopenhagen zijn er ook diepte-interviews afgenomen met studenten van het Metropol en met de inwoners van Kopenhagen.

2.2

Populatie en steekproef

In deze paragraaf wordt er gekeken naar de deelnemers van de enquête. Zij zijn namelijk gesegmenteerd in verschillende groepen die
aansluiten bij het procesmodel. Ook de grootte van de steekproeftrekking en de procedure van het afnemen van de enquêtes komen
aan bod.

Populatie
Het onderzoek is gericht op verschillende doelgroepen boven de 18 jaar die woonachtig zijn in Amsterdam. Op 1 januari 2016 is
uitgerekend dat Amsterdam 834.713 inwoners heeft. (Gemeente Amsterdam, 2016) De inwoners van Amsterdam bestaan uit
Surinamers, Antilianen, Turken, Marokkanen, overige niet-westerse allochtonen, westerse allochtonen en autochtonen. Hieruit zijn de
meesten inwoners 20 t/m 34 jaar en in 2015 vormde deze leeftijdscategorie 231.959 van alle inwoners van
Amsterdam. Het huishoudtype dat in Amsterdam het vaakst voorkomt zijn alleenstaanden. (OIS, 2015)
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Wijze van steekproeftrekking
Op basis van de opdracht die vanuit de opdrachtgever ‘Rainproof Amsterdam’ is meegegeven zijn er verschillende doelgroepen
gesegmenteerd. De doelgroepen zijn ingedeeld in de volgende segmenten: geslacht, leeftijd, geografisch gebied, inkomen en
woonomstandigheden. Er was gekozen voor deze segmenten, omdat deze het belangrijkst werden geacht bij het trekken van de
eindconclusies van het onderzoek. Uit de verschillende doelgroepen die woonachtig zijn in Amsterdam werd een selecte steekproef
getrokken per segment. De segmenten waren relevant om een beeld te schetsen van de verschillende doelgroepen in Amsterdam en
om uiteindelijk tot een overzichtelijk resultaat te komen. Hieronder worden de segmenten met bijbehorende variabelen getoond.
 Het segment ‘geslacht’ is verdeeld in twee variabelen namelijk, man en vrouw.
 Het segment ‘leeftijd’ is verdeeld in de variabelen: Amsterdammers van 18 t/m 25, 26 t/m 34, 35 t/m 49 50 t/m 64 en 65+.
 Het segment ‘geografisch gebied’ is verdeeld in de variabelen: Amsterdam Noord, Amsterdam Oost, Amsterdam Zuid-Oost,
Amsterdam Zuid, Amsterdam Oud-West en Amsterdam Nieuw-West.
 Het segment ‘inkomen’ is verdeeld in de variabelen: fulltime, parttime, DUO en uitkering.
 Het segment ‘woonomstandigheden’ is verdeeld in de variabelen: een huur- of koopwoning en beneden- of bovenwoning.
Aan de hand van deze segmentatie werden de belangrijkste doelgroepen in kaart gebracht, welke door middel van de factoren van het
procesmodel werden onderzocht. Uit elke segment werd een aselecte steekproef getrokken, waarbij ieder persoon uit de groep de
kans had om geselecteerd te worden als enquêteer. Aan de hand van deze methode is er inzicht verkregen in de verschillen of
overeenkomsten tussen de respondenten uit elk segment. De respons uit de steekproef was representatief, aangezien
de eigenschappen overeenkomen met de gehele populatie.

Grootte van steekproef
De steekproefgrootte is berekend met de formule, n>= N x z 2 x p(1-p). Met een populatie van 834.713 inwoners in Amsterdam was het
ideaal om 384 respondenten te benaderen voor de enquête om 95% van de betrouwbaarheid te waarborgen. Dit betekende dat er
ideaal bij elke variabele van elke segment ongeveer 18 enquêtes diende te worden afgenomen. (Rasoft. Inc., 2013) Aangezien er zoveel
variabelen per segment bestaan, waren 384 respondenten moeilijk haalbaar. Er werd ernaar gestreefd om dit aantal afgenomen
enquêtes te behalen, echter werd ervan uitgegaan dat er minimaal 165 respondenten benaderd zouden worden om het
betrouwbaarheidsniveau hoog te houden en de haalbaarheid te vergroten. Hierbij gaat het om 8 enquêtes die van elk variabel per
segment afgenomen zouden moeten worden, waarbij rekening gehouden moest worden met de variabelen uit de andere segmenten.
Uiteindelijk hebben 100 respondenten de enquête ingevuld.

Procedure
Zoals eerder genoemd is er voor de dataverzameling gebruik gemaakt van een enquête. Nadat het onderzoeksvoorstel was ingeleverd
en goedgekeurd kon de afname van de vragenlijst beginnen. Om de grote doelgroep te bereiken is de enquête allereerst op het sociale
mediakanaal Facebook verspreidt. Hieruit is een groot deel van de respondenten voortgekomen. Daarnaast zijn er bedrijven en
personen die binnen de doelgroep vielen benaderd via de e-mail.
Omdat er via Facebook en via de verstuurde e-mails nog niet voldoende respondenten waren bereikt is de enquête vervolgens
afgenomen op straat, in het centrum van Amsterdam. Hierbij zijn zoveel mogelijk bewoners van de stad aangesproken. Tussendoor
ging de online afname ook nog door waardoor er al een mooi aantal respondenten was bereikt. Omdat het desbetreffende aantal toch
nog niet helemaal voldeed aan het doel zijn er als allerlaatst nog weer papieren enquêtes afgenomen. Dit zorgde ervoor dat er een
respons werd behaald van 100.
Om het verwerken van de resultaten aan het einde van het hele proces gemakkelijk te maken werd er besloten de op papier ingevulde
enquêtes over te nemen in de online enquête in Google Forms. Via Google Forms kon er dan weer een Excel bestand worden gemaakt
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van de verkregen informatie. Deze kon zo worden overgezet in het programma SPSS, waarin de uiteindelijke resultaten zijn
geanalyseerd.
Behalve enquêtes zijn er ook diepte-interviews gehouden in Kopenhagen. Deze waren ongestructureerd en zijn afgenomen onder
studenten van het Metropol, de school die werd bezocht, en de soortgelijke Rainproof-organisatie van Kopenhagen. Hiervan is een
opname gemaakt en deze is via de volgende link te beluisteren: https://soundcloud.com/annesxx/interview-kopenhagen.
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3

Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het literatuuronderzoek en praktijkonderzoek weergeven ter beantwoording van de
deelvragen. De eerste twee deelvragen die te vinden zijn in de paragrafen 3.1 en 3.2 zijn uitgewerkt aan de hand van gevonden
literatuur. De drie daaropvolgende deelvragen die beantwoord zijn in paragrafen 3.4, 3.5 en 3.6 zijn onderzocht met behulp van
fieldresearch. In paragraaf 3.3 wordt meer informatie gegeven over de deelnemers van dit veldonderzoek, de verwerking en de
beschrijving van de verkregen data.

3.1

Welke factoren beïnvloeden het gewenste gedrag?

De organisatie Amsterdam Rainproof wil dat de Amsterdammer zich regenbestendig gaat gedragen. In deze deelvraag wordt
onderzocht wat de Amsterdammer stimuleert om regenbestendig te zijn of wat de Amsterdammer stimuleert om niet regenbestendig
te zijn. Dit zorgt ervoor dat er een goed beeld geschetst kan worden van wat er gedaan kan worden om de Amsterdammer te
stimuleren. Tevens wordt met het gewenste gedrag bedoelt; het regenbestendig zijn of het maken van een regenbestendige
woonomgeving. Hierbij speelt het ook een rol dat de Amsterdammer te verdelen valt in verschillende doelgroepen op basis van
verschillende segmenten en of er verschil is aan te duiden tussen de doelgroepen. In de probleemanalyse is al een procesmodel
beschreven van factoren die van invloed zijn. De determinanten in het procesmodel luiden als volgt:

 Sociale norm
Hiermee worden de normen en waarden van de Amsterdammer bedoeld, hoe de persoon in het leven staat en welke
invloeden dat heeft op zijn/haar beslissingen.
 Kennis
Hier gaat het erom of de bewoners van Amsterdam zich bewust zijn van het regenwaterprobleem en of zij zich er van bewust
zijn dat zij hier iets tegen kunnen doen.
 Risico inschatting
In hoeverre kan de Amsterdammer inschatten hoe groot het risico is wat ze neemt als zij geen maatregelen treft met
betrekking tot het regenbestendig maken van de woonomgeving?
 Maatschappelijke betrokkenheid
Hiermee wordt bedoeld of de bewoners van Amsterdam betrokken zijn bij maatschappelijke problemen.
 De mate waarin het probleem zelf door de persoon wordt ondervonden
Iemand die last heeft van het regenwaterprobleem is aannemelijk sneller geneigd hier iets aan te doen dan iemand die geen
last heeft van regenwateroverlast. En wordt het regenwaterprobleem daadwerkelijk ook als probleem gezien.
 De mate waarin de persoon in staat is iets te doen (mogelijkheid/vaardigheden)
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de levensfase van een persoon. Als student zijnde kan het zijn dat je hier minder
geld in wil investeren dan iemand die een vaste baan heeft en garantie op een vast inkomen.

De rol van de factoren (determinanten) volgens de literatuur
Er is onderzoek gedaan naar determinanten die beïnvloed kunnen worden om het gewenste gedrag te behalen. Er is een vergelijking
gemaakt met andere situaties om te zien of deze zes determinanten relevant zijn voor het gewenste gedrag. De aanname is dat
verschillende factoren meer van invloed zijn in verschillende situaties dan andere factoren. Aan de hand van literatuuronderzoek zijn er
zes determinanten uitgekozen die invloed hebben op het gewenste gedrag. In deze paragraaf wordt er uitgelegd waarom er voor deze
determinanten gekozen is en wat hun invloed is.
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Sociale norm
Uit een onderzoek over charity donation is gebleken dat zelfs mensen met weinig geld aan liefdadigheid doen, ondanks dat zij niet veel
geld te besteden hebben. De vraag die dat vervolgens oproept is: waarom doen deze mensen dat? Komt het omdat ze zo opgevoed
zijn? Of omdat hun omgeving het ook doet? Of komt het door hun geloof/cultuur. Uit een onderzoek is gebleken dat liefdadigheid een
grote rol speelt bij het geloof. Christenen, Boeddhisten, Hindoes en alle andere religieuze overtuigingen vinden liefdadigheid een
belangrijk iets in het leven. Denk hierbij aan de normatieve doelen van een mens. Deze mensen geloven dat het geloof andere mensen
kan helpen en ze gedragen zich daarom naar sociale normen en regels. In dit geval is dat het helpen van anderen. (Wagemans, College
2: Omgevingspsychologie, 2016) (Kashif, Sarifuddin, & Hassan, 2015).
Een andere theorie die de sociale norm goed laat zien is een van de vijf dimensies van Hofstede. Een van de dimensies van Hofstede is
namelijk Masculiniteit vs. Feminiteit. Volgens Hofstede scoort Nederland laag op masculiniteit, wat betekent dat Nederland als een
vrouwelijk land gezien wordt. Nederland is een bescheiden land en heeft dominante waarden in de samenleving als het gaat om het
zorgen voor anderen (Wagemans, College 2: Stadsculturen, 2016); (Groepsdynamiek , 2016). Kan het zijn dat de gelovige
Amsterdammers dan een hogere prioriteit hebben als het gaat bij het helpen van anderen of juist niet? Is de Nederlander echt zo
betrokken met de medemens of juist helemaal niet?
Uit onderzoek blijkt dat de sociale norm een bepalende factor is bij het vertonen van gedrag. Met de sociale norm worden de waarden
en normen van de Amsterdammer bedoeld. Hierbij kan gedacht worden aan hoe die persoon in het leven staat en welke invloeden dat
heeft op zijn/haar beslissingen. Gelovige mensen zijn bijvoorbeeld sneller bereid om mensen die het wat minder hebben te helpen. Kan
het zijn dat gelovige mensen dan ook eerder bereid zijn om te investeren in hun huis/de omgeving om Amsterdam regenbestendig te
maken? Verder is Nederland een land wat zich veel bezighoudt met het helpen van anderen. Ook daarom is er gekozen voor de
determinant sociale norm. De sociale norm is een effect wat invloed heeft op het gewenste gedrag. Zo kunnen de gelovige mensen
bijvoorbeeld beïnvloed worden door hun geloof of de normen en waarden die ze van huis uit hebben meegekregen (feminiteit). Deze
normen en waarden spelen een belangrijke rol bij het nemen van (eventuele rainproof) beslissingen en zijn te beïnvloeden.

Kennis
In Afrika in het plaatsje Niger hebben ze een aantal jaren terug te maken gehad met een heftige regenbui. De inwoners hebben te
maken gehad met overstromingen en alle gevolgen hiervan. Ook Amsterdam heeft een tijd terug te maken gehad met heftige
regenbuien. Met als gevolg dat de straten, kelder, huizen, scholen en gebouwen onder waren gelopen.
De overheid en de inwoners van Niger deden er weinig aan om de overstromingen te voorkomen totdat het uiteindelijk te laat was. Uit
een onderzoek is gebleken dat de inwoners niet beschikten over de juiste kennis. De inwoners moesten hadden moeten weten wat de
risico’s zijn en welke gevolgen heftige regenval met zich mee kan brengen (Tarhule, 2005). Kan het zijn dat de Amsterdammer net als
de inwoners van Niger niet beschikken over de juiste kennis met betrekking tot regenbestendig gedrag?
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat kennis een bepalende factor is bij het vertonen van gedrag. Weet de Amsterdammer dat
Amsterdam niet regenbestendig genoeg is en wat de gevolgen zijn van heftige regenbuien? Is de bewoner van Amsterdam zich bewust
van het regenwaterprobleem en zijn ze zich er van bewust dat zij hier iets tegen kunnen doen? De determinant kennis is gekozen
omdat het zeker invloed heeft op het gewenste gedrag. Als de inwoners niets weten over het probleem, de gevolgen of hoe ze het
kunnen voorkomen dan zullen zij zich niet rainproof gedragen. Door de kennis van de Amsterdammers te beïnvloeden, kan er gezorgd
worden dat ze het gewenste gedrag laten zien.

Risico-inschatting
Een goed voorbeeld voor risico-inschatting zijn de risico-inschattingen over overgewicht in Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat er
steeds meer mensen in Nederland overgewicht of zelfs obesitas hebben. Dit is slecht voor de volksgezondheid en naar verwachting
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zullen de percentages in de toekomst alleen maar stijgen. Overgewicht brengt veel risico’s met zich mee, waar mensen zich vaak niet
bewust van zijn. Door overgewicht kan een mens bijvoorbeeld Diabetes krijgen. Dit is een risico op lange termijn als je niet op je
eetpatroon en gewicht let. Dit is niet alleen slecht voor de gezondheid, maar het kost ook veel geld. Om het niet erger te maken, moet
je regelmatig op controle komen bij de dokter en medicijnen slikken etc. Dat kost uiteindelijk heel veel geld, meer dan als je het
probeert te voorkomen (WJE, RT, TLS, WMM, & AJ, 2004).
Uit onderzoek is gebleken dat risico-inschatting een bepalende factor is bij het vertonen van gedrag. In hoeverre kan de
Amsterdammer inschatten hoe groot het risico is wat ze neemt als zij géén maatregelen treft met betrekking tot het regenbestendig
maken van de woonomgeving. Veel mensen hebben last van unrealistic optimism. Dit betekent dat mensen de kans op positieve
gebeurtenissen hoger in schatten dan negatieve gebeurtenissen. Men ziet dan geen risico voor zichzelf (Wagemans, College 3:
Omgevingspsychologie, 2016). Ze doen er alleen wat aan als ze er zelf last van hebben en dan is het vaak al te laat. Vandaar dat de
determinant risico-inschatting gekozen is, want deze determinant valt te beïnvloeden. Denk hierbij aan de affectieve staat van iemand
(emotie). Als mensen bang zijn dan verhoogt het risicoperceptie. Deze determinant kan gekoppeld worden met de determinant kennis.
De manier waarop de informatie wordt overgedragen kan het oordeel van mensen beïnvloeden, dit wordt het framing effect genoemd.
Als mensen op de juiste manier geïnformeerd worden, worden ze er meer bewust van de risico’s (kennis) en zullen zij ook sneller
bereid zijn om zich rainproof te gedragen (Wagemans, College 3: Omgevingspsychologie, 2016).

Maatschappelijke betrokkenheid
Uit een onderzoek is gebleken dat er gefocust moet worden op de millennials (geboren tussen 1980-2000). De millennials hebben
volgens het onderzoek al veel meegemaakt zoals de economische crisis, ecologische en politieke uitval van 9/11 en globalisering.
Sommigen denken dat de millennials hierdoor individueler worden en anderen denken juist dat ze sociaal bezorgder worden. Volgens
de optimale distinctiviteits theorie zoeken mensen een evenwicht tussen uniek zijn en ergens bij horen; tussen inclusie en
onderscheidend zijn (Kroon, 2016). Volgens een onderzoek van YouGov, willen de jongere werknemers juist meer tijd, geld en
vaardigheden bieden. De millennials zijn sneller bereid om vrijwilligerswerk te doen ten opzichte van de generatie boven hen (35plussers). Na de recessie wilden vele mensen wat terug doen. Hiernaast willen de millennials bij bedrijven werken die een grote
prioriteit hebben liggen op het gebied van sociaal betrokken zijn en meer aandacht besteed aan het milieu (Pharoah, 2015).
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat maatschappelijke betrokkenheid een bepalende factor is bij het vertonen van gedrag.
Hiermee wordt bedoeld of de bewoners van Amsterdam betrokken zijn bij maatschappelijke problemen. De millennials hebben
bijvoorbeeld de recessie van dichtbij meegemaakt. Hierdoor vonden zij het belangrijker om iets terug te geven aan de mensen die het
wat minder hebben. Dit doen zij bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. De determinant maatschappelijke betrokkenheid is
daarom te beïnvloeden. Als mensen maatschappelijk meer betrokken zijn, net zoals de millennials, dan zullen zij ook sneller bereid zijn
om zich regenbestendig te gedragen.

De mate waarin het probleem zelf door de persoon wordt ondervonden
De determinant: De mate waarin het probleem zelf door de persoon wordt ondervonden, spreekt eigenlijk voor zich. Iemand die last
heeft van het regenwaterprobleem is aannemelijk sneller geneigd hier iets aan te doen dan iemand die geen last heeft van
regenwateroverlast. En wordt het regenwaterprobleem daadwerkelijk ook als probleem gezien. Deze determinant valt te beïnvloeden
en kan gekoppeld worden aan de determinanten risico-inschatting en kennis. Het hangt natuurlijk af van de hoeveelheid kennis die de
persoon heeft over de gevolgen van regenwateroverlast en wat hij/zij ertegen kan doen om het te voorkomen. Dit valt natuurlijk heel
goed te beïnvloeden en daarom is er gekozen voor deze determinant.

De mate waarin de persoon in staat is iets te doen (mogelijkheid/vaardigheden)
Deze determinant spreekt eigenlijk ook voor zich. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de levensfase van een persoon. Als
student zijnde kan het zijn dat je hier minder geld in wil investeren dan iemand die een vaste baan heeft en garantie op een vast
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inkomen. Dit valt wel te beïnvloeden. De personen moeten geïnformeerd worden over de voordelen als ze investeren om hun huis/de
stad regenbestendig te maken. Dit zal voordelen met zich meebrengen op de lange termijn.
Aan de hand van literatuuronderzoek zijn er zes determinanten uitgekomen die het meest invloed hebben op het gedrag. Sommige
determinanten zijn makkelijker te beïnvloeden dan anderen. De mate waarin het probleem zelf door de persoon wordt ondervonden
is niet makkelijk te beïnvloeden, maar heeft wel veel invloed op het gedrag. De kennis en de risico-inschatting van een persoon kunnen
wel beïnvloed worden, dat beïnvloed weer de mate waarin de persoon het ondervindt.
De mate waarin de persoon in staat is iets te doen is al iets makkelijker te beïnvloeden, maar heeft wel veel invloed op het gedrag. De
mate waarin de persoon in staat is iets te doen heeft weer te maken met de sociale norm en maatschappelijke betrokkenheid. Zijn de
Amsterdammers in staat om iets te doen of willen ze er wel iets tegen doen. Dit heeft te maken met maatschappelijke betrokkenheid.
Willen zij de mensen om zich heen helpen en ligt dit aan de opvoeding of aan hun omgeving (sociale norm). Als er gekeken wordt naar
welke determinanten het meest beïnvloedbaar zijn, dan is dit de rangorde:







Kennis
Risico inschatting
De mate waarin het probleem zelf door de persoon wordt ondervonden
Maatschappelijke betrokkenheid
Sociale norm
De mate waarin de persoon in staat is iets te doen

De determinant kennis is het makkelijkst te beïnvloeden en het heeft veel invloed de andere determinanten. Zonder genoeg kennis
zullen de andere determinanten ook niet voldoende zijn. Daaropvolgend is risico inschatting een belangrijke factor. Dit eigenlijk om
dezelfde reden als kennis. Wanneer iemand het risico niet inziet zal diegene minder snel in actie komen. De mate waarin het probleem
zelf door de persoon wordt ondervonden is ook zeer belangrijk, maar minder gemakkelijk te beïnvloeden. Zodra de Amsterdammer het
probleem zelf ondervonden heeft, zal hij/zij sneller maatregelen nemen om het de volgende keer te voorkomen. Er wordt dan ook
sneller opgezocht wat ze de volgende keer beter kunnen doen (kennis). Deze determinant heeft daarom wel veel invloed maar is niet
makkelijk te beïnvloeden. Voor de drie laatste determinanten geld hetzelfde. Deze zijn nog lastiger te beïnvloeden. Maatschappelijke
betrokkenheid is vaak iets wat je wordt meegegeven door je omgeving. Om de aangeleerde gewoonte te veranderen kan moeilijk zijn.
Dit is ook het geval bij de sociale norm.

3.2

Wat wordt er al gedaan om het gewenste gedrag te behalen?

Omdat de inwoners van Amsterdam niet vanzelf het gewenste gedrag – hun huis en omgeving regenbestendig maken – vertonen, is
het van belang dat zij aangestuurd worden zodat ze daadwerkelijk iets gaan doen. De organisatie Rainproof is zelf al met verschillende
projecten bezig om het regenprobleem aan te pakken. Zo worden er op verschillende plekken in Amsterdam aanpassingen gedaan die
eraan bijdragen dat de stad het beter aankan wanneer het weer wordt overvallen door een heftige regenbui. Voorbeelden hiervan zijn
groene daken waarop kruiden en/of groenten worden verbouwd en tuincentrum de Intratuin die opgevangen regenwater gebruikt om
onder andere plantjes mee te voeden en het gebouw en de vloer mee schoon te maken. (Rainproof, Projecten, 2016)
Op het eerste gezicht heeft dit misschien niet meteen iets met de inwoners van Amsterdam beïnvloeden te maken. Maar indirect
probeert Rainproof hiermee toch de Amsterdammers in beweging te krijgen. Een project als de daktuin is bijvoorbeeld iets wat
bewoners zelf ook kunnen realiseren. (Amsterdam, 2016) Wanneer er steeds meer groene daken in de omgeving voorkomen zouden
deze een inspiratie kunnen vormen voor andere inwoners die het vervolgens mogelijk zelf ook gaan overwegen.
Naast de projecten die bewoners indirect beïnvloeden wordt er ook gebruik gemaakt van de media. Organisatie Rainproof Amsterdam
is bijvoorbeeld aanwezig op de sociale mediakanalen Facebook en Twitter. Hierop verschijnen regelmatig statusupdates over artikelen
of foto’s die gerelateerd zijn aan het onderwerp waar de organisatie voor staat. Hoewel de volgers van Rainproof niet per se worden
opgeroepen veranderingen aan te brengen in hun omgeving, is het wel mogelijk dat social media het gedrag beïnvloed. De platformen
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zijn kennisverschaffers en hebben impact op sociale veranderingen in tijden van conflict of wijzigingen in een land. Dit is onder andere
gebleken bij The Murray-Darling Basin Authority die onderdeel zijn van de Australische overheid. Zij wisten sociale media effectief in te
zetten om te communiceren en als het ware een relatie op te bouwen met de gemeenschap die eerder nog in conflict was met de
overheid. Het Murray-Darling Basin was een oplossing voor een waterprobleem waar de gemeenschap erg mee zat. Sociale media als
een blog, Twitter, Facebook en een YouTube channel werden ingezet om met de inwoners te communiceren over het plan. Dankzij de
structurele en interactieve communicatie hadden gemeenschapsleden de mogelijkheid om ook mee te denken met alles rondom het
Murray-Darling Basin. (Johns, 2014) Wat social media dus vooral doet is een relatie opbouwen met volgers en deze vervolgens
onderhouden. Wanneer deze relatie er dan is, kan ervoor gezorgd worden dat de volgers dingen doen die jij als organisatie graag wil. In
het geval van Rainproof is dit voornamelijk doorlinken naar de website, waar alles te vinden is over het regenbestendig maken van je
huis en omgeving. Hier wordt de bezoeker dan geïnformeerd en geprikkeld om aan de slag te gaan.

3.3

Deelnemersgegevens, verwerking en beschrijving data

Om zowel deze deelvraag ‘Op welke manier zijn de factoren uit het procesmodel te beïnvloeden om het gewenste gedrag te
behalen?’ als de deelvraag ‘Welke verschillende doelgroepen zijn er te onderscheiden voor Amsterdam Rainproof?’ te beantwoorden
zijn er enquêtes afgenomen onder de inwoners van Amsterdam. De meest relevante resultaten uit de enquêtes worden ondersteund
aan de hand van grafieken en tabellen. In de bijlage zijn alle SPSS-databestanden terug te vinden. Voordat er wordt overgegaan op de
antwoorden komen de gegevens van de deelnemers en de verwerking en beschrijving van de data nog aan bod.

Gegevens deelnemers
Het aantal respondenten dat er heeft deelgenomen aan het onderzoek, en dus de enquête heeft ingevuld, bedraagt 100
respondenten. In totaal zijn er ook 100 respondenten benaderd en bereid gevonden om de enquête in te vullen. Dit betekent dat het
betrouwbaarheidsniveau volgens de steekproefcalculator 68% is met een totale populatie van 834.713 inwoners in Amsterdam.
Theoretisch gezien is dit percentage lager dan van tevoren verwacht was. Uiteraard is hier rekening mee gehouden bij
het interpreteren van de resultaten en het trekken van de conclusies.
De enquêtes zijn online en persoonlijk een op een afgenomen. Op straat en school zijn er ongeveer 35 enquêtes afgenomen en online
ongeveer 65. De online enquête is via Google Forms afgenomen, vervolgens is de data overgezet in Excel en daarna in SPSS.
De meest deelgenomen respondenten komen uit de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar (52%) met daaropvolgend de leeftijdscategorie 25
t/m 65 jaar (42%). Deze personen zitten voornamelijk in de levensfase ‘student’ of ‘werkend’. De overige respondenten komen uit de
leeftijdscategorie onder de 18 jaar en 65-plussers, echter uit beiden leeftijdsgroepen waren er enkel drie respondenten bereid mee te
werken aan het onderzoek. Uit de levensfase ‘pensioen’, ‘werkeloos’ en ‘werkzoekend’ zijn er weinig mensen bereid gevonden om mee
te werken aan het onderzoek. Door de lage respons uit deze leeftijdsgroepen en levensfases is bij het trekken van conclusies ook van
belang dat hiermee rekening gehouden wordt. In totaal hebben er 70 vrouwen en 30 mannen de enquête ingevuld. Social media is
veruit het meest gebruikte mediakanaal door de respondenten. De stadsdelen die het meest vertegenwoordigd worden door de
respondenten zijn Amsterdam Oost, Oud-West en Zuid.

Verwerking en beschrijving data
De data van het onderzoek is verzameld door middel van een enquête, deze is afgenomen onder de inwoners van
Amsterdam. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld met dichotome vragen, schaalvragen, stellingen, meerkeuzevragen en open
vragen. Niet alle vragen waren op schaal ingedeeld toen deze geplaatst werden via Google Forms in SPSS, echter er zijn enkel een paar
variabelen omgescoord. Hierdoor zijn er geen sub schalen gemaakt en dit betekent dat er geen correlaties en Cronbach’s Alpa zijn
toegepast om de data te beschrijven. Van de vragen die omgescoord zijn, is een gemiddelde score en een standaardafwijking
berekend. De overige vragen zijn geanalyseerd met SPSS via tabellen, kruistabellen en diagrammen. De vragen geanalyseerd op basis
van de volgende factoren: kennis, risico-inschatting, sociale norm, maatschappelijke betrokkenheide, mate van ondervinding van
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probleem en de mate waarin een persoon in staat is iets te doen (mogelijkheid/vaardigheden). Om te toetsen welke uitkomsten
significant zijn is er bij het onderscheiden van de verschillende doelgroepen gebruik gemaakt van de Chi-kwadraat toets.
In Kopenhagen zijn er interviews afgenomen met studenten van de Hogeschool en voorbijgangers op straat. Daarnaast is Per Andreas
van KØBENHAVNS KOMMUNE (gemeente). Per Andreas is medewerker van de Kopenhaagse variant van het rainproof
project. Er is een geluidsopname gemaakt van het interview met Per Andreas. Deze is te vinden via de volgende link:
https://soundcloud.com/annesxx/interview-kopenhagen.

3.4

Op welke manier zijn de factoren uit het procesmodel te beïnvloeden om het gewenste gedrag te
behalen?

Onder ‘de factoren’ worden verstaan: kennis, de sociale norm, risico-inschatting, maatschappelijk betrokkenheid, de mate waarin het
probleem wordt ondervonden, de mate waarin de persoon in staat is iets te doen (mogelijkheid/vaardigheden) en het
persoonlijkheidstype. Deze factoren kunnen worden beïnvloed om de eindvariabele te behalen. De eindvariabele is het gewenste
gedrag, hieronder wordt verstaan het in actie komen om Amsterdam regenbestendig te maken. Er wordt verondersteld dat als een
factor nog niet aanwezig is, of in beperkte mate, dat deze vergroot kan worden en dus beïnvloed kan worden om het gewenste gedrag
te behalen. Om de deelvraag te kunnen beantwoorden worden eerst de uitkomsten bij elke factor in kaart gebracht.

Kennis
De kennis is gemeten op basis van vier vragen die zijn beantwoord door de respondenten. Het gaat hier om een dichotome vraag, een
stelling, een ordinale vraag, een open vraag en een vraag met afbeeldingen. Deze vragen worden hieronder behandeld.
Slechts 10% van de respondenten geeft aan bekend te zijn met de organisatie Amsterdam Rainproof. 90 van de 100 respondenten zijn
onbekend met deze organisatie. Bij de stelling hieronder geeft de gemiddelde score de mate van kennis aan op gebied van het klimaat
en de gevolgen van klimaatverandering. Er is gewerkt met de volgende schaal: 1 = helemaal oneens, 2 = oneens, 3 = neutraal, 4 =
oneens en 5 = helemaal oneens.
Stelling: “Ik verdiep mij regelmatig in onderwerpen over het klimaat en de gevolgen hiervan.”
Gemiddelde score: 2,90
Standaardafwijking: 1,02
Verdeling score: 1 (6%), 2 (35%), 3 (26%), 4 (29%) en 5 (4%).
Het blijkt dat er gemiddeld een 2,90 is
gescoord en de spreiding van gegevens een
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65% van de respondenten is onvoldoende op de hoogte over hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het regenbestendig maken van
de stad. Daarbij zegt 24% matig op de hoogte te zijn, dit betekent dat een klein aantal aangeeft neutraal of voldoende op de hoogte te
zijn. Als er wordt gekeken naar wat volgens de respondenten de mogelijke gevolgen van regenwateroverlast zijn, geven velen dezelfde
soort antwoorden. Zo komen schade, verzakkingen, overstromingen en lekkages het meest voor als antwoord. Ook weet de
meerderheid te weten dat afbeelding 2 uit de vragenlijst regenbestendig is en niet afbeelding 1. Dit zijn 85 van de 100 respondenten.
Uit het kennisniveau kan er worden opgemaakt dat de respondenten algemeen bekend zijn met de gevolgen van wateroverlast. Toch
komt naar voren dat ze niet genoeg weten over hoe zij wateroverlast kunnen voorkomen door zelf een bijdrage te leveren om hun
omgeving regenbestendig te maken. Het is dus van belang om de inwoners van Amsterdam aan te sporen zich meer te verdiepen in
onderwerpen over wateroverlast en het regenbestendig maken van de omgeving. Tevens is de naamsbekendheid van de organisatie
Amsterdam Rainproof laag en deze dient ook vergroot te worden.

Sociale norm
De determinant ‘sociale norm’ is ondervraagd door middel van twee nominale vragen. Om erachter in welke mate de omgeving een rol
speelt bij het in actie komen van het regenbestendig maken
van het huis of omgeving, is de respondent gevraagd of zij
mensen in hun omgeving kennen die bezig zijn met het
regenbestendig maken van hun omgeving. 64% van de
respondenten hebben ingevuld dat zij niemand in hun
omgeving hebben die bezig is met het regenbestendig maken
van hun huis.
Opvallend is dat 48% heeft geantwoord dat ze het belangrijk
vinden om een bijdrage te leveren aan een beter milieu,
omdat ze dit hebben meegekregen vanuit hun omgeving
(vrienden/familie/collega’s). Dit terwijl de meesten eerder
aangaven niemand te kennen die bezig is met het
regenbestendig maken van hun huis. Dit valt ook onder een
bijdrage leveren aan een beter milieu.
Ook ‘overig’ is door een kwart van de gevraagde aangevinkt. Hieronder een twee citaten die genoemd zijn:

figuur 1

 ‘’Ik wil het wel, maar ik weet niet echt hoe.’’
 ‘’Klimaatverandering als gevolg van de menselijke ‘footprint’ is een heel groot probleem. Gênant hoe we de wereld dienen en
onszelf zo slecht behandelen.’’
Uit de sociale normen en waarden van de Amsterdammers is er te resulteren dat een merendeel door niemand in hun omgeving wordt
gemotiveerd om hun omgeving regenbestendig te maken, want zij kennen ook niemand die dit zelf doen. Desondanks zouden zij wel
veel waarde hechten aan de sociale norm van hun omgeving, aangezien zij het belangrijk vinden om een bijdrage te leveren aan een
beter milieu omdat ze dit hebben meegekregen uit hun omgeving. Dus zij hechten waarde aan de normen en waarden van hun
omgeving, en hun gedrag zullen zij dus hiernaar conformeren. In dit geval is het regenbestendig maken van de omgeving klaarblijkelijk
geen sociale norm van vrienden, familie en collega’s waardoor de respondent zelf dit gedrag ook niet zullen vertonen.

Risico-inschatting
Deze determinant is gemeten door middel van een dichotome-, een multiple choice vraag en twee schaalstellingen.
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Van alle 100 respondenten (N) zijn er 68 die hebben aangegeven zich er niet van bewust te zijn dat ze iets kunnen doen tegen
wateroverlast, tegenover 32 die er wel bewust van zijn. Tevens blijkt dat de meerderheid, namelijk 64 respondenten, geen enkele
toepassing gebruikt om haar huis of omgeving te beschermen tegen wateroverlast. Toch maakt ongeveer 3/10 gebruik van een
drempel of verhoogt vloerpeil, een groene gevel (planten) of regenpijp afkoppeling.
De onderstaande stelling is aan de hand van een 5-punts Likertschaal door de respondenten ingevuld. De gemiddelde score geeft de
algemene bereidheid aan van de respondenten om haar of zijn omgeving regenbestendig te maken om de risico’s van wateroverlast te
voorkomen. De schaal die hierbij geldt is: 1 = helemaal oneens, 2 = oneens, 3 = neutraal, 4 = eens en 5 = helemaal eens.
Stelling: ”Ik doe mijn best om mijn huis en/of woonomgeving regenbestendig te maken.”
Gemiddelde score: 2,21
Standaarddeviatie: 1,113
Verdeling score: 1 (34 %), 2 (27%), 3 (26%), 4 (10%) en 5 (3%).
Het blijkt dat er gemiddeld een 2,21 is gescoord en er een spreiding van gegevens is van 1,113. Dit betekent dat de gemiddelde
respondent niet haar of zijn best doet om hun huis en/of woonomgeving regenbestendig te maken. Tevens wijken de antwoorden die
de respondenten hebben gegeven niet veel van elkaar af.

Stellingen
0

Ik doe mijn best om mijn huis en/of
woonomgeving regenbestendig te maken

helemaal oneens

oneens

10

20

34

neutraal

30

40

50

27

eens

60

70

80

26

90 100

10 3

helemaal eens

grafiek 1

De ondergenoemde vraagstelling is aan de hand van een 10-punts Likertschaal door de respondenten ingevuld. De gemiddelde
score geeft aan in hoeverre de respondenten Amsterdam als regenbestendige stad zien waar de risico’s van wateroverlast worden
voorkomen. Hierbij geldt de volgende schaal: van 1 = niet regenbestendig naar 10 = regenbestendig.
Vraagstelling: “Zou u de stad Amsterdam als een regenbestendige stad omschrijven?”
Gemiddelde score: 5,09
Standaarddeviatie: 1,682
Verdeling score: 1 (5%), 2 (5%), 3 (6%), 4 (11%), 5 (29%), 6 (25%), 7 (15%), 8 (4%) en 9/10 (0%).
Het blijkt dat er gemiddeld een 5,09 is gescoord en er een spreiding is van 1,682. Dit betekent dat de gemiddelde respondent ongeveer
5,1 voor de mate in hoeverre zij Amsterdam als regenbestendig omschrijven. Aangezien dit een onvoldoende is kan er worden gezegd
dat Amsterdam nog niet voldoende regenbestendig is volgens de respondenten. Tevens wijken de antwoorden die de respondenten
hebben gegeven niet veel van elkaar af.
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Vraagstelling
0

Ik verdiep mij regelmatig in
onderwerpen over het klimaat en de
gevolgen hiervan.

helemaal oneens

oneens

20

6

neutraal

35

eens

40

60

26

helemaal eens

80

100

29

4

1

2

grafiek 3

De risico-inschatting van de gemiddelde Amsterdammer is laag, zo lijkt uit de resultaten van vragen. Zij zijn zich niet bewust van het feit
dat ze iets kunnen doen om hun huis regenbestendig te maken. Dit zou de reden kunnen zijn dat ze ook geen maatregelingen nemen
en niet hun best doen de risico’s van wateroverlast te voorkomen. Het is wel opmerkelijk dat zij Amsterdam een onvoldoende geven op
het gebied van regenbestendigheid. Hieruit valt af te leiden dat zij mogelijk van ‘de stad’ zelf verwachten regenbestendig te zijn en zij
gaan niet bij hun zelf na hoe zij als inwoner de stad regenbestendig kunnen maken.

Maatschappelijke betrokkenheid
Om te meten in hoeverre de inwoners van Amsterdam maatschappelijk betrokken zijn, zijn er drie vragen voorgelegd. Deze hebben te
maken met duurzaamheid en het regenbestendig maken van de stad is eveneens onderdeel van een duurzaam leven.
Van alle respondenten steunt iets meer dan de helft, namelijk 53%, van alle respondenten goede doelen. Het merendeel geeft tevens
aan niet te doen aan vrijwilligerswerk (66%), toch zijn er een aantal die soms aan vrijwilligerswerk doen (24%). Op het scheiden van
afval wordt over het algemeen wel door de meesten op gelet. 62 respondenten geven aan wel te letten op het scheiden van hun afval.
Over het algemeen wordt duidelijk dat er verschillen zijn in de maatschappelijke betrokkenheid. Bij de volgende deelvraag wordt hier
nader op ingegaan, omdat er nu nog niet echt uit opgemaakt kan worden of de maatschappelijke betrokkenheid hoog of laag is.

De mate waarin het probleem door de persoon zelf wordt ondervonden
Deze determinant is gemeten aan de hand van een dichotome vraag en twee nominale vragen. De mate waarin een inwoner van
Amsterdam wateroverlast ondervindt, heeft invloed op de bereidheid om in actie te komen om de stad regenbestendig te maken.
Van alle 100 respondenten zijn er 80 die zelf geen last hebben van wateroverlast. Daarbij geeft 52% aan niet te weten of er in de buurt
weleens wateroverlast is. Slechts 17% mensen zeggen wel te weten dat er in de buurt weleens wateroverlast is. Als de vraag wordt
voorgelegd of de inwoners zich geroepen voelen om als individu iets te doen aan wateroverlast blijkt iets meer dan de helft,
namelijk 53%, hier neutraal tegenover te staat. Iets minder dan de helft, 42%, voelt zich niet geroepen waarbij er enkel 6% overblijft die
zich wel geroepen voelt.
Het lijkt erop dat er bijna geen wateroverlast wordt ondervonden door de inwoners zelf. Dit is naar alle waarschijnlijkheid de reden dat
ze neutraal of niet geroepen zijn om iets te doen aan wateroverlast. Hieruit kan er worden opgemaakt dat eigen belang voorop staat en
zolang zij zelf geen probleem ondervinden ook weinig tot geen actie zullen nemen.
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De mate waarin de persoon is staat is iets te doen (mogelijkheid/vaardigheden)
De meningen over de bereidheid om te investeren in het regenbestendig maken van in huis of woonomgeving lijken te verschillen. Via
een thematische codering zijn de genoemde antwoorden in tabel 1 gegroepeerd. Hierbij is de respondenten middels een open vraag
gevraagd of ze bereid zijn om te investeren in het regenbestendig maken van hun huis/woonomgeving.
Tabel 1: Negatieve antwoorden over investering van het regenbestendig maken van huis of omgeving
Negatieve antwoorden

Aantal keer genoemd

Nee

9

Nee, zie er de noodzaak niet van in. Het is niet nodig.

6

Nee, ik weet niet waarom ik dat zou moeten doen ik heb namelijk

8

geen overlast.
Nee, het kost geld.

3

Nee, ik ben student.

7

Nee, ik heb een huurhuis.

3

Nee, taak van de gemeente/woningcorporatie.

4

Nee, ik heb er geen geld voor.

1

Nee, als ik de enige ben heeft het weinig nut. Ik denk niet dat mijn

2

woonomgeving daartoe bereid zijn.
Nee, ik besteed mijn geld liever aan leukere dingen.

2

Verder lijkt het erop dat de respondenten niet veel geld willen investeren. Dit zijn uiteindelijk wel positieve antwoorden, aangezien zij
wel bereid zijn iets te investeren. Alleen willen zij wel weten wat er van hun wordt verwacht. Het gemiddelde wat genoemd wordt qua
geldbedrag ligt rond de 50 euro die zij dan eenmalig zouden willen besteden.
De mate waarin de inwoners van Amsterdam in staat zijn te investeren aan het regenbestendig maken van de omgeving is verschillend.
Er worden veel financiële redenen benoemd, maar ook de mate van probleem ondervinding komt weer aan bod. Het vertonen van
regenbestendig gedrag kost geld en mensen lijken dit probleem niet belangrijk genoeg te vinden om er geld voor te geven. Toch zijn er
mensen die wel in staat zijn en misschien willen investeren, echter eerst wensen zij meer informatie.

3.5

Welke verschillende doelgroepen zijn er te onderscheiden voor Amsterdam Rainproof?

Op basis van levensfase, leeftijd, woonomstandigheden, geografisch gebied, persoonlijkheidstype en geslacht zijn de doelgroepen
gevormd. Deze zijn gekoppeld aan de factoren ofwel de determinanten die bij deelvraag drie zijn besproken. De meest
relevante/opvallende resultaten en verschillen tussen doelgroepen voor Amsterdam Rainproof komen aan bod. Bij geen opvallende
resultaten en verschillen worden er geen uitkomsten weergeven om te voorkomen dat resultaten worden herhaald.
De samenhang tussen de variabelen is getoetst aan de hand van een Chi-kwadraat toets. Dit is een toets die meet of twee nominale
variabelen samenhangen en om te kijken of verschillen significant zijn. Er waren weinig opvallende resultaten en verschillen tussen de
doelgroepen, waardoor de meeste uitkomsten niet significant waren. Enkel de significante uitkomsten zijn meegenomen in de
beschreven resultaten. De uitkomsten zijn via kruistabellen en Chi-kwadraat toetsingen uit IBM SPPS waargenomen, deze zijn in de
bijlagen toegevoegd.
*De ‘X’ = Geen verschillen tussen de doelgroepen of opvallende resultaten. Zie resultaten ‘betreffende determinant’ bij deelvraag
2: Op welke manier zijn de factoren te beïnvloeden om het gewenste gedrag ofwel regenbestendig gedrag te behalen?
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Doelgroepen naar levensfase/ Leeftijd
Studenten (18 t/m 25 jaar)

Werkenden (25 t/m 65 jaar)

Kennis

X

X

Sociale norm

Studentenzijn minder intrinsiek gemotiveerd

Werkenden zijn meer intrinsiek gemotiveerd

om een bijdrage te leveren aan het milieu.

om een bijdrage te leveren aan het milieu.

Risico-inschatting

X

X

Maatschappelijke

Studentensteunen minder vaak goede doelen. Werkenden steunen vaker goede doelen.

betrokkenheid

Studenten letten minder vaak op het scheiden Werkenden letten meer op het scheiden van
van afval.

afval.

Mate van probleem

X

X

Mogelijkheid/vaardigheden X

X

Persoonlijkheidstype

X

ondervinding

X

De doelgroepen die onderscheiden kunnen worden zijn ‘studenten’ en ‘werkenden’. Over 65-plussers met een pensioen, werklozen,
werkzoekenden en jongeren onder de 18 jaar is het niet betrouwbaar om uitspraken te doen. Er is te weinig respons verkregen uit deze
levensfases en leeftijdsgroepen.
Er is een samenhang tussen levensfase en sociale norm. Studenten zijn minder intrinsiek gemotiveerd dan werkenden om een bijdrage
te leveren aan het milieu (13% ten opzichte van 30%; Chi2=25,79, p<0,05).
Tevens blijkt er samenhang te zijn tussen levensfase en maatschappelijke betrokkenheid. Studenten steunen minder vaak goede
doelen van werkenden (33% ten opzichte van 59%; Chi2=28,20, p<0,05). Ook letten studenten minder vaak op het scheiden van afval
dan werkenden (51% ten opzichte van 81%; Chi2=48,03, p<0,05).
De doelgroepen die onderscheiden kunnen worden op basis van levensfase zijn ‘studenten’ en ‘werkenden’. Zo blijkt dat de werkenden
meer maatschappelijk betrokken zijn en meer waarde hechten aan een beter milieu in tegenstelling tot studenten. Over 65-plussers
met een pensioen, werklozen, werkzoekenden en jongeren onder de 18 jaar is het niet betrouwbaar om uitspraken te doen. Er is te
weinig respons verkregen uit deze levensfases en leeftijdsgroepen.

Doelgroepen naar geslacht
Man

Vrouw

Kennis

X

X

Sociale norm

X

X

Risico-inschatting

X

X

Maatschappelijke

Meer mannen letten niet op het scheiden

Meer vrouwen letten op het scheiden van afval.

betrokkenheid

van afval.

Mate van probleem

X

X

Mogelijkheid/vaardigheden X

X

ondervinding
Persoonlijkheidstype

Mannen maken eerder belangrijke keuzes op Vrouwen maken eerder keuzes op basis van gevoel en
basis van logische realiteit.

emoties.

Er blijkt een samenhang te zijn tussen geslacht en maatschappelijke betrokkenheid. Meer mannen geven aan niet te letten op scheiden
van afval dan vrouwen (30% ten opzichte 17%; Chi2=16,49, p<0,05).
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Op basis van logische realiteit en gevoel en emoties is er een samenhang te zien tussen geslacht en persoonlijkheid. Mannen lijken
vooral een belangrijke keuze te maken op basis van logische realiteit (67%) en vrouwen lijken eerder een belangrijke keuze te maken
op basis van gevoel en emoties (57%). Chi-kwadraat toetsing (Chi2=6,23, p<0,05).
De doelgroepen die onderscheiden kunnen worden op basis van geslacht zijn ‘man’ en ‘vrouw’. Vrouwen lijken meer maatschappelijk
betrokken te zijn op gebied van het scheiden van afval dan mannen. Ook opvallend is, is dat vrouwen en mannen verschillen in
persoonlijkheid op gebied van keuzes maken.

Doelgroepen naar woonomstandigheden
Huurwoning(Huurders)

Koopwoning(wooneigenaren)

Kennis

X

X

Sociale norm

X

X

Risico-inschatting

Huurders zijn zich minder bewust dat ze iets

Wooneigenaren zijn zich meer bewust dat ze iets

kunnen doen om wateroverlast te voorkomen.

kunnen doen wateroverlast te voorkomen.

Huurders doen minder hun best om hun

Wooneigenaren doen meer hun best om hun

woonomgeving regenbestendig te maken.

woonomgeving regenbestendig te maken.

Huurders maken minder gebruik van

Wooneigenaren maken gebruik van meer

toepassingen om hun huis regenbestendig te

toepassingen om hun huis regenbestendig te

maken.

maken.

Minder huurders steunen goede doelen.

Meer wooneigenaren steunen goede doelen.

Maatschappelijke
betrokkenheid
Mate van probleem

Meer huurders ondervinden geenwateroverlast. Minder wooneigenaren ondervinden geen

ondervinding

wateroverlast.

Mogelijkheid/vaardigheden X

X

Persoonlijkheidstype

X

X

Er blijkt een samenhang te zijn tussen woonomstandigheden en risico-inschatting. Wooneigenaren zijn zich meer bewust dat ze iets
kunnen doen om wateroverlast te voorkomen (54% ten opzichte van 25%; Chi2=7,13, p=<0,05). Wooneigenaren zeggen ook zich meer
geroepen te voelen om iets te doen tegen wateroverlast dan huurders (17% ten opzichte van 3%; Chi2= 6,76, p<0,05). Bovendien doen
meer huurders niet hun best om hun huis of woonomgeving regenbestendig te maken ten opzichte van wooneigenaren (68% ten
opzichte van 38%; Chi2=11,56, p<0,05). Verder blijkt dat meer wooneigenaren toepassingen gebruiken voor het regenbestendig maken
van hun huis dan huurders (63% ten opzichte van 28%; Chi2=9,96, p<0,05).
Er is ook samenhang tussen woonomstandigheden en maatschappelijke betrokkenheid. Meer wooneigenaren steunen goede doelen
dan huurders (83% ten opzichte van 43%; Chi2= 11,66, p<0,05).
Eveneens is er een samenhang te zien tussen woonomstandigheden en mate van probleem ondervinding. Huurders geven aan minder
wateroverlast te ondervinden dan wooneigenaren (86% ten opzichte van 63%; Chi2= 6,04, p<0,05).
De doelgroepen die te onderscheiden zijn op basis van woonomstandigheden zijn huurders en wooneigenaren. Huurders lijken minder
goed het risico te kunnen inschatten van wateroverlast en minder maatregelen te treffen omtrent het regenbestendig maken van hun
huis in tegenstelling tot wooneigenaren. Tevens zijn huurder minder maatschappelijk betrokken en ondervinden zij minder
wateroverlast dan wooneigenaren.

Doelgroepen naar geografisch gebied
Stadsdelen (Centrum, Oost, Nieuw-West, Oud-west, Zuid en Zuid-Oost.)
Kennis

X

Sociale norm

X

Risico-inschatting
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Maatschappelijke

Uit Amsterdam-Noord geven de meeste inwoners aan zich geroepen te voelen om iets te

betrokkenheid

doen aan wateroverlast. Uit Amsterdam-Oost geven de meeste inwoners aan zich niet

Mate van probleem

X

geroepen te voelen.

ondervinding
Mogelijkheid/vaardigheden X
Persoonlijkheidstype

X

Er blijkt een samenhang te zijn tussen geografisch gebied en risico-inschatting. De meeste inwoners uit Amsterdam-Noord voelen zich
geroepen om iets te doen aan wateroverlast. En de meeste inwoners die zich niet geroepen voelen komen uit Amsterdam-Oost (50%
ten opzichte van 62%; Chi2=32,39, p<0,05).
Op basis van geografisch gebied is er een doelgroep te vormen die het meest maatschappelijk betrokken lijken te zijn met het
waterprobleem, dit is Amsterdam-Noord. En er is een doelgroep die niet maatschappelijk betrokken is, hierbij gaat het om AmsterdamOost.

Doelgroepen naar persoonlijkheidstype
Door middel van het MBTI-model (De Myers- Briggs Type Indicator) zijn er diverse persoonlijkheden in kaart gebracht. Dit model is als
instrument gebruikt om persoonlijke voorkeuren in kaart te brengen en om te zien wat de inwoners van Amsterdam beweegt. Tevens
biedt het inzicht in hoe de organisatie Amsterdam Rainproof verschillende persoonlijkheden kan benaderen. (Nieuwenhuis, 2010)
In tabel 3 worden er verschillen aangegeven in persoonlijkheden. Deze gegevens zijn via SPSS met een kruistabel geanalyseerd. In
totaal hebben er 59 extraverte mensen en 41 introverte mensen de enquête ingevuld. Zo is er af te lezen dat introverte mensen eerder
op feiten afgaan (realist), nemen beslissingen op logische realiteit en zij hebben een waarnemende houding. Extraverte mensen zijn
meer van de vernieuwingen, maken beslissingen op gevoel en emotie en hebben eveneens een waarnemende houding. Kun je dit al
mogelijk koppelen aan het ‘gewenste gedrag’? Wat kunnen we met deze informatie voor de hoofdvraag?
Tabel 1 MBti-model respondenten

Feiten (realist)
Vernieuwingen
(vernieuwer)

Introvert
31
10

Extravert
24
35

Logische realiteit 25
Gevoel en emoties 16

24
35

Oordelend
Waarnemend

9
50

9
32

Om doelgroepen te kunnen onderscheiden op persoonlijkheidstypes, zijn de vragen in de enquête over persoonlijkheid opgewogen
tegen de factoren.
Persoonlijkheidstypes
Kennis
Sociale norm
Risico-inschatting

∇
∇
∇

Maatschappelijke betrokkenheid

∇

Mate van probleem ondervinding

∇

Mogelijkheid/vaardigheden
Persoonlijkheidstype

∇
∇

X
X
Vernieuwers maken meer gebruik van toepassingen om hun huis regenbestendig
te maken dan realisten.
Extraverte respondenten steunen vaker goede doelen dan introverte
respondenten.
Vernieuwers hebben aangegeven meer wateroverlast te ondervinden dan
realisten. Echter veel met deze informatie kunnen wij niet voor het onderzoek.
X
X
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Er is een samenhang tussen persoonlijkheid en mate van probleem ondervinding. Respondenten die meer zijn van de vernieuwingen
(vernieuwers) ondervinden meer wateroverlast dan respondenten die meer zijn van de feiten (31% ten opzichte van 11%; Chi2=6,31,
p<0,05).
Ook is er een samenhang tussen persoonlijkheid en risico-inschatting. Vernieuwers maken meer gebruik van toepassingen om hun huis
regenbestendig te maken dan realisten (42% ten opzichte van 31%; Chi2=13,20, p<0,05).
Er is een samenhang te zien tussen persoonlijkheid en maatschappelijke betrokkenheid. Extraverte mensen steunen vaker goede
doelen dan introverte mensen (63% ten opzichte van 39%; Chi2=5,45, p<0,05). Ook vernieuwers steunen vaker goede doelen dan
realisten (69% ten opzichte van 40%; Chi2=8,29, p<0,05).
Er zijn een aantal doelgroepen te onderscheiden zijn op persoonlijkheidstypes. Je hebt de vernieuwers die eerder maatregelen treffen
om hun huis regenbestendig te maken om risico’s van wateroverlast te voorkomen. Mogelijk is dat zo omdat zij meer wateroverlast
ondervinden, dit was ook een resultaat van het onderzoek. De andere doelgroep zijn de realisten, zij treffen minder maatregelen maar
zij ondervinden ook geen of minder wateroverlast. Daarnaast is opgemerkt dat extraverte mensen meer maatschappelijk betrokken
zijn dan introverte mensen.

De meest relevante doelgroepen en bevindingen
Alle doelgroepen zijn geanalyseerd en in kaart gebracht op basis van de determinanten. Echter, ze zijn niet allemaal even houdbaar en
relevant dit komt omdat de verschillen te klein zijn, waardoor er geen betrouwbare doelgroepen gevormd kunnen worden. Het advies
is dan ook om zich te richten op een aantal doelgroepen. Uit het onderzoek is gebleken dat deze het meest verschillen en dus het
meest waardevol zijn. Deze doelgroepen dienen dan ook anders benaderd te worden.

Doelgroepen
Er kan een op maat gemaakt advies worden gegeven voor de doelgroepen ‘studenten’ en ‘werkenden’. Zo lijken de studenten meer
maatschappelijk betrokken te zijn omtrent wateroverlast en de risico’s voorkomen door hun omgeving regenbestendig te maken. Ook
dienen zij intrinsiek gemotiveerd door de gedragsnorm van de studenten te veranderen. Tevens is het waarschijnlijk zo dat studenten
niet willen investeren in het regenbestendig maken van hun omgeving, omdat het geld kost en zij liever hun geld aan andere dingen
besteden. Werkend zouden mogelijk wel kunnen investeren en kosten zal mogelijk minder een rol spelen. Deze bevinding is niet
meegenomen bij het onderscheiden van de doelgroepen, omdat het niet significant was (mogelijk een gevolg van de open vraag). Toch
is het van belang om mee te nemen in de
Bovendien is het relevant dat er bij de doelgroepen ‘mannen’ en ‘vrouwen’ een andere communicatie benadering wordt toegepast. Zij
verschillen namelijk in het maken van keuzes. In het advies kan er rekening mee worden gehouden dat vrouwen afgaan op gevoel en
emoties, en mannen op logische realiteit. Dus het is van belang dat mannen en vrouwen anders benaderd dienen te worden inzake het
waterprobleem en het regenbestendig maken van hun omgeving.
Ook is er een doelgroepvorming te zien tussen op basis van persoonlijkheidstypes. Vernieuwers maken eerder gebruik van
toepassingen om op hun omgeving regenbestendig te maken dan realisten. Vernieuwers vinden het uitdagend om te kijken wat
mogelijk is en om bezig te zijn met nieuwe mogelijke oplossingen van problemen. Hierin zit een logisch verband, want vernieuwers zijn
blijkbaar eerder geneigd nieuwe toepassingen (regenbestendige toepassingen) te gebruiken om een probleem (wateroverlast) aan te
pakken. Realisten gaan af op feiten en willen dus mogelijk eerst informatie ontvangen voordat ze overgaan tot maatregelingen. De
meeste vernieuwers zijn extraverte mensen en zij lijken eerder goede doelen te steunen dan introverte mensen. Hiervoor is echter
geen verklaarbare theorie om deze bevinding te ondersteunen. Zodoende blijkt dat er een andere benadering nodig is voor de
extraverte vernieuwers dan de introverte realisten. De realisten hebben behoefte aan informatie voordat ze actie ondernemen, dit is
iets wat eventueel in overweging kan worden genomen. De extraverte vernieuwers lijken het gewenste gedrag (regenbestendige
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gedrag) te vertonen, zij kunnen mogelijk een bijdrage helpen de introverte realisten te activeren. Het activatiemodel eerder in het
theoretisch kader besproken kan hierbij een rol spelen.

Belangrijkste ‘algemene’ bevindingen
Het is van belang dat het kennisniveau verhoogd moet worden bij alle inwoners van Amsterdam. Hierin viel er geen doelgroepen te
onderscheiden, zo is gebleken. Alle inwoners verdiepen zich te weinig in de maatregelen die zij kunnen nemen om wateroverlast te
voorkomen.
Over de sociale norm in het algemeen blijkt dat mensen zich conformeren aan het gedrag van hun omgeving. Mensen beïnvloeden
elkaar om een bepaald gedrag te vertonen, dit blijkt uit de resultaten van de factor ‘sociale norm’. In het theoretisch kader is al eerder
besproken dat sociale factoren een rol spelen en invloed uitoefent op het gedrag. Kort gezegd, mensen gaan mogelijk regenbestendig
gedrag vertonen als hun omgeving hiernaar ook gedraagt. Ook op dit gebied vielen er geen doelgroepen te onderscheiden.
Verder is het duidelijk geworden dat er weinig tot geen wateroverlast wordt ondervonden met als gevolg dat de inwoners niet in actie
komen om hun omgeving regenbestendig te maken. De mate van probleem ondervinding is laag, waardoor waarschijnlijk de noodzaak
van het regenbestendige gedrag niet wordt gezien. Het blijkt dat mensen pas daadwerkelijk het gewenste gedrag gaan vertonen indien
zij zelf last ondervinden. Of ook wel anders te verwoorden, eigen belang gaat voor gemeenschappelijk belang.

3.6

Hoe pakt de soortgelijke Rainproof organisatie uit Kopenhagen het regenprobleem aan?

In deze paragraaf wordt besproken welke maatregelen Kopenhagen neemt om de stad regenbestendig te maken. Om hier achter te
komen zijn er diepte-interviews gehouden met studenten van het Metropol en met Per Andreas, een medewerker van de Kopenhaagse
variant van Rainproof. Dit gesprek is zoals eerder genoemd opgenomen. Hierdoor kon alles teruggeluisterd worden waardoor er bij
thuiskomst op een goede manier antwoord kon worden gegeven op de deelvraag.

Welke maatregelen neemt Kopenhagen om de stad Kopenhagen regenbestendig te maken?
Kopenhagen werkt aan groenere straten en groenere
pleinen die ervoor kunnen zorgen dat overtollig
regenwater weg stroomt uit de wijken. Dit zorgt ervoor
dat waterschade voorkomen kan worden. Kopenhagen
werkt aan verschillende projecten om de wijken aan te
passen aan het klimaat (Klimakvarter, 2016).
Het klimaat is namelijk aan het veranderen en
Kopenhagen verwacht dat er 30% meer regen zal vallen.
In de wijk Østerbro wil de gemeente aan de hand van een
tunnel het regenwater rechtstreeks naar de haven van
Kopenhagen loodsen. Dit wordt gedaan om
overstromingen in diverse scholen, instellingen en
verenigingen te voorkomen. Dit verlicht de druk op de riolering en zorgt ervoor dat het water niet hoeft worden weggepompt door de
hele stad (zie afbeelding) (Klimakvarter , 2016 ).
Daarnaast werkt de organisatie met projecten om de stad groener te maken. In plaats dat ze de riolering gaan uitbreiden wil
Kopenhagen de stad op een groenere manier aanpassen om de klimaatverandering op te lossen. Dit groen maken van de stad is
goedkoper, makkelijker en flexibeler dan traditionele oplossingen zoals rioleringen uitbreiden. De oplossingen zorgen ervoor dat 30%

36

Onderzoeksrapport Amsterdam Rainproof

geïnfiltreerd wordt in de grond in plaats dat het
in het riool terecht komt waardoor de kans dat
de riolering overstroomt kleiner wordt
(Klimakvarter, 2016 ).
Klimakvarter is nu bezig om de groene ruimtes te
koppelen met de buurten, stedelijke ruimtes en
binnenplaatsen. Hierdoor kan het water
makkelijker weg stromen via de verschillende
project gebieden en kan het water geïnfiltreerd
worden in de grond.
Dit concept is een unieke oplossing om de stad
aan te passen aan de klimaatveranderingen. Dit
concept heeft meerdere internationale prijzen
gewonnen en New York wil dit concept ook gaan
uitvoeren (Klimakvarter, 2016).
Verder maakt Kopenhagen gebruik van groenere binnenplaatsen en dit is ook nog eens goed voor het sociale leven. De binnenplaatsen
zorgen voor
betere groeiomstandigheden voor gras, planten en bomen.

Afbeelding 1: Tåsinge plads, green oasis and local meeting point

In de toekomst kan het water beter beheert en gebruikt worden in
plaats van dat het water overgebracht wordt naar het riool. De binnenplaatsen nemen 1/3 van het totale oppervlakte van de buurt in
beslag (Klimakvarter, 2016).

Afbeelding 2: Valby binnenplaats
Aan de hand van interviews met de bewoners van Kopenhagen kan er geconcludeerd worden dat de binnenplaatsen goed worden
ontvangen en ook zeker werken. De bewoners van een appartementencomplex in de wijk Valby zijn heel blij met hun binnenplaats (zie
afbeelding hierboven). Een aantal jaren terug hebben zij namelijk te maken gehad met regenwateroverlast. Na de heftige regenbuien
heeft de organisatie via de post informatie gegeven aan de bewoners van heel Kopenhagen, hoe zij het beste hun kelders en huizen
kunnen aanpassen om regenwateroverlast te voorkomen. Uit de interviews is gebleken dat bewoners hierdoor meer kennis hebben
gekregen over oplossingen tegen wateroverlast. Zo bergen bewoners van de wijk Valby hun spullen in de kelders nu bijvoorbeeld hoog
op.
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4

Conclusie

De aanleiding van het onderzoek was dat Amsterdammers nog niet genoeg bewust zijn van de gevolgen van regenwater(schade). Het
doel was om onderzoek te doen naar de psychologische factoren die het gedrag van de bewoners beïnvloed: wat triggert de
Amsterdammer om zich wél regenbestendig te gaan gedragen?
Er is antwoord gegeven op de hoofdvraag: “Hoe kan de organisatie Amsterdam Rainproof de verschillende groepen Amsterdammers
activeren om de stad regenbestendig te maken?”
Om antwoord te geven op deze hoofdvraag is er onderzoek gedaan naar en antwoord gegeven op de volgende deelvragen:
1. Welke factoren beïnvloeden het gewenste gedrag?
Sociale norm, kennis, risico inschatting, maatschappelijke betrokkenheid, de mate waarin het probleem zelf door de persoon wordt
ondervonden en de mate waarin de persoon in staat is iets te doen (mogelijkheid/vaardigheden). Deze determinanten zijn dan ook
onderzocht.
2. Wat wordt er al gedaan om het gewenste gedrag te behalen?
Rainproof Amsterdam heeft verschillende projecten lopen in Amsterdam om het regenprobleem aan te pakken. Zo worden er op
verschillende plekken in Amsterdam aanpassingen gedaan die eraan bijdragen dat de stad het beter aankan wanneer het weer wordt
overvallen door een heftige regenbui. Indirect probeert Rainproof hiermee de Amsterdammers in beweging te krijgen. Een project als
de daktuin is bijvoorbeeld iets wat bewoners zelf ook kunnen realiseren. (Amsterdam, 2016) Wanneer er steeds meer groene daken in
de omgeving voorkomen zouden deze een inspiratie kunnen vormen voor andere inwoners die het vervolgens mogelijk zelf ook gaan
overwegen. Ook wordt er gebruikt gemaakt van media. Organisatie Rainproof Amsterdam is bijvoorbeeld aanwezig op de sociale
mediakanalen Facebook en Twitter. Hierop verschijnen regelmatig statusupdates over artikelen of foto’s die gerelateerd zijn aan het
onderwerp waar de organisatie voor staat. Hoewel de volgers van Rainproof niet per se worden opgeroepen veranderingen aan te
brengen in hun omgeving, is het wel mogelijk dat social media het gedrag beïnvloedt.
3. Op welke manier zijn de eerder genoemde factoren uit het procesmodel te beïnvloeden om het gewenste gedrag te behalen?
Sociale norm: 64% van de respondenten hebben ingevuld dat zij niemand in hun omgeving hebben die bezig is met het regenbestendig
maken van hun huis. Opvallend is dat 48% heeft geantwoord dat ze het belangrijk vinden om een bijdrage te leveren aan een beter
milieu, omdat ze dit hebben meegekregen vanuit hun omgeving.
Risico inschatting: van alle 100 respondenten (N) zijn er 68 die hebben aangegeven zich er niet van bewust te zijn dat ze iets kunnen
doen tegen wateroverlast, tegenover 32 die er wel bewust van zijn. Tevens blijkt dat de meerderheid, namelijk 64 respondenten, geen
enkele toepassing gebruikt om haar huis of omgeving te beschermen tegen wateroverlast.
Maatschappelijke betrokkenheid: er kan worden verondersteld dat studenten minder vrijwilligerswerk doen en minder goede doelen
steunen dan werkenden.
Mate waarin het probleem door de persoon zelf wordt ondervonden: als er gevraagd werd of de inwoners zich geroepen voelen om als
individu iets te doen aan wateroverlast, blijkt iets meer dan de helft, namelijk 53%, hier neutraal tegenover te staan. Iets minder dan
de helft, 42%, voelt zich niet geroepen waarbij er enkel 6% overblijft die zich wel geroepen voelen.
Van alle 100 respondenten zijn er 80 die zelf geen last hebben van wateroverlast.
De mate waarin de persoon in staat is iets te doen: De meningen over de bereidheid om te investeren in het regenbestendig maken
van in huis of woonomgeving lijken te verschillen. Het lijkt erop dat de respondenten niet veel geld willen investeren. Er zijn een aantal
die wel wat zouden willen investeren, het gemiddelde wat genoemd wordt qua geldbedrag ligt rond de 50 euro eenmalig.
Persoonlijkheidstype: in totaal hebben er 59 extraverte mensen en 41 introverte mensen de enquête ingevuld.
4. Welke verschillende doelgroepen zijn er te onderscheiden voor Amsterdam Rainproof?
De doelgroepen die onderscheiden kunnen worden zijn ‘studenten’ en ‘werkenden’. Over 65-plussers met een pensioen, werklozen,
werkzoekenden en jongeren onder de 18 jaar is het niet betrouwbaar om uitspraken te doen. Er is te weinig respons verkregen uit deze
levensfases en leeftijdsgroepen.
Studenten zijn minder intrinsiek gemotiveerd dan werkenden om een bijdrage te leveren aan het milieu. Studenten steunen minder
vaak goede doelen dan werkenden.
Eigenaren van een koopwoning gebruiken meer toepassingen voor het regenbestendig maken van hun huis dan huurders en voelen
zich meer geroepen om wateroverlast te voorkomen. Woon eigenaren steunen ook meer goede doelen dan huurders. Het lijkt erop dat
het hebben van genoeg geld een groot verschil maakt om een bijdrage te leveren. Werkenden en eigenaren van een koopwoning zijn
meer bereid om dit probleem aan te pakken dan studenten en huurders.
5. Hoe pakt de soortgelijke Rainproof organisatie uit Kopenhagen dit probleem aan?
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Er is gebleken dat ze in Kopenhagen al veel doen om de inwoners te motiveren om actie te ondernemen en de zelf bijgehouden
binnenplaatsen lijken te werken. De inwoners in Kopenhagen blijken veel meer op eigen initiatief te doen dan de inwoners van
Amsterdam en bleken veel beter geïnformeerd te zijn.
De organisatie Klimakvarter probeert met verschillende projecten Kopenhagen regenbestendiger te maken. Het probleem is dat het
nog heel lang zal duren voordat ze hebben bereikt wat ze nu willen bereiken. Ook kost het de organisatie heel veel geld en na een tijdje
is het geld op. Het viel op dat de organisatie zelf goed bezig is om verandering te brengen en de stad groener te maken met vele
projecten en deze ook succesvol zijn.
De projecten zijn er niet alleen om het regenwater weg te leiden van de straten, huizen en kelders, maar ook om de stedelijke ruimtes
aantrekkelijker te maken. Deze plekken worden gecreëerd zodat de mensen uit Kopenhagen ervan kunnen genieten als het niet regent.
Kopenhagen werkt aan groenere straten, groenere pleinen wat ervoor kan zorgen dat het overtollig regenwater weg stroomt uit de
wijken.
Om genoeg respondenten te kunnen werven zijn sommige de straat op gegaan, is de enquête verspreid via Facebook, zijn er bedrijven
in Amsterdam benadert en Amsterdam Rainproof was van plan het te delen via haar verschillende social media accounts. Dit laatste is
niet gelukt. Met een populatie van 834.713 inwoners in Amsterdam was het ideaal om 384 respondenten te benaderen voor de
enquête om 95% van de betrouwbaarheid te waarborgen, uiteindelijk hebben 100 respondenten de enquete ingevuld, wat een
betrouwbaarheid van 68% geeft, met een populatie van 834.713 inwoners.
Het nadeel van de enquête was dat er niet doorgevraagd kon worden en dat een uitleg op het gegeven antwoord ontbrak. Ondanks dit
nadeel is een inschatting gemaakt dat een enquête toch de meest geschikte methode was in deze fase van het onderzoek.
Er waren maar 5 dagen waarin er tijd was om onderzoek te doen in de stad Kopenhagen. Vanwege tijdsgebrek was het niet mogelijk
om het totale onderzoek op dezelfde manier uit te voeren in Kopenhagen als in Amsterdam. Daarom is er een vergelijking gemaakt
tussen de twee organisaties. Desalniettemin is er veel informatie verkregen uit diepte-interviews. Wat er volgende keer beter kan om
meer respondenten te verkrijgen is eerder mensen met een groot social media netwerk, te contacten die dit kunnen delen zodat je
meer respons krijgt. Dit was ook handig geweest voor een betere doelgroepafbakening, als de leeftijden ook meer uiteenlopend waren.
Het blijkt dat weinig mensen bereid zijn om geld te investeren. Naast dat de wateroverlast in Amsterdam een economisch gevolg heeft,
heeft het ook als gevolg dat er vastlopend verkeer ontstaat in de stad, waardoor het in Amsterdam nog drukker wordt dan het al is. Op
dit probleem kan ook ingespeeld worden in plaats van op het economische probleem.
Wat Rainproof moet doen om de Amsterdammers te activeren, is het kennisniveau verhogen.
Er dient rekening gehouden te worden met de sociale norm en er kan geconcludeerd worden dat de mate van probleem ondervinding
laag is. Mensen hechten waarde aan de sociale norm van de groep waarin ze zich bevinden en zullen hun gedrag hiernaar aanpassen.
Tevens kiezen mensen voor eigen belang en niet voor gemeenschappelijk belang, want zodra ze een probleem niet ondervinden zullen
zij niet in actie komen om het probleem te verhelpen. De onderscheiden doelgroepen hebben een andere communicatie benadering
nodig, dit geldt voor studenten, werkenden, mannen, vrouwen, vernieuwers, realisten, introverten en extraverten.
Social media is veruit het meest gebruikte mediakanaal van de respondenten, dit moet gebruikt worden om het probleem onder de
aandacht te brengen. Rainproof moet op deze kanalen duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn voor de inwoners om
regenbestendig te worden, en wat het minst geld kost. Ook is het slim om meer aandacht te vestigen op werkenden en eigenaren van
een koopwoning dan aan studenten. De groep werkenden en wooneigenaren zijn namelijk mee bereid om het probleem aan te pakken
en hier in te investeren.
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Bijlage I: Enquête
Enquête Amsterdam Rainproof
Hogeschool van Amsterdam

Goedendag meneer/mevrouw,
Ik ben student aan de Hogeschool van Amsterdam en ik doe namens
Amsterdam Rainproof onderzoek naar regenwateroverlast in de stad Amsterdam en hoe dit wordt ervaren door de Amsterdammers.
Heeft u 5 minuten de tijd om deze enquête in te vullen?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Uitleg regenbestendig: Uw huis/woonomgeving kan tijdens een heftige regenbui geen overlast krijgen van de regen, u heeft
geen overstromingen of lekkages.
* Uitleg regenwateroverlast: U ondervindt overlast van regenwater in de zin van lekkages en/of overstromingen.
In welk stadsdeel van Amsterdam woont u?
☐ Noord
☐ Zuid
☐ West
☐ Oost
☐ Centrum
☐ Nieuw West
☐ Zuid Oost
Op welke verdieping woont u?
☐ Souterrain
☐ Begane grond
☐ Tussen verdieping
☐ Bovenste etage
☐ Heel huis
☐ Anders, namelijk:

Heeft u een buitengelegenheid?
☐ Nee
☐ Balkon
☐ Dakterras
☐ Tuin
☐ Anders, namelijk:
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Wat is uw woonsituatie?
☐ Huurwoning
☐ Koopwoning
Stelling: Ik verdiep mij regelmatig in onderwerpen over het klimaat en de gevolgen hiervan.
☐ Helemaal oneens
☐ Oneens
☐ Neutraal
☐ Eens
☐ Helemaal eens
Bent u zich ervan bewust dat u iets kan doen om regenwateroverlast te voorkomen?
☐ Ja
☐ Nee
Heeft u zelf weleens last van regenwateroverlast?
☐ Ja
☐ Nee
Is er bij u in de buurt wel eens regenwateroverlast?
☐ Ja
☐ Nee
☐ Ik weet het niet
Bent u op de hoogte over hoe u een bijdrage kan leveren aan het regenbestendig maken van Amsterdam?
☐ Onvoldoende
☐ Matig
☐ Neutraal
☐ Voldoende
Voelt u zich geroepen om als individu iets te doen aan het regenwateroverlast?
☐ Ja
☐ Neutraal
☐ Nee
Wat zijn volgens u de mogelijke gevolgen van regenwateroverlast?
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Kunt u aankruisen welke buitengelegenheid regenbestendig is?
1. ☐

2. ☐

Stelling: Ik doe mijn best om mijn huis en/of woonomgeving regenbestendig te maken.
(0 = Helemaal oneens 10 = Helemaal eens)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Maakt u gebruik van een van deze toepassingen?
☐ Groen dak (gras)
☐ Regenpijp afkoppelen
☐ Regenton
☐ Regenwater hergebruiken
☐ Planten/gras in de tuin
☐ Drempel of verhoogd vloerpeil
☐ Extra waterpomp
☐ Anders, namelijk:

Zou u de stad Amsterdam als een regenbestendige stad omschrijven?
(0 = niet regenbestendig 10 = zeer regenbestendig)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Steunt u goede doelen?
☐ Ja
☐ Nee
Ik doe aan vrijwilligerswerk
☐ Ja
☐ Soms
☐ Nee
Stelling: ik let op het scheiden van mijn afval
☐ Helemaal oneens
☐ Oneens
☐ Neutraal
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☐ Eens
☐ Helemaal eens
Bent u bekend met Amsterdam Rainproof?
☐ Ja
☐ Nee

Heeft u mensen in uw omgeving die bezig zijn met het regenbestendig maken van hun woning en/of woonomgeving?
☐ Vrienden
☐ Familie
☐ Buren
☐ Collega’s
☐ Niemand
☐ Anders, namelijk:

Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een beter milieu, omdat:
☐ Ik vind dit niet belangrijk
☐ Ik dit heb meegekregen vanuit mijn omgeving (vrienden/familie/etc.)
☐ Ik dit leuk vind
☐ Ik dit vanuit mijn cultuur/geloof heb meegekregen
☐ Anders, namelijk:

Bent u bereid om te investeren in het regenbestendig maken van uw huis/woonomgeving? Zo ja, hoeveel dan? Zo nee, waarom
niet?

Hoe zou u uw persoonlijkheid omschrijven?
☐ Extravert
☐ Introvert
Bent u meer van de feiten of van de vernieuwingen?
☐ Feiten (realist)
☐ Vernieuwingen (vernieuwer)
U staat voor een belangrijke keuze in uw leven, op basis waarvan neemt u de beslissing?
☐ Op basis van de logische realiteit
☐ Op basis van gevoel en emoties
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Met wat voor een houding kijkt u naar mensen om u heen?
☐ Oordelend
☐ Waarnemend
In welke levensfase zit u?
☐ Student
☐ Werkzoekend
☐ Werkend
☐ Werkeloos
☐ Uitkering
☐ Pensioen
Wat is uw leeftijd?
☐ Jonger dan 18 jaar
☐ Tussen de 18 jaar en 25 jaar
☐ Tussen de 25 en 65 jaar
☐ Ouder dan 65 jaar
Ik ben een
☐ Man
☐ Vrouw
Ik maak het meest gebruik van dit mediakanaaal
☐ Social media
☐ Email
☐ Televisie
☐ Radio
☐ Krant
☐ Tijdschriften/magazines
☐ Posters
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Bijlage II: Resultaten enquêtes SPSS
Frequency Table
In welk stadsdeel van Amsterdam woont u?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Centrum

13

13,0

13,0

13,0

Nieuw-West

10

10,0

10,0

23,0

Noord

6

6,0

6,0

29,0

Oost

21

21,0

21,0

50,0

West

22

22,0

22,0

72,0

Zuid

21

21,0

21,0

93,0

Zuid-Oost

7

7,0

7,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Op welke verdieping woont u?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Begane grond

16

16,0

16,0

16,0

Bovenste etage

25

25,0

25,0

41,0

Heel huis

16

16,0

16,0

57,0

Overig

1

1,0

1,0

58,0

Souterrain

1

1,0

1,0

59,0

Tussen verdieping

41

41,0

41,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Heeft u een buitengelegenheid?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Balkon

46

46,0

46,0

46,0

Dakterras

12

12,0

12,0

58,0

Nee

14

14,0

14,0

72,0

Overig

2

2,0

2,0

74,0

Tuin

26

26,0

26,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Wat is uw woonsituatie

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Huurwoning

76

76,0

76,0

76,0

Koopwoning

24

24,0

24,0

100,0

Total

100

100,0

100,0
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Stelling: Ik verdiep me regelmatig in onderwerpen over het klimaat?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

helemaal oneens

6

6,0

6,0

6,0

oneens

35

35,0

35,0

41,0

neutraal

26

26,0

26,0

67,0

oneens

29

29,0

29,0

96,0

helemaal oneens

4

4,0

4,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Bent u zich ervan bewust dat u iets kan doen om regenwateroverlast te voorkomen?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Ja

32

32,0

32,0

32,0

Nee

68

68,0

68,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Heeft u zelf wel eens last van regenwateroverlast?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Ja

20

20,0

20,0

20,0

Nee

80

80,0

80,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Is er bij u in de buurt weleens regenwateroverlast?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Ik weet het niet

52

52,0

52,0

52,0

Ja

17

17,0

17,0

69,0

Nee

31

31,0

31,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Bent u op de hoogte over hoe u een bijdrage kan leveren aan het regenbestendig maken van uw omgeving?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Matig

24

24,0

24,0

24,0

Neutraal

8

8,0

8,0

32,0

Onvoldoende

65

65,0

65,0

97,0

Voldoende

3

3,0

3,0

100,0

Total

100

100,0

100,0
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Wat zijn volgens u de mogelijke gevolgen van regenwateroverlast?
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

-

2

2,0

2,0

2,0

?

1

1,0

1,0

3,0

Beschadiging woningen

1

1,0

1,0

4,0

Beschadigingen aan gebouwen en dus 1

1,0

1,0

5,0

veel kosten
Chaos, schade, veel kosten

1

1,0

1,0

6,0

Dag goot schoonmaken

1

1,0

1,0

7,0

De putjes moeten regelmatig na hevig 1

1,0

1,0

8,0

regenval nagekeken worden omdat in
deze vaak veel rotzooi zit. dan verstopt
het en het water kan niet goed
doorlopen
Dunne wanden

1

1,0

1,0

9,0

Een huis met water erin

1

1,0

1,0

10,0

Ellende

1

1,0

1,0

11,0

Financiële schade

1

1,0

1,0

12,0

geen goede afvoer voor water

1

1,0

1,0

13,0

geen goeie afvoer van het regenwater 1

1,0

1,0

14,0

aanwezig
muren die niet gecoat zijn
Valid

afvoerpijpen die verstopt zitten
riolering die verstopt zitten
geen idee

1

1,0

1,0

15,0

Grote plassen water op straat

1

1,0

1,0

16,0

Grote plassen water op wegen

1

1,0

1,0

17,0

1

1,0

1,0

18,0

Lekkage

1

1,0

1,0

19,0

Lekkage

1

1,0

1,0

20,0

lekkage, kapotte leidingen

1

1,0

1,0

21,0

Lekkage, natte vloeren,

1

1,0

1,0

22,0

lekkages

2

2,0

2,0

24,0

Lekkages

2

2,0

2,0

26,0

lekkages in huizen, en bij ernstige

1

1,0

1,0

27,0

Natte schoenen

1

1,0

1,0

28,0

Natte sokken

1

1,0

1,0

29,0

Natte voeten

1

1,0

1,0

30,0

onbegaanbare wegen

1

1,0

1,0

31,0

(overstroming)
Hoge reparatiekosten door de
aangetaste dingen

beschadigingen aan huizen en straten

overlast overstromingen.
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Ondergelopen straten, belasting voor 1

1,0

1,0

32,0

1

1,0

1,0

33,0

Ongedierte

1

1,0

1,0

34,0

Onnodige kosten

1

1,0

1,0

35,0

Oude dakgoten etc.

1

1,0

1,0

36,0

Overlopen van het riool

1

1,0

1,0

37,0

Overlopende kelders, putten die het

1

1,0

1,0

38,0

overstroming

1

1,0

1,0

39,0

Overstroming

5

5,0

5,0

44,0

Overstroming riool

1

1,0

1,0

45,0

Overstroming van straten en soms in

1

1,0

1,0

46,0

Overstroming, onvruchtbaar raken van 1

1,0

1,0

47,0

het verkeer
onderlopen van straten, kelders,
verzakkingen ed.

niet aankunnen en overstromen

huis
akkers
overstromingen

1

1,0

1,0

48,0

Overstromingen

4

4,0

4,0

52,0

overstromingen en lekkages

1

1,0

1,0

53,0

Overstromingen van het

1

1,0

1,0

54,0

1

1,0

1,0

55,0

overstromingen, kelders onder water 1

1,0

1,0

56,0

1,0

1,0

57,0

1

1,0

1,0

58,0

1

1,0

1,0

59,0

1

1,0

1,0

60,0

Putten die overstromen waardoor de 1

1,0

1,0

61,0

afvoersysteem na hevige regen
Overstromingen van putten
etc.
Overstromingen, lekkages, schade aan 1
het wegdek.
Overstromingen, schade aan
wegen/auto's
Overstromingen, vol lopen van
kelders. positief is natuurlijke plassen
Overstroomde woningen
straten blank komen te staan en
misschien ook huizen
Ratten en stank

1

1,0

1,0

62,0

riool

1

1,0

1,0

63,0

Riooloverstroming, vervuiling,

1

1,0

1,0

64,0

Schade

2

2,0

2,0

66,0

schade aan de woning

1

1,0

1,0

67,0

Schade aan huizen

1

1,0

1,0

68,0

Schade aan huizen en de natuur

1

1,0

1,0

69,0

waterschade

(omvallende bomen)
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Schade, bedreiging leefomgeving

1

1,0

1,0

70,0

Slecht bestraat

1

1,0

1,0

71,0

Slechte afwatering

1

1,0

1,0

72,0

Slechte grond met weinig

1

1,0

1,0

73,0

1

1,0

1,0

74,0

1

1,0

1,0

75,0

Straten die onder water lopen, schade 1

1,0

1,0

76,0

kleine dieren

afvoermogelijkheden? Geen idee haha
Stad onder water, waterschade,
vervoerproblemen etc.
Straat vol met water omdat de
riolering het niet aan kan
aan gebouwen
Straten overstromen

1

1,0

1,0

77,0

Straten overstromen waardoor het

1

1,0

1,0

78,0

Te veel bestening en bebouwing

1

1,0

1,0

79,0

Tuinen en kelders overstromen

1

1,0

1,0

80,0

Verstopte riolering pijpen / afvoer

1

1,0

1,0

81,0

1

1,0

1,0

82,0

Verwoesting van materialen

1

1,0

1,0

83,0

verzakking

1

1,0

1,0

84,0

verzakking van de grond

1

1,0

1,0

85,0

Verzakking van de grond en

1

1,0

1,0

86,0

Verzakkingen

1

1,0

1,0

87,0

Verzakte straten

1

1,0

1,0

88,0

Water dat in huis stroomt en schade

1

1,0

1,0

89,0

Water in de straten en in huis

1

1,0

1,0

90,0

Water kan binnen huizen lopen en

1

1,0

1,0

91,0

Water komt huizen en kelders binnen. 1

1,0

1,0

92,0

ook in huizen kan komen

pijpen
Vervelende omstandigheden in
buurten, veel reparatiekosten

verslechtering van straten

aanricht

schade veroorzaken
Rioolwater komt terecht in
oppervlakte water
waterschade

1

1,0

1,0

93,0

Waterschade

3

3,0

3,0

96,0

Waterschade en verzakking

1

1,0

1,0

97,0

Waterschade huizen, ontregeling van 1

1,0

1,0

98,0

normale gang van zaken (verkeer, ov,
etc.)
Weet ik niet

1

1,0

1,0

99,0

Woningschade

1

1,0

1,0

100,0

Total

100

100,0

100,0
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Voelt u zich geroepen om als individu iets te doen aan het regenprobleem?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Ja

6

6,0

6,0

6,0

Nee

41

41,0

41,0

47,0

Neutraal

53

53,0

53,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Kunt u aankruisen welke buitengelegenheid regenbestendig is?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Afbeelding 1

12

12,0

12,0

12,0

Afbeelding 1, Afbeelding 2

3

3,0

3,0

15,0

Afbeelding 2

85

85,0

85,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Stelling: Ik doe mijn best om mijn huis en of woonomgeving regenbestendig te maken

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1,0

34

34,0

34,0

34,0

2,0

27

27,0

27,0

61,0

3,0

26

26,0

26,0

87,0

4,0

10

10,0

10,0

97,0

5,0

3

3,0

3,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Maakt u gebruik van één van deze toepassingen?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Drempel of verhoogt vloerpeil

12

12,0

12,0

12,0

Géén van bovenstaande toepassing

64

64,0

64,0

76,0

Groene gevel (planten)

11

11,0

11,0

87,0

Regenpijp afkoppelen

11

11,0

11,0

98,0

Regenton

2

2,0

2,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Zou u de stad Amsterdam als een regenbestendige stad omschrijven?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1,0

5

5,0

5,0

5,0

2,0

5

5,0

5,0

10,0

3,0

6

6,0

6,0

16,0

4,0

11

11,0

11,0

27,0
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5,0

29

29,0

29,0

56,0

6,0

25

25,0

25,0

81,0

7,0

15

15,0

15,0

96,0

8,0

4

4,0

4,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Ja

53

53,0

53,0

53,0

Nee

47

47,0

47,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Ja

10

10,0

10,0

10,0

Nee

66

66,0

66,0

76,0

Soms

24

24,0

24,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Steunt u goede doelen?

Valid

Ik doe aan vrijwilligerswerk

Valid

Stelling: Ik let op het scheiden van mijn afval

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Eens

47

47,0

47,0

47,0

Helemaal eens

15

15,0

15,0

62,0

Helemaal oneens

6

6,0

6,0

68,0

Neutraal

18

18,0

18,0

86,0

Oneens

14

14,0

14,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Bent u bekend met Amsterdam Rainproof?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Ja

10

10,0

10,0

10,0

Nee

90

90,0

90,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Zijn er mensen in uw omgeving die bezig zijn met het regenbestendig maken van hun omgeving?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Buren

8

8,0

8,0

8,0

Collega's

1

1,0

1,0

9,0

Familie

12

12,0

12,0

21,0
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Niemand

64

64,0

64,0

85,0

Overig

10

10,0

10,0

95,0

Vrienden

5

5,0

5,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een beter milieu omdat
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

48

48,0

48,0

48,0

Ik dit leuk vind

18

18,0

18,0

66,0

Ik dit vanuit mijn cultuur/geloof heb

3

3,0

3,0

69,0

Ik vind dit niet belangrijk

6

6,0

6,0

75,0

Overig

25

25,0

25,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Ik dit heb meegekregen vanuit mijn
omgeving (vrienden/familie)

Valid

meegekregen

Bent u bereid om te investeren in het regenbestendig maken van uw woning?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

-

1

1,0

1,0

1,0

10

1

1,0

1,0

2,0

100

2

2,0

2,0

4,0

15 euro

1

1,0

1,0

5,0

150

1

1,0

1,0

6,0

20

2

2,0

2,0

8,0

20 euro

1

1,0

1,0

9,0

30

1

1,0

1,0

10,0

40

1

1,0

1,0

11,0

50

2

2,0

2,0

13,0

50 euro

2

2,0

2,0

15,0

75 euro

1

1,0

1,0

16,0

Als het milieu helpt wel. Tussen de 30- 1

1,0

1,0

17,0

1,0

1,0

18,0

60 euro
als het om ons veiligheid zou gaan, dan 1
wel
Dat ligt aan de investering zelf

1

1,0

1,0

19,0

Dat vind ik de verantwoordelijkheid

1

1,0

1,0

20,0

1

1,0

1,0

21,0

1

1,0

1,0

22,0

van de verhuurder.
Eigenlijk niet, ik heb nergens last van
gehad dus neem aan dat het (nog) niet
per se nodig is
Geen idee aan wat voor bedragen ik
moet denken
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hangt af van de grootte van de

1

1,0

1,0

23,0

Het huis is niet van mij

1

1,0

1,0

24,0

huurwoning

1

1,0

1,0

25,0

I vind dat dit de taak is van de

1

1,0

1,0

26,0

Ik wil eerst goed geïnformeerd worden 1

1,0

1,0

27,0

1

1,0

1,0

28,0

Ja

1

1,0

1,0

29,0

ja EUR 20,00 per 3 maanden

1

1,0

1,0

30,0

Ja , weet ik nog niet

1

1,0

1,0

31,0

Ja 20eu

1

1,0

1,0

32,0

Ja ik ga verhuizen, en dat huis is

1

1,0

1,0

33,0

ja ligt eraan hoe duur het is

1

1,0

1,0

34,0

Ja maar niet meer dan 1/2 uur per

1

1,0

1,0

35,0

Ja maximaal 15 euro

1

1,0

1,0

36,0

Ja niet meer dan 7 euro

1

1,0

1,0

37,0

Ja zover ik kan betalen

1

1,0

1,0

38,0

Ja, €30,00

1

1,0

1,0

39,0

Ja, 10 euro

1

1,0

1,0

40,0

Ja, 1000 euro?

1

1,0

1,0

41,0

ja, geen idee

1

1,0

1,0

42,0

Ja, kleine investering zoals regenton

1

1,0

1,0

43,0

Ja, ligt eraan wat het is

1

1,0

1,0

44,0

ja, maar dat hangt sterk af van wat er 1

1,0

1,0

45,0

1

1,0

1,0

46,0

Ja, max 50 euro

1

1,0

1,0

47,0

Ja, niet meer dan 50 euro per jaar.

1

1,0

1,0

48,0

Ja, zoveel als mogelijk is

1

1,0

1,0

49,0

Jawel maar geen idee hoeveel

1

1,0

1,0

50,0

Kleine bijdragen, anders gesubsidieerd 1

1,0

1,0

51,0

Liever niet omdat ik nog studeer en in 1

1,0

1,0

52,0

1,0

1,0

53,0

investering en hetgeen wat het oplost
(kosten/baten)

woningcorporatie
over de ernst van regenwateroverlast.
in de toekomst wellicht, niet tijdens
mijn studie

rainproof. gras, sloten ed.

maand

van mij wordt verwacht.
ja, maar ik weet niet in hoe verre dit
nodig is.

dit huis niet blijf wonen, later zou ik er
wel iets voor over hebben maar niet
meer dan 10 euro per maand.
Ligt eraan, moet niet te veel kosten
(financieel). Investering qua
energie/tijd mag wel

1
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Miljoen, waar kan ik doneren

1

1,0

1,0

54,0

Misschien

1

1,0

1,0

55,0

Misschien als het mijn eigen huis zou

1

1,0

1,0

56,0

nee

1

1,0

1,0

57,0

Nee

6

6,0

6,0

63,0

nee hiervoor zijn andere instanties/bv 1

1,0

1,0

64,0

zijn

gemeente die hiervoor moeten zorgen
Nee ik ben student

1

1,0

1,0

65,0

Nee ik zou niet weten waarom wel.

1

1,0

1,0

66,0

Nee omdat een tussenverdieping niet 1

1,0

1,0

67,0

Nog nooit problemen gehad
direct van toepassing is
Nee, aangezien ik een huurhuis heb

1

1,0

1,0

68,0

Nee, als student heb je weinig geld

1

1,0

1,0

69,0

Nee, ben student en is huurhuis

1

1,0

1,0

70,0

Nee, besteed mijn geld liever aan

1

1,0

1,0

71,0

Nee, daar ga ik niet over

1

1,0

1,0

72,0

nee, geen last

1

1,0

1,0

73,0

Nee, heb er geen last van

1

1,0

1,0

74,0

Nee, het is niet nodig

1

1,0

1,0

75,0

Nee, ik ben er niet mee bezig

1

1,0

1,0

76,0

Nee, ik heb daar geen geld voor

1

1,0

1,0

77,0

Nee, ik heb nooit last van de regen of 1

1,0

1,0

78,0

1,0

1,0

79,0

leukere dingen

schade ervan
Nee, ik vind dat het voornamelijk een 1
taak is van de overheid. Dus de
gemeente moet met initiatieven,
subsidies en dergelijke komen. Dit
moet niet de verantwoordelijkheid zijn
van de burger.
Nee, ik vind het niet nodig.

1

1,0

1,0

80,0

Nee, ik zou niet weten hoeveel en of

1

1,0

1,0

81,0

Nee, is al regenbestendig

1

1,0

1,0

82,0

Nee, is niet nodig

1

1,0

1,0

83,0

Nee, kost geld

1

1,0

1,0

84,0

Nee, kost veel

1

1,0

1,0

85,0

Nee, omdat een meerderheid in mijn

1

1,0

1,0

86,0

anderen ook investeren. Als ik de
enige zou zijn van de buurt, heeft het
weinig nut.

woonomgeving ook zouden moeten
investeren en ik denk niet dat zij
daartoe bereid zijn.

58

Onderzoeksrapport Amsterdam Rainproof

Nee, omdat ik het het beetje geld wat 1

1,0

1,0

87,0

1

1,0

1,0

88,0

1

1,0

1,0

89,0

Nee, want ik ben student. Nooit geen 1

1,0

1,0

90,0

1

1,0

1,0

91,0

Nee, zie er de noodzaak niet van in

1

1,0

1,0

92,0

Nee, zo ernstig is het probleem niet

1

1,0

1,0

93,0

Niet echt

1

1,0

1,0

94,0

Niet nodig

1

1,0

1,0

95,0

Niet te veel

1

1,0

1,0

96,0

Op dit moment niet, ik heb tot nog toe 1

1,0

1,0

97,0

ik over heb liever besteed aan andere
dingen.
Nee, omdat ik niet wist dat dit een
eventueel probleem was. Voor ik ga
investeren wil ik hier meer informatie
over krijgen.
Nee, tenzij de argumenten
buitengewoon goed zijn. Ik heb zelf
geen last van regen en denk niet dat
dit in de toekomst wel gebeurt.
geld.
Nee, weet niet waarom ik dat zou
moeten doen ik heb namelijk geen
overlast hiervan

geen last gehad van regenoverlast
Taak van de gemeente

1

1,0

1,0

98,0

Wellicht

1

1,0

1,0

99,0

wellicht, 200 euro

1

1,0

1,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Hoe zou u uw persoonlijkheid omschrijven?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Extrovert

59

59,0

59,0

59,0

Introvert

41

41,0

41,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Bent u meer van de feiten of van de vernieuwingen?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Feiten (realist)

55

55,0

55,0

55,0

Vernieuwingen (vernieuwer)

45

45,0

45,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

U staat voor een belangrijke keuze in uw leven op basis waarvan maakt u de beslissing?
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent
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Valid

Op basis van de logische realiteit

49

49,0

49,0

49,0

Op basis van gevoel en emoties

51

51,0

51,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Met wat voor houding kijkt u naar mensen om u heen?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Oordelend

18

18,0

18,0

18,0

Waarnemend

82

82,0

82,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

In welke levensfase zit u?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Pensioen

4

4,0

4,0

4,0

Student

55

55,0

55,0

59,0

Werkeloos

1

1,0

1,0

60,0

Werkend

37

37,0

37,0

97,0

Werkzoekend

3

3,0

3,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Wat is uw leeftijd

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

< 18 jaar

3

3,0

3,0

3,0

> 65 jaar

3

3,0

3,0

6,0

18-25 jaar

52

52,0

52,0

58,0

25-65 jaar

42

42,0

42,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Ik ben een

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

5

5,0

5,0

5,0

Man

30

30,0

30,0

35,0

Vrouw

65

65,0

65,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Ik maak het meest gebruik van dit mediakanaal

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Email

10

10,0

10,0

10,0

Krant

4

4,0

4,0

14,0

Radio

1

1,0

1,0

15,0
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Social media

70

70,0

70,0

85,0

Televisie

13

13,0

13,0

98,0

Tijdschriften/magazines

2

2,0

2,0

100,0

Total

100

100,0

100,0
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Kruistabellen
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