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Samenvatting 

In Adorp is het Noaberschap tot leven geroepen. Het Noaberschap is een initiatief vanuit de 
dorpsvereniging van Adorp om buurtbewoners te stimuleren om elkaar meer te gaan helpen. 
Via het Noaberschap kan men op de website zowel vraag als aanbod plaatsen voor 
verschillende klusjes en/of activiteiten. Op de website is er sprake van een scheve verdeling.  
Zo is er naar verhouding meer vraag dan aanbod en wordt er vrijwel niet gereageerd op 
zowel vraag als aanbod op de website. Dit is een probleem, omdat het doel van het 
Noaberschap zo niet gerealiseerd kan worden. Doormiddel van een interventie moet er 
oplossing komen voor het probleem. Daarbij is een eindvariable opgesteld: ‘De mate waarin 
de bewoners van Adorp bereid zijn om door middel van de website 
www.adorp.com/vraagaanbod te participeren aan het Noaberschap’.  
Doormiddel van literatuuronderzoek, enquêtes en diepte-interviews is er een procesmodel 
opgesteld om het gewenste gedrag te realiseren. Het procesmodel is gemaakt aan de hand 
van het ASE-model. Op de attitude, sociale norm en de barrières is er een interventie 
ontworpen. De interventie bestaat uit drie delen. Het eerste deel betreft vijf verschillende 
posters die door het dorp worden opgehangen ter promotie van het Noaberschap. Ook zal er 
nieuw leven in de website worden geblazen. Zo wordt aangeraden om een inleiding te 
schrijven en gebruik te maken van een invultabel voor het vraag- en aanbod. Ten slotte 
wordt er aangeraden om het informatie bord meer te gebruiken en op een andere manier. Er 
kan worden gewerkt met een donkere achtergrond met lichte letters. Ook is de centrale plek 
van het informatiebord van groot belang.  
Door deze verschillende interventies zal de intentie en sociale norm positief beïnvloed 
worden. Dit zal een positief effect op de intentie hebben. Omdat er enkele barrières worden 
weggenomen is de kans groter dan wanneer men de gewenste intentie heeft, zij ook 
daadwerkelijk het gewenste gedrag zullen laten zien. 

http://www.adorp.com/vraagaanbod


Voorwoord 

Deze projectgroep bestaat uit Bart Eggens, Sander Halma, Maria van Helbergen, Suzanne 
Huizing, Ashley Mella Inoa, Caroline de Pagter en Rosa Westerhuis. Wij zijn van de 
opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool te Groningen. Wij zitten in het 
tweede jaar van de studie en volgen het vak Gedragsbeïnvloeding bij 
samenlevingsvraagstukken. De opdrachtgever die ons toegewezen is betreft de vereniging 
Dorpsbelangen Adorp. Onze opdracht was het probleem van Dorpsbelangen Adorp te 
analyseren door middel van literatuuronderzoek, sociaalpsychologische theorieën en eigen 
gegevensverzameling. Op basis van deze analyse formuleerden wij een advies voor een 
interventie. De coach die ons heeft begeleid bij het project was Arne van den Bos. Wij willen 
hem dan ook graag bedanken voor de begeleiding die wij de afgelopen maanden hebben 
gekregen. 
 
  



Inhoudsopgave: 
Samenvatting ........................................................................................................................................ 3 

Voorwoord .............................................................................................................................................. 4 

1. Probleembeschrijving ............................................................................................................... 6 

§1.1 kader van het onderzoek ........................................................................................................ 6 

§1.2 Probleembeschrijving .............................................................................................................. 8 

2. Probleemanalyse ........................................................................................................................ 9 

§2.1 Methode .................................................................................................................................... 9 

§ 2.2 Procesmodel .......................................................................................................................... 10 

§ 2.2.1 Toelichting van procesmodel ........................................................................................... 11 

§2.3 Afweegtabel ............................................................................................................................ 12 

§ 2.3.1  Toelichting van afweegtabel ........................................................................................... 12 

3. Interventie ................................................................................................................................... 14 

§ 3.1 Poster ..................................................................................................................................... 14 

§3.1.1 Kosten van de poster ......................................................................................................... 14 

§3.2 Website .................................................................................................................................... 14 

§3.3 Informatiebord ........................................................................................................................ 15 

§3.4 Evaluatie van de interventie ................................................................................................. 16 

Literatuurlijst ..................................................................................................................................... 17 

Bijlagen ................................................................................................................................................. 18 

Bijlage 1: Concept enquête ........................................................................................................... 18 

Bijlage 2: Kwantitatieve gegevens enquêtes .............................................................................. 19 

Aantal mensen die niet meedoen aan naoberschap maar wel aan dorpsactiviteiten: 21 

Aantal mensen die niet meedoen aan naoberschap en ook niet meedoen aan 

dorpsactiviteiten: 11. Bijlage 3: Samenvatting interviews ........................................................ 19 

Bijlage 4: Interventie poster ........................................................................................................... 21 

Bijlage 5: Interventie website ........................................................................................................ 22 

Bijlage 6: Kort artikel ...................................................................................................................... 22 

 

 
 
 
 
 



 
 

1.  Probleembeschrijving 
 

§1.1 kader van het onderzoek 
Bij het vak gedragsbeïnvloeding bij samenlevingsvraagstukken (GBS) worden de studenten 
in een projectgroep verdeeld. De studenten in de projectgroep, die gezien worden als 
aspirant-professionals, analyseren een bestaand probleem dat door een opdrachtgever van 
buiten de Hanzehogeschool, wordt gegeven. Met behulp van het verzamelen van gegevens, 
door middel van literatuur onderzoek en psychologische theorieën, formuleert de 
projectgroep in een adviesnota, advies voor een interventie. Kortom de opdrachtgever 
schakelt de studenten in als adviseurs, om een advies te geven over het oplossen van een 
probleem.  
 
Het doel van dit vak is dat de studenten een professionele en adviserende rol aanleren. De 
studenten leren tijdens de vaardighedentraining Adviseren een professionele en 
overtuigende houding aan te nemen. Deze vaardigheden kunnen de studenten tijdens GBS 
in de praktijk uitvoeren. Zo leren de studenten een passende en professionele houding aan 
te nemen, waarbij de studenten zich prettig voelen.  
 
Naast het leren van een professionele houding, leren de studenten ook om verantwoordelijk 
met de vrijheid die ze tijdens dit project krijgen om te gaan. Voorheen kregen de studenten 
grotendeels een vaststaande planning. Tijdens dit vak krijgen de projectgroepen de uitdaging 
om een eigen planning te maken en de afgesproken afspraken na te komen. Daarnaast 
regelen de studenten zelf de afspraken en het contact met de opdrachtgever.  
 
In de studiehandleiding (SHL) van het vak GBS  staan de competenties adviseren, 
praktijkgericht onderzoeken, professionaliseren en samenwerken centraal. 
 
Adviseren:  
Aan het eind van het programma kan de student op basis van probleemanalyse en het 
toepassen van één of meer psychologische theorieën een betrouwbaar en realistisch 
schriftelijk advies formuleren voor een niet al te complex, bestaand praktijkprobleem. Men 
kan onderdelen van dat advies mondeling toelichten in een individueel vraaggesprek. 
 
Praktijkgericht onderzoeken: 
Aan het eind van deze module kan de student in samenwerking met anderen komen tot een 
oplossing voor een (sociaal-)psychologisch probleem doormiddel van het werkmodel van 
Buunk & Veen toe te passen op een niet al te complex, bestaand praktijkprobleem, waarbij 
men gebruik maakt van kwalitatieve gegevensverzameling en wetenschappelijke artikelen. 
 
Professionaliseren: 
Aan het eind van deze module kan de student vertellen wat hij of zij zelf belangrijke normen 
en waarden vindt voor een HBO-Toegepast Psycholoog. De student kan ook reflecteren op 
het vertoonde gedrag in het licht van die normen en waarden. De student is in staat de 
bijdragen van groepsgenoten kritisch te beschouwen. 
  
Samenwerken:  
Aan het eind van deze module kan de student in groepsverband zelfstandig, onder 
supervisie van de coach, een projectplanning maken en voeren. De student kan dit doen 
onder hoge tijdsdruk om het vak met een voldoende af te sluiten. 



  



§1.2 Probleembeschrijving 
Zoals uitgelegd in de Inleiding is het Noaberschap een initiatief vanuit de dorpsvereniging 
van Adorp om buurtbewoners te stimuleren om elkaar meer te gaan helpen. Via het 
Noaberschap kan men op de website zowel vraag als aanbod plaatsen voor verschillende 
klusjes en/of activiteiten. Dit project is afgelopen mei 2014 opgezet. Ter promotie van het 
Noaberschap is er een openingsfeest gegeven en is er een nieuwsbrief in het dorp 
rondgestuurd. Er wordt echter, naar mening van de dorpsvereniging, onvoldoende gebruik 
gemaakt van het Noaberschap. Zo is er naar verhouding meer vraag dan aanbod en wordt er 
vrijwel niet gereageerd op zowel vraag als aanbod op de website. Dit is een probleem, omdat 
het doel van het Noaberschap zo niet gerealiseerd kan worden. Door het Noaberschap 
kunnen de buurtbewoners van Adorp met elkaar in contact komen, zodat zij elkaar kunnen 
helpen met de problemen waar zij tegenaan lopen. Zonder medewerking van de 
buurtbewoners en een evenwicht in aanbod en vraag zal dit moeilijk realiseerbaar worden. 
Om dit probleem op te kunnen lossen is een interventie nodig die het project onder de 
aandacht van de buurtbewoners kan brengen en de dorpsbewoners ook kan activeren voor 
deelname aan het project. 
 
Het probleem is het grootst voor de organisatoren van het Noaberschap. De organisatoren 
stoppen veel energie in het Noaberschap, maar krijgen hier weinig respons op. Daarnaast 
hebben de bewoners van Adorp die meedoen met het project ook te maken met dit 
probleem. Sommige bewoners tonen initiatief en helpen het project de lucht in. Zonder 
respons van de overige dorpsbewoners van Adorp, kunnen deze buurtbewoners weinig 
betekenen voor anderen, waardoor zij zich niet optimaal kunnen inzetten voor het 
Noaberschap. Echter zijn deze bewoners van Adorp wel bereid om zich in te zetten voor dit 
project, vandaar dat het probleem ook hen aangaat. 
 
De interventie is opgezet zodat buurtbewoners elkaar meer gaan helpen. Dit bevordert de 
groepsbinding binnen Adorp. De organisatie van Noaberschap zou graag willen dat 
buurtbewoners elkaar helpen, zonder dat er iets tegen over staat. Een achtergrond hiervan is 
dat de mensen elkaar vroeger, op het platteland, echt nodig hadden. Samenwerken was een 
noodzaak, een ‘noaberplicht’ (Rieter, 2014)Echter is dit met de industrialisatie langzaam 
verdwenen. De organisatie van Noaberschap wil dit weer herstellen. Een oorzaak van het 
probleem is naast de industrialisatie ook de opkomst van het internet. Hiermee wordt 
bedoeld dat in de huidige samenleving minder persoonlijk fysiek contact is en er steeds meer 
gecommuniceerd wordt via het Internet. Mensen hebben minder contact met elkaar en 
helpen de medemens minder (Boonstra, 2013). 
 
Er is sprake van een sociaalpsychologisch probleem, omdat de probleemstelling ingaat op 
de attitude van de doelgroep. De attitude lijkt te maken te hebben met waarom het probleem 
in de eerste instantie ontstaan is. Dat probleem lijkt beïnvloedbaar. Het gaat om gepland 
gedrag en gepland gedrag kun je beïnvloeden. De attitude, sociale norm en eigen effectiviteit 
over het Noaberschap is belangrijk om het probleem te definiëren. De theorie van het 
gepland gedrag werkt het best wanneer het probleem gespecifieerd is. Door het uitwerken 
van de attitude, sociale norm en eigen effectiviteit wordt het probleem gespecifieerd (Brug, 
2007). Eén van de doelen van deze interventie is de aandacht van de bewoners te trekken 
voor de website www.adorp.com/vraagaanbod. Er wordt onderzocht in hoeverre de 
bewoners van Adorp beïnvloedbaar zijn om te participeren aan het Noaberschap doormiddel 
van de website. Er wordt kwalitatief onderzoek gedaan, daarna wordt dat geanalyseerd en in 
en op basis daarvan wordt er interventie geschreven. Naar aanleiding van de vragen 8 van 
het boek Sociale psychologie & praktijkproblemen (Buunk en Veen, 1995), is er de volgende 
eindvariabele geformuleerd: ‘De mate waarin de bewoners van Adorp bereid zijn om door 
middel van de website www.adorp.com/vraagaanbod te participeren aan het Noaberschap.’.  

http://www.adorp.com/vraagaanbod


2. Probleemanalyse 
 

§2.1 Methode 
Om een interventie te ontwikkelen zijn er een aantal stappen die afgelopen moeten worden. 
Ten eerste moet het probleem helder zijn. Daarvoor is een intakegesprek gevoerd met de 
heer Ab Alblas.  
Zo is het probleem duidelijk geworden en is er een eindvariabele opgesteld: 
De mate waarin de bewoners van Adorp bereid zijn om door middel van de website 
www.adorp.com/vraagaanbod te participeren aan het Noaberschap.  
 
Om te weten te komen waar het probleem ligt bij het lage gebruik van de site van 
Noaberschap in Adorp, moet er eerst onderzoek gedaan naar beweegredenen. Dit wordt 
gedaan doormiddel van enquêtes en diepte-interviews.  
De enquêtes zijn aan de deur ingevuld door de leden van het project. De enquêtes geven op 
kwantitatief niveau een beeld van de bekendheid, bereidheid van het Naoberschap (bijlage 
1: enquêtes.) Het interpreteren van de enquêtes wordt voor het grootste gedeelte 
overgelaten aan de opdrachtgever.  
 
Meerdere malen is de projectgroep naar Adorp gegaan om gegevens te verzamelen. Zo zijn 
er eerst enquêtes afgenomen en daarna de diepte-interviews. Bij de diepte-interviews is het 
van noodzaak om meer te weten te komen over de beweegreden van het wel of niet 
meedoen aan het Noaberschap. Dit heeft voor veel informatie gezorgd over hoe mensen 
denken over Noaberschap in Adorp. Doormiddel van deze informatie is de attitude tegen 
over het gebruik van de website van de bewoners van Adorp achterhaalt. Daarnaast is er 
informatie verkregen over de sociale norm en de eigen effectiviteit wat betreft de website 
www.adorp.com/vraagaanbod.  
 
Voorafgaande aan de interventie wordt op basis van de interviews en literatuuronderzoek 
een procesmodel opgesteld. Dit is een model waarin alle, zowel negatieve als positieve 
factoren voor het waargenomen gedrag opgenomen wordt. Vanuit daar is gekeken welke 
beweegredenen belangrijker zijn in vergelijking tot elkaar. Hierbij kan gedacht worden aan 
welk gedrag makkelijker te beïnvloeden is of welke sociale normen voor intenties of gedrag 
het makkelijkst te veranderen zijn. Dit onderlinge vergelijken resulteert in een afweegtabel 
die verder in de nota opgenomen is. 
 

 

http://www.adorp.com/vraagaanbod
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§ 2.2 Procesmodel 
 

 

 

 



§ 2.2.1 Toelichting van procesmodel  
Het uiteindelijke gewenste gedrag is:  meedoen aan het Noaberschap door middel van het 
gebruik maken van de website www.Adorp.com/vraagaanbod. Zo kan de opdrachtgever ook 
daadwerkelijk zien hoeveel bewoners uit Adorp mee doen aan het Noaberschap. 
Doormiddel van meer folders en brieven kunnen de bewoners van Adorp meer op de hoogte 
gesteld worden. Doormiddel van de enquêtes en diepte-interviews bleek hier vraag naar te 
zijn. De bewoners zijn wel op de hoogte, maar zouden er graag mee over willen weten. Zo 
blijft het Noaberschap langer in hun gedachten en zullen de bewoners sneller gebruik maken 
van de website. Echter kunnen de folders en brieven nog verbeterd worden. Bij sommige 
bewoners belanden de folders meteen in de prullenbak, doordat deze niet opvallend genoeg 
zijn. Hier is dus nog verbetering in te vinden.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat sommige huishoudens helemaal geen computer hebben. 
Het uiteindelijk doel om mee te doen met het Noaberschap door middel van de website wat 
dan niet gerealiseerd kan worden.  Naast de barrière van het niet in bezit zijn van een 
computer verdwijnen er in  Adorp steeds meer voorzieningen. Zo zijn het station, 
voetbalveld, kroeg al weg. De basisschool zal binnenkort ook verdwijnen . Doordat er minder 
voorzieningen zijn, worden de bewoners van Adorp minder betrokken met elkaar, doordat ze 
naar een andere stad gaan om die voorzieningen op te zoeken. Zo was er man van 
middelbare leeftijd die alleen woonde en het erg gezellig vond om af en toe een biertje te 
drinken in de kroeg van Adorp. Nu die kroeg weg is, gaat deze man naar Groningen. 
Hierdoor ontmoet hij minder dorpsbewoners en heeft hij automatisch minder contact met 
andere bewoners van Adorp.   
 
Er zijn verschillende attitudes geconstateerd. Zo zijn er bewoners van Adorp die voor het 
Noaberschap zijn, maar tegen de verplichting van het Noaberschap. Door alles te moeten 
noteren via een website wordt het meer verplicht volgens deze bewoners. Het wordt dan erg 
officieel en dit is iets wat de bewoners liever niet zien. Ze helpen hun buren graag, maar dit 
hoeft niet officieel geregeld te worden via de website www.adorp.com/vraagaanbod. 
Daarnaast vinden andere bewoners dat Noaberschap zeker een goed initiatief is, maar dat 
dit niet georganiseerd hoeft te worden. Ieder mens heeft een moraal en als hij/zij een ander 
wilt helpen is dat alleen maar mooi. Dit moeten we niet verplicht maken. Ten slotte zijn er 
bewoners van Adorp die zeker al mee doen aan het Noaberschap. Ze helpen vaak de buren 
en staan altijd klaar voor buurtbewoners. Echter gebruiken ze daar niet de website voor. Ze 
helpen als jaren buren, waarom zal dit nu via een officiële website moeten.  
 
De sociale controle heeft ook direct invloed op de intentie van het meedoen aan het 
Noaberschap. Als bijvoorbeeld het informatiebord die aan de kant van de weg staat, door 
niemand wordt gebruikt, zal er minder neiging zijn om wel informatie op het bord te gaan 
hangen. Ook zien mensen dat veel (jonge) gezinnen niet mee (hoeven) doen aan het 
Noaberschap, waardoor mensen zelf ook niet mee willen doen. Als het gevoel bestaat dat zij 
individueel participeren aan het Noaberschap of alleen de website bezoeken, zal dat niet 
correleren met de need to belong (Baumeister & Leary, 1995) en zal het individu dan ook 
afhaken om daar initiatief in te nemen. 
 
De eigen effectiviteit wordt bepaald door het geloof in eigen kunnen van het gebruik van de 
website. Door middel van de verworven enquêtes, wordt er aangegeven dat mensen geen 
tijd hebben om de website te bezoeken, waardoor dit ook niet gebeurt. Geen tijd wordt vaak 
gebruikt als een excuus om niet toe te hoeven komen aan een bepaalde taak.  Dit is echter 
een gebrek aan motivatie (Baron et al., 2009).  

http://www.adorp.com/vraagaanbod
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§2.3 Afweegtabel 

 
Attitude: Effect op intentie: 

De mate waarin een positieve houding 
tegenover het Noaberschap is. 

+ 

  

Sociale controle: Effect op intentie: 

De mate waarin het informatiebord 
gebruikt wordt door de dorpsgenoten. 

+ 

  

Eigen effectiviteit: Effect op intentie: 

De mate waarin mensen geloven in het 
eigen kunnen om mee te doen aan het 
Noaberschap. 

+ 

  

Barrières: Effect op gewenst gedrag: 

Het niet hebben van een computer. -- 
Geen voorzieningen in het dorp. - 

De mate waarin mensen weten hoe ze 
de website moeten gebruiken. 

+ 

  

Sources (kennis/bekwaamheid)  

De mate waarin mensen voldoende op 
de hoogte zijn door middel van folders 
en brieven. 

+ 

De mate waarin de mensen aandachtig 
de folders lezen. 

+ 

  

 

§ 2.3.1  Toelichting van afweegtabel  
In het ASE model is genoemd welke factoren van invloed zijn op het uiteindelijke gewenste 
gedrag, dit is verder uitgelegd in de afweegtabel waar per punt wordt genoemd hoeveel 
invloed die factoren hebben op de intentie en uiteindelijk op het gewenste gedrag. 
 
Van de attitude heeft de mate waarin er een positieve houding tegenover het Noaberschap is 
een positief verband, des te positiever mensen zijn tegenover het Noaberschap, des te 
eerder ze de intentie hebben om mee te doen aan het Noaberschap. 
Bij de sociale controle gaat het over de mate waarin het informatiebord gebruikt wordt door 
de dorpsgenoten, dit heeft een positief effect op de intentie aangezien als er meer gebruik 
wordt gemaakt van het informatiebord, mensen ook eerder geneigd zijn om mee te doen met 
het Noaberschap op de website omdat andere mensen dan ook gebruik maken van de 
website en het informatiebord. 
 
Tevens is er de eigen effectiviteit die invloed heeft op de intentie, dit is de mate waarin 
mensen geloven in het eigen kunnen om mee te doen aan het Noaberschap. Dit heeft een 
positief effect op de intentie aangezien als mensen geloven dat ze het kunnen doen, ze ook 
eerder mee zullen doen. Bij het ASE model heeft dit het minste effect op de intentie 
aangezien iedereen in het dorp weet wat het Noaberschap is en het voor iedereen 
bereikbaar is, dus iedereen kan mee doen. 
 



De drie invloeden op de intentie zijn de attitude, sociale controle en de eigen effectiviteit, 
hiervan hebben de attitude en sociale controle veel invloed op de intentie en eigen 
effectiviteit weinig invloed. Zoals het nu is is er een negatieve houding tegenover het 
Noaberschap via de website en doen er weinig mensen mee. Mensen hebben dus niet snel 
de intentie om mee te doen aan het Noaberschap. De intentie zelf is een positief effect, als 
iemand de intentie heeft om mee te doen zal diegene ook proberen om mee te doen.  
 
Toch zijn er ook barrières die, wanneer mensen mee willen doen, het uiteindelijke aantal 
mensen die mee doen verminderd. Deze barrières zijn: Het niet hebben van een computer, 
dit heeft een zeer negatief effect op het gedrag aangezien mensen die geen computer 
hebben (in Adorp voornamelijk oudere mensen die veel aan het Noaberschap kunnen 
hebben) niet mee kunnen doen aan het Noaberschap aangezien dit via het internet gaat.  
Ook zijn de voorzieningen in het dorp een negatief effect op het Noaberschap, aangezien 
mensen elkaar niet meer ontmoeten in het dorp, bijvoorbeeld in de kroeg, kennen ze hun 
buren ook minder goed en zijn ze minder snel bereid om te helpen als een van hun buren 
hulp nodig heeft.  
 
Daarnaast is er de mate waarin mensen weten hoe ze de website moeten gebruiken, dit is 
een positief effect aangezien wanneer mensen goed weten hoe ze de site moeten gebruiken 
ze die ook meer zullen gebruiken, zoals het nu is, is de site makkelijk toegankelijk maar is er 
ruimte voor verbetering waardoor mensen eerder geneigd zullen zijn om ook op de site 
vragen te stellen en dingen aan te bieden. Tevens zijn er sources, dit is de mate waarin 
mensen voldoende op de hoogte zijn van de website door middel van folders en brieven, des 
te meer ze op de hoogte zijn, des te eerder ze ook deel zullen nemen aan het Noaberschap. 
Nu zijn de folders vaak nog niet duidelijk genoeg waardoor er weinig aandacht voor is. 
Uiteindelijk is dit effect op het uiteindelijke gedrag dus ook niet sterk genoeg om de barrières 
en de intentie (die negatief is) tegen te gaan. 
 
Op het uiteindelijke gedrag hebben de intentie, barrières en de sources dus invloed. De 
intentie bij de dorpsbewoners van Adorp is negatief omdat ze niet mee willen doen aan het 
Noaberschap (door de Attitude en de Sociale controle), de barrière geen computer hebben 
zorgt ervoor dat de mensen die wel mee zouden willen doen maar geen computer hebben 
niet meedoen. Ook is er de barrière geen voorzieningen, dit zorgt ervoor dat mensen niet 
hun buren echt leren kennen waardoor ze ook niet zo snel bereid zullen zijn om hun buren te 
helpen. En uiteindelijk de mate waarin mensen weten hoe ze de website moeten gebruiken. 
Dit is positief aangezien ze wel weten hoe ze het moeten gebruiken, maar is niet sterk 
genoeg samen met de sources om de intentie en de twee barrières tegen te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Interventie 
 
De interventie is gebaseerd op de attitude, sociale norm, barrière en de sources. De 
interventie bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel is het maken van posters. Bij 
deze posters zal de attitude, de sociale norm en de sources ten opzichte van het gebruik van 
de website www.adorp.com/vraagaanbod worden beïnvloed. Het tweede onderdeel is het 
nieuw leven in blazen van de website. Die zijn weer verdeeld in drie onderdelen, namelijk: 
een inleiding voor de website, een invultabel om de vraag concreter te maken en ten slotte 
een oplossing op de manier van reageren op de vraag en aanbodsectie. Het derde 
onderdeel is het nieuw leven en effectiever gebruik maken van het informatiebord. Hiermee 
is rekening gehouden met de barrière van het niet in bezit zijn van een computer. 

 

§ 3.1 Poster 
Er wordt aangeraden vijf verschillende posters op te hangen door het dorp heen. Op de 
posters worden verschillende personen afgebeeld, waarmee de bewoners van Adorp zich 
mee kunnen identificeren. Ro, Friggel en Lavie (2007) stellen dat gezichten op reclames en 
advertenties de aandacht trekken, wat van belang is voor de posters. Er is één poster 
ontworpen (bijlage 4) als voorbeeld. De kleur groen is hier gekozen omdat dit positieve 
gevoelens en vernieuwing brengt en de aandacht trekt (Frey, Honey & König, 2008). Ook is 
er een slogan op elke poster, namelijk: Adorpers helpen elkaar. Dit veronderstelt dat 
‘Adorpers’ elkaar helpen en dat dat de sociale norm is. De sociale norm heeft invloed op de 
intentie, zoals eerder uitgelegd in het procesmodel (§2.2). Ook wordt hier groepscohesie 
gecreëerd, doordat er gerefereerd wordt naar ‘Adopers’. Dit zorgt voor een groepsgevoel, dat 
ervoor zorgt dat de ‘need to belong’ vervuld wordt. Need to belong (Fiske, 2004) is de sterke 
drang die mensen voelen om bij een groep te horen. Nog een effect waarom de poster is 
gekozen, is het mere-exposure effect (Fransen, Fennis & Pruyn, 2010): herhaalde 
blootstelling aan een stimulus, in dit geval de poster met de website erop, leidt tot positievere 
gevoelend van de stimulus. Daarom is het van groot belang dat de posters herhaaldelijk en 
zichtbaar zijn voor de dorpsbewoners.  
Ten slotte halen de posters de barrière weg van het niet weten hoe ze mee kunnen doen aan 
het Noaberschap, er worden vaak flyers door de brievenbussen gegooid bij de 
dorpsbewoners, maar die belanden in de meeste gevallen bij het oud papier omdat ze niet 
goed genoeg opvallen. Door de posters in het dorp zal er zowel bewust als onbewust 
aandacht worden getrokken naar het project. 
 
 

§3.1.1 Kosten van de poster  
De poster die op A3 formaat komen, die bedragen 29,04 voor 50 stuks. Te raadplegen op: 
www.drukland.nl/drukwerk/posters/drukken.html. Dit betekent dat er 10 posters per 
verschillende doelgroep gemaakt kunnen worden. Adorp bestaat uit 46 hectare en de 
bevolkingsdichtheid is 1,134 per vierkante kilometer(gemeente Winsum, 2015). 46 hectare is 
omgerekend 0,46 kilometer. Dit houdt in dat er 50 posters te verspreiden zijn binnen deze 
0,46 kilometer.  Dit houdt in dat er om de 9,2 meter een poster geplaatst kan worden. Het 
advies luidt dat niet alle posters tegelijkertijd worden gebruikt. Zo is er een reserve voor het 
geval dat de posters kapot gaan. Als er 25 posters worden opgehangen houdt dit in dat er 
elke 20 meter een poster zichtbaar is. Echter betekent dat er om de honderd meter dezelfde 
poster zichtbaar zal zijn. Doordat er genoeg posters opgehangen worden, zal het mere- 
exposure effect zeker van toepassing zijn.  
 

§3.2 Website 
Voor de website zijn een aantal verbeterpunten mogelijk. Op dit moment staat er geen 
inleidend stukje over het Noaberschap op de website bij de sectie ‘vraag en aanbod’. Er 

http://www.adorp.com/vraagaanbod
http://www.drukland.nl/drukwerk/posters/drukken.html


wordt aangeraden dit wel te doen zodat dit verduidelijking schept over het doel van de sectie 
‘vraag en aanbod’. In de diepte-interviews is namelijk naar voren gekomen dat er mensen 
niet bekend zijn met de website. In de inleiding kan beschreven worden wat het 
Noaberschap inhoudt. Ook kan er verteld worden wat de bedoeling en het nut is van de 
‘vraag en aanbod-gedeelte’, namelijk het helpen van je dorpsgenoten. In de diepte-interviews 
was naar voren gekomen dat veel mensen geen behoefte hebben aan het Noaberschap 
door middel van de website, omdat zij vinden dat zij al meedoen aan het Noaberschap. Dit 
zal een psychologische barrière wegnemen, zoals het in het procesmodel beschreven staat. 
Als in de inleiding van de website verteld wordt dat er ook mensen zijn die niet zo veel in 
contact staan met dorpsgenoten en wel hulp nodig hebben, zal de attitude jegens de website 
positief beïnvloed worden, waardoor de intentie over het gebruik van de website positief zal 
zijn. Een voorbeeld van een passende inleiding is opgenomen in bijlage 5. 
 
Verstandig is bij een vraag die gesteld wordt op de ‘vraag en aanbod-sectie’, om concreet te 
beschrijven wat er gevraagd en aangeboden wordt. Op dit moment is nog niet aan de orde. 
De tijd, plaats en werkzaamheden worden niet uitvoerig genoeg beschreven, waardoor de 
drempel om te reageren op de vraag te hoog is. Een oplossing hiervoor is om een 
standaardtabel, (tabel 4.1). weer te geven die men kan invullen bij het plaatsen van een 
vraag of aanbod.  
 

Wat is de vraag? Wanneer is het nodig? Benodigde materialen? Locatie 

    

    

    

    

Tabel 4.1 De invultabel voor de vraag en aanbod 
 
Op dit moment is er bij de ‘vraag en aanbod-sectie’ een mogelijkheid om te reageren. De 
reacties zijn openbaar, maar met de wetenschap dat iedereen dat kan zien, ligt de drempel 
te hoog om te reageren. Dit kan verklaard worden met het spotlight effect, wat betekent dat 
iemand denkt dat men meer aandacht besteedt aan diens gedragingen dan dit in 
werkelijkheid is (Gilovich, Medvec & Savitsky, 2000). Als dit privé wordt gemaakt, zal de 
drempel veel lager liggen om dan te reageren op ieders verzoek of aanbod. 
 

§3.3 Informatiebord  
De interventie zal ook betrekking hebben tot het informatiebord. Het informatiebord wordt 
gebruikt zodat de mensen die geen beschikking hebben tot een computer alsnog kunnen 
participeren aan het Noaberschap. Men kan op het informatiebord vraag en aanbod 
plaatsen. Dit zal uiteindelijk door iemand anders op de site worden gezet, zodat er een 
duidelijk beeld geschetst kan wordt over de hoeveelheid vraag en aanbod. Het is daarom 
belangrijk dat iemand uit het dorp, de taak krijgt om alles wat op het informatiebord komt, ook 
op de site terug te vinden is.  
 

Door het informatiebord opvallender en aantrekkelijker te maken, zal deze informatie sneller 

opvallen. Het informatiebord straat centraal in het dorp, het staat bij het dorpshuis in de buurt 

en tegenover de kerk. Doordat het informatiebord centraal in het dorp staat, komen er heel 

veel dorpsbewoners langs. Het is daarom belangrijk dat de aandacht, van alle 

dorpsbewoners wordt getrokken. Om dit te realiseren zal er gebruik worden gemaakt van het 

pop-out-effect (Friedman, 1979). Bij de poster die daar op wordt gehangen zal er één woord 

of zin die belangrijk is, in een afwijkende kleur worden geschreven. Dit zorgt ervoor dat de 

aandacht van mensen naar de poster wordt getrokken.  



Daarnaast zal het kleurgebruik, de mensen onbewust beïnvloeden. Een donkere achtergrond 

(bijvoorbeeld zwart) zorgt ervoor dat de aandacht van de mensen naar de tekst op de poster 

wordt getrokken en ze de informatie op de poster beter onthouden. De tekst moet dan wel in 

een lichte kleur worden geschreven, wit wordt hier aangeraden (Frey, Honey & König, 2008). 

Ook wordt er aangeraden om rekening te houden met de kijkrichting van de mensen, men 

leest doorgaans van links naar rechts en van boven naar beneden. Hierdoor zal de 

informatie die rechtsboven op de poster staat beter worden onthouden, dan als het op een 

andere plek zou staan. Hierdoor komt zal op de poster helemaal rechtsboven in de hier de 

site van Noaberschap worden vermeld (Van Meurs, 2010).   

Door al deze gebruikte technieken zullen de mensen die deze posters zien, beïnvloed 

worden en een positieve houding krijgen met betrekking tot Noaberschap. Omdat de attitude 

zo op een positieve manier zal worden beïnvloed, zal de intentie om mee te doen met het 

Noaberschap ook positief worden beïnvloed. Door o.a. beschikbaarheid zal de barrière van 

het niet hebben van een computer weggehaald worden. Dit bevorderd het proces van de 

intentie naar het daadwerkelijk uitvoeren van het gewenste gedrag.  

 

§3.4 Evaluatie van de interventie   
Om te meten of de interventies succesvol waren is het nodig om na een bepaalde tijd 
nogmaals te kijken hoe het Noaberschap ligt onder de inwoners van Adorp.  
Na ongeveer een half jaar zal er duidelijk zijn of de interventies gewerkt hebben. Zo kan er 
gemeten worden of er meer vraag en aanbod is gekomen op de website en of de website 
nog steeds leeft in het dorp, dus dat ook een half jaar nadat de interventies uitgevoerd zijn ze 
nog steeds effect hebben. Dit valt makkelijk te controleren door te kijken hoeveel berichten er 
zijn geplaatst op de websites in dat half jaar vergeleken met hoeveel berichten er daarvoor 
geplaatst waren. Ook moet hierbij gekeken worden hoeveel recente berichten er zijn, dus dat 
als er een verhoging is gekomen dat de verhoging door blijft zetten, dus niet dat in de eerste 
week na de interventie een verhoging van vraag en aanbod op de site is gekomen, en de 
maand daarna de website niet meer gebruikt wordt. 
 
Om te testen of er genoeg gebruik wordt gemaakt van het informatiebord in het dorp moet er 
een nieuwe enquête worden afgenomen onder de mensen die geen gebruik kunnen maken 
van de website. Hiermee kan worden gekeken of de mensen die geen gebruik van de 
website kunnen maken wel gebruik maken van het bord om toch onderdeel te kunnen zijn 
van het Noaberschap via de website. Ook zal het handig zijn om tijdens de enquête gelijk te 
vragen wat er nog verbeterd kan worden aan het bord, op die manier zal het bord als het 
nodig is verbeterd worden om meer in te kunnen spelen op de behoeften van de mensen die 
geen gebruik kunnen maken van de website. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Concept enquête 

Enquête Noaberschap  
In mei 2014 is er een start gemaakt met het stimuleren van Noaberschap in Adorp. 
Wij doen nu een onderzoek naar de beleving van Noaberschap in Adorp 
 
Mag ik u enkele vragen stellen over Noaberschap?    Ja nee  
 
Bent u bekend met Noaberschap in Adorp?     Ja nee 
 
Bent u blij met Noaberschap in Adorp     Ja nee 
 
Doet u mee aan het Noaberschap?      Ja  nee 
 
Kent u de website van het Noaberschap?     Ja  nee 
 
Heeft u het afgelopen half jaar iets  gevraagd van dorpsbewoners? Ja nee 
Weet u nog wat dat was? 
 
Heeft u het afgelopen half jaar iets  aangeboden aan dorpsbewoners? Ja nee 
Weet u nog wat dat was? 
 
Doet u mee aan dorpsactiviteiten?      Ja  nee 
Welke zijn dat? 
 
Bent u ook mantelzorger?       Ja nee 
 
(Heeft u als mantelzorger wel eens behoefte aan ondersteuning?) Ja nee  
 
Bent u bereid om eventueel mee te doen aan het Noaberschap?  Ja  nee 
Wat is er voor u nodig om mee te kunnen doen? 
 
Leeftijd: 
Geslacht: 
Woonsituatie: alleenstaand/ samenwonend/ getrouwd/ anders nl.... 
  



Bijlage 2: Kwantitatieve gegevens enquêtes 
Enquêtes , 48 in totaal afgenomen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal mensen die niet meedoen aan naoberschap maar wel aan dorpsactiviteiten: 21 

Aantal mensen die niet meedoen aan naoberschap en ook niet meedoen aan 

dorpsactiviteiten: 11. 

Noaberschap  

1 Bent u bekend met Noaberschap in Adorp?  

2 Bent u blij met Noaberschap in Adorp 

3 Doet u mee aan het Noaberschap?  

4 Kent u de website van het Noaberschap? 

5 Maakt u ook gebruik van de website? 

6 Heeft u het afgelopen half jaar iets  gevraagd van 
dorpsbewoners? 

7 Heeft u het afgelopen half jaar iets  aangeboden aan 
dorpsbewoners? 

8 Doet u mee aan dorpsactiviteiten? 

mantelzorg  

9 Bent u ook mantelzorger? 

10 Heeft u als mantelzorger wel eens behoefte aan 
ondersteuning? 

11 Bent u bereid om eventueel mee te doen aan het 
Noaberschap? 

12 Leeftijd 

13 Geslacht 

14 Woonsituatie: alleenstaand/samenwonend/getrouwd/anders 

Noaberschap ja nee neutraal Niet 
ingevuld 

1 39 9 x 0 

2 36 9 3 2 

3 18 29 x 1 

4 29 18 x 1 

5 4 7 x 37 

6 16 30 x 2 

7 27 21 x 0 

8 34 14 x 0 

mantelzorg     

9 13 35 x 0 

10 3 25 x 20 

11 22 16 x 10 

Demografische 
gegevens 

   

Gem. leeftijd 54,6 
jaar 
 

  

  Gebruikt 
noaberschap 

Gebruikt geen 
noaberschap 

man 23 10 11 

vrouw 22 8 12 

Niet ingevuld 3 1 1 



Bijlage 3: Samenvatting interviews  
 
De attitude tegenover Noaberschap 
Hulp buiten de site om gebeurt veel. Hulp wordt aangeboden bij buren die taken zelf 
moeilijker kunnen verrichten. De mensen willen elkaar wel helpen als er hulp nodig is, alleen 
wordt dat niet gedaan door middel van de site. Iedereen kent elkaar en wordt in het oog 
gehouden zodat niemand ziek thuis zit zonder hulp. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
de mensen als het gaat om diensten verlenen elkaar te hulp schieten. Wat niet uit de diepte 
interviews boven gekomen is, zijn goederen uitlenen aan elkaar, waarvoor de site wellicht als 
een goed medium kan dienen. 
Twee geïnterviewde vonden het verdwijnen van faciliteiten (voetbalvereniging, café, 
basisschool) hier niet goed doet aan de sociale cohesie. Tweemaal werd er gemeld dat het 
jammer was dat het café dicht was. Een vader vond het jammer dat de kinderen in de 
toekomst naar Winsum moeten voor onderwijs en dat het voetbal ook verdwenen is. 
Meerdere mensen hopen dat het plan van Arriva om een treinspoor langs Adorp te leggen in 
vervulling zal komen, zodat de mobiliteit van de dorpsbewoners groter zal worden. Tijdens 
vrijdagavonden is er ruimte voor sociaal contact tijdens het eten, daarbij kan ook om hulp 
gevraagd worden als dat nodig is. 
 
De attitude tegenover de site Noaberschap  
Bekendheid van de site is er. Meerdere malen wordt verteld dat er wel eens gekeken is, 
maar dat er van uit gegaan wordt dat er geen of alleen oude berichten op staan. Er wordt 
door  De site raakt in de vergetelheid. 
Er wordt verteld dat mensen elkaar wel willen helpen maar als dit gedaan wordt via een site 
dit aanvoelt als geforceerd. Daar hebben de bewoners geen behoefte aan. Duidelijk is dus 
geworden dat de site als niet vrijblijvend ervaren wordt en niet bepaald in trek is bij onze 
geïnterviewde. 
De bewoners vinden dat Noaberschap al bestaat, en dat dat niet hoeft via een website.  Ook 
kwam iemand op het idee dat het prikbord die buiten staat beter tot zijn recht komt in het 
buurthuis zelf. 
 
Het gebruik van de site 
De site is bekend bij mensen maar er wordt vanuit gegaan dat er  niks nieuws meer op staat. 
Er wordt ook vermeld dat er wel eens veel bewoners zijn die geen computer hebben, maar 
misschien juist hulp nodig hebben. Het prikbord voor het buurthuis wordt genoemd als 
effectief middel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 4: Interventie poster  
 

 

 



Bijlage 5: Interventie website 
Inleiding Noaberschap pagina 

Er wordt enorm veel geholpen onder buren in Adorp, dat is heel goed, maar door middel van 

de pagina op de site van Adorp kan het begrip Noaberschap nog veel breder tot zijn recht 

komen. Alles kan, en het is vrijblijvend. Zo is het fijn om mensen uit de nood te kunnen 

helpen. Misschien krijg je er wat voor terug, misschien niet. In een dorp ken je veel mensen 

om je heen. Door elkaar te helpen bouw je leuke banden op, en misschien wel nieuwe. Dat is 

ook wat waard! 

Maak je het jezelf en je dorpsbewoner het makkelijker om in te gaan op jouw vraag of 

aanbieding. Hier een voorbeeld: 

Stel dat je een boom om wil zagen. Dan kan je van tevoren aangeven wanneer en waar 

mensen kunnen zijn om te helpen. Wellicht heb je alleen een zaag nodig en heeft iemand die 

nog liggen. Misschien valt er wel van brandhout mee te nemen en krijgt je 

mededorpsbewoner er nog wat voor terug! 

Vul het tabel zo volledig mogelijk in om ervoor te zorgen dat je sneller een reactie krijgt! 

 

Bijlage 6: Kort artikel 
Noaberschap: Aanbieden, Vragen, vrijblijvend 

Misschien hebben jullie ons een paar maanden geleden aan de deur gehad met vragen over 

Noaberschap, hulp om het huis en het gebruik van de pagina Noaberschap op adorp.nl.  

Wij, studenten van de Hanze Hogeschool zijn via Vereniging Dorpsbelangen aangesteld 

door Ab Alblas om onderzoek te verrichten naar het Noaberschap in Adorp. We hebben vele 

aardige mensen gesproken die ons wilden helpen en al ideeën hadden om het probleem op 

te lossen.  

Zoals u waarschijnlijk wel al wist is het mogelijk om op de pagina Noaberschap op de site 

van Adorp.com vraag en aanbod van diensten en goederen te verlenen. Helaas bleek hier 

weinig animo voor te zijn en viel het stil op de website. Door het hele dorp zijn er enquêtes 

en soms ook een verdiepend gesprek afgenomen om erachter te komen wat u vindt van de 

pagina op internet. Hieruit is gebleken dat er wel degelijk hulp aangeboden wordt, maar niet 

via de site. Dingen die op korte termijn geregeld moeten worden zijn natuurlijk lastiger om te 

beantwoorden en dan stap je liever even naar de buurman toe. Een duidelijk doel voor de 

pagina creëren is al een mooi begin om mensen te laten   

Wat wij duidelijk hebben geprobeerd te maken is dat alles op de site mogelijk is en dat het 

vrijblijvend is. Maak het je lezers van je bericht zo makkelijk mogelijk om op je bericht te 

reageren en hou het ook vrijblijvend voor jezelf. Laat jezelf bijvoorbeeld bellen zodat je niet 

op de site hoeft te kijken als er een reactie is geplaatst.  

Meer tips over het gebruik van de pagina Noaberschap vind je nu ook op die pagina. 

Schroom niet om te kijken, er staan al veel aanbiedingen en vragen op de site! 

 

Met de vriendelijke groeten van Het Project- Noaberschap Team!  
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nederland.nl/storage/intro/big/oude-vrouw.jpg 

Help jij mij met de 

boodschappen?   


