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Onderzoek naar sociaal kapitaal en kansen voor allochtoon 
ondernemerschap in Kanaleneiland 
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door twee studenten Sociale Geografie aan de 
Universiteit Utrecht in opdracht van Labyrinth.  Het is bedoeld als verkenning voor 
de kansen van het ‘Wereldse WinkelWijk concept’  (www) in Kanaleneiland van 
passie voor Utrecht, waarvan het evenement ‘Utrecht aan de Nijl’ een uitkomst was. 
Informatie en foto’s van dit evenement van afgelopen September zijn elders op de 
website terug te vinden. Het onderzoek behelst twee onderwerpen; sociaal kapitaal 
en allochtoon ondernemerschap. Deze tekst is bedoeld als inleiding op het 
onderzoek en als update voor iedereen die hierin is geïnteresseerd. Begeleiding voor 
dit afstudeeronderzoek gebeurt vanuit de Universiteit door dr. Gideon Bolt en 
begeleiding door onderzoeksbureau Labyrinth door drs. Nathan Rozema.  
 
Sociaal Kapitaal 
Mensen willen in het leven doelen bereiken. Om dit te doen hebben zij middelen nodig. 
Deze middelen verkrijgen zij door wat ze bij hun geboorte hebben meegekregen, wat zij 
leren en gebruik makend van de middelen van anderen in de familie-, kenissen- en 
vriendenkring. Het feit dat men van hulpbronnen gebruik kan maken van anderen op basis 
van participatie in netwerken dat tot stand gekomen is door wederzijds vertrouwen en 
normen noemt men ook wel sociaal kapitaal.  
  
Negatieve effecten van segregatie voor de maatschappelijke positie van kansarmen vormen 
in het huidige debat over Nederlandse achterstandswijken een bron van zorg en discussie. 
De algemene veronderstelling is dat negatieve buurteffecten gezocht worden in louter 
buurtgebonden netwerken die kunnen leiden tot een beperking van de kansenstructuur van 
individuen: Arme bewoners zijn voor informele steun in hun sociale contacten aangewezen 
op andere arme bewoners, waardoor ze essentiële sociale hulpbronnen missen om hun 
maatschappelijke positie te verbeteren.  
 
Het hebben van een netwerk is van groot belang. Vrienden, kennissen, familie en ook 
buren helpen elkaar om de doelen in het leven te bereiken. Met een netwerk worden sociale 
contacten bedoelt rondom een vereniging of organisatie maar ook informeel op straat. 
Deze netwerken zijn tot stand gekomen door onderling vertrouwen en wederkerige 
normen. Vertrouwen is de smeerolie van allerlei sociale interacties zonder welke mensen 
niet soepel kunnen samenwerken. Dit uit zich in de waarheid spreken, 
afspraken/verplichtingen na komen en wederkerigheid. Normen zijn minder afhankelijk 
van ervaringen in het verleden en gaan over zaken als de politieke en maatschappelijke 
betrokkenheid, gevoelde verplichtingen richting de gemeenschap en tolerantie. 
 
Enerzijds wordt in veel literatuur aangenomen dat het leven van veel arme bewoners zich 
met name afspeelt binnen de buurt en dat zij geen reden of geen mogelijkheid hebben om 
die buurt te verlaten. Wanneer in dergelijke buurten vandalisme, drugshandel, overvallen 
schooluitval en werkloosheid tot de normen behoren, worden andere bewoners ook 
gedwongen deze normen over te nemen. Er kan ook gesteld worden dat de buurt iets van 
zijn sociale kader werking verliest. Doormiddel van telecommunicatie en vervoersmiddelen 
is het mogelijk dat sociale netwerken op een groter schaalniveau plaatsvinden. Vrienden en  
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kennissen wonen niet meer naast de deur. Ook voorzieningen kunnen worden aangedaan 
in een andere buurt. Uit deze uiteenzetting blijkt een gecompliceerde en interessante 
dialectiek tussen individu en buurtgemeenschap.  
 
Tijdens dit onderzoek worden interviews gehouden met bewoners uit Kanaleneiland in 
Utrecht, een buurt die gekenmerkt wordt door een groot aandeel huishoudens met een 
laag inkomen, een hoge werkloosheid en een hoog aandeel allochtone bewoners. Met 
behulp van een netwerkanalyse die voor het eerst gebruikt wordt op wijkniveau, wordt 
aangegeven in hoeverre sociale netwerken van deze bewoners buurtgebonden zijn? En op 
welke manier deze netwerken bij lijken te dragen aan hun sociaal-economische positie? 
 
Doelstelling  
Het onderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in, het buurtgebonden sociaal kapitaal 
van de wijk Kanaleneiland, de verschillende aspecten van sociaal kapitaal en de gevolgen 
van sociaal kapitaal voor sociaal-economisch perspectief van de bewoners van 
Kanaleneiland. Dit onderzoek wil tevens inzicht bieden in aansturingmogelijkheden voor 
het bevorderen van het sociaal- economische perspectief van de bewoners van de wijk 
Kanaleneiland.  In dit onderzoek willen we een antwoord vinden op de vraag in hoeverre 
bewoners van Kanaleneiland hun (dagelijkse) activiteiten en sociale contacten met namen 
binnen dan wel buiten de buurt hebben. Wanneer blijkt dat dergelijke activiteiten en 
contacten niet of slechts in geringe mate binnen de buurt zijn gelokaliseerd, dan dient een 
groot vraagteken te worden gezet bij de relevantie van de buurt voor het dagelijks leven van 
individuen. Er mag verwacht worden dat sommige huishoudens voor wat betreft hun 
activiteiten en sociale contacten meer aan de buurt gebonden zijn dan andere. Inkomen, 
leeftijd, huishoudensamenstelling, opleidingsniveau en etniciteit zijn allemaal variabele 
factoren die een rol kunnen spelen in de buurtgebondenheid en de omvang, en plaats van 
het sociale netwerk (van Kempen, 2002) Het ondernemen van activiteiten impliceert in het 
algemeen ook het ontmoeten van mensen. Voorzieningen fungeren als 
ontmoetingsplaatsen. In de enquête is een aantal vragen gesteld over de frequentie en de 
locatie van verschillende activiteiten. 
 
Probleemstelling 
In hoeverre en op welke manier draagt sociaal kapitaal bij aan de sociaal- economische 
positie van bewoners van de wijk Kanaleneiland?  
  
Allochtone ondernemers in de wijk 
Exotische producten worden steeds vaker verkocht op de markten in Nederland. Turkse en 
Marokkaanse lekkernijen vinden vaker de weg naar de autochtone medelanders. Deze 
producten worden vaker aangeschaft door de vele culturen in alle lagen van de 
Nederlandse bevolking. De autochtone Nederlander wil wel eens wat anders op zijn bordje 
dan aardappels, spruitjes, bloemkool, boontjes en een balletje gehakt. De Nederlandse 
Turken en Nederlandse Marokkanen zorgen voor en geheel nieuw eetpatroon en 
kookcultuur. Dit doet het bezoek aan de markt en de diversiteiten aan keuzes voor diverse 
soorten voedsel op de markten in Nederland erg goed.  
 
De  komst van migranten betekende eerst een wijziging van het winkelende publiek, later 
zijn ook de winkels zelf deze demografische verschuiving gaan weerspiegelen (Rath, 
1997). Immigrantenondernemerschap in Nederland groeit de laatste jaren. Vanuit steeds  
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meer groepen immigranten treden ondernemers naar voren, het aantal bedrijven stijgt in 
rap tempo, terwijl de spreiding ervan over de verschillende sectoren van de economie –niet 
in de laatste plaats ook de dienstensector – eveneens toeneemt. Op dit moment zijn er van 
de 970.000 ondernemers 120.000 van allochtone afkomst. Naar verhouding beginnen 
allochtonen veel vaker een eigen bedrijfje dan autochtonen. In 2004 steeg het aantal 
ondernemingen van autochtonen slechts met 2%, terwijl het aantal allochtone 
ondernemingen met 44% toenam (Quote nr. 5, p. 96, 4 p.). 
 
Een ondernemer is een persoon die voor eigen of gedeelde rekening en risico een bedrijf 
leidt (Setzpfand e.a., 1993) Als criterium voor wie een ondernemer is, geldt o.a. 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Wat nu het etnische ondernemerschap 
principieel doet onderscheiden van andere vormen van ondernemerschap –de herkomst 
van de ondernemer, de bedrijfsstrategieën, het personeel, de cliëntèle, de producten of een 
combinatie hiervan? – wordt zelden of nooit theoretisch uitgediept, laat staan empirisch 
aangetoond. Het gros van de onderzoekers neemt gewoon aan dát er wezenlijke 
verschillen zijn, simpelweg omdat ze met immigranten van doen hebben. 
 
Kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid is van grote betekenis voor de levendigheid van 
de woonomgeving, het verzorgingsniveau van de buurt en de (binnenstedelijke) 
werkgelegenheid (Hilhorst et al, 1980). 
 
Bij ons onderzoek willen we hypothesen toetsen door bewoners te vragen naar hun opinie 
over allochtone ondernemers en ondernemers te vragen naar hun motivatie een eigen 
bedrijf te starten, te vragen naar hun doelgroep en bijbehorend assortiment.  
 
De probleemstellingen zijn:  
1) Wat zijn de verschillen tussen allochtone- en autochtone ondernemers? Zoals in: 

• Organisatie 
• Doelgroep 
• Assortiment 
• Motivatie om te starten met de onderneming 

2) In hoeverre slutien de voorkeuren en behoeften van de bewoners van Kanaleneiland aan bij 
het aanbod aan commerciele voorzieningen, zoals detailhandel en horeca? 
 
Data en methode 
De dataverzameling voor het onderzoek vindt momenteel plaats. Het is een kwantitatief 
onderzoek dat wordt gedaan door middel van enquêtes met hoofdzakelijk gesloten vragen. 
De enquête bestaat uit vier blokken met vragen. In het eerste blok staan de activiteiten van 
bewoners en houding ten opzichte van Kanaleneiland centraal. Er is gevraagd hoe vaak en 
op welke plek men bepaalde activiteiten verricht, zoals de dagelijkse boodschappen, 
bezoek van horecagelegenheden en sportcomplexen en vriendenbezoek. Het tweede blok 
gaat over de sociale netwerken van bewoners en betrokkenheid bij de buurt. Een deel van 
de vragenlijst bestaat uit vragen over het al dan niet beschikken over bepaalde 
hulpbronnen voor verschillende activiteiten. Dit geeft een indruk van het sociaal kapitaal 
van de respondent. Het derde blok gaat over het bezoek van winkelvoorzieningen en de 
houding en klandizie van allochtone ondernemers. Ook wordt de respondent hier gevraagd 
naar de tevredenheid over het aanbod; wat mist men in de wijk of wat zou er juist weg 
moeten? Door te vragen naar wat globaal aan boodschappen wordt besteed, krijgen we een  
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indruk van het draagvlak voor winkelvoorzieningen in Kanaleneiland. Tenslotte zijn er 
vragen over de individuele en huishoudenkenmerken van de respondent (zoals leeftijd, 
inkomen, huishoudensamenstelling, etniciteit, opleiding en arbeidsmarktpositie) en over 
zijn / haar woonsituatie.  
 
Uit een adressenbestand van de gemeente Utrecht van ruim 6.800 adressen, is een 
steekproef getrokken van 500 adressen. Door de gegevens uit de enquête te vergelijken 
met statistische gegevens van de gemeente willen we de validiteit van ons onderzoek 
meten. Zo willen we bijvoorbeeld grote vertekeningen wat betreft leeftijd, 
huishoudensamenstelling, aandeel werklozen en etniciteit, vermijden.  
 
Utrecht, Maart 2006  
 
Kristian Lievense & Geert Neefs 
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