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INLEIDING 

 

1 Het concept ‘vermaatschappelijking’ van de zorg even voorstellen 

Allereerst wil ik even stilstaan bij het begrip ‘vermaatschappelijking’ van de zorg. Het is een 

begrip dat afkomstig is uit Nederland en daar voor het eerst werd geïntroduceerd binnen de 

geestelijke gezondheidszorg. In deze sector werd het woord gezien als een synoniem voor 

‘extramuralisering’, namelijk het verlenen van zorg buiten de muren van een zorginstelling in de 

hoop dat de zorgbehoevende lid kon blijven van de maatschappij. Langzamerhand is het begrip 

meerdere betekenissen gaan krijgen en is het ook niet meer enkel van toepassing in de 

geestelijke gezondheidssector, maar strekt het zich uit over de ganse zorgsector. Ondertussen 

is het begrip geëvolueerd naar een fenomeen waarbij niet enkel professionals betrokken 

worden, maar ook burgers een bijdrage leveren (Kwekkeboom, 2004). Burgers worden mee lid 

van het vermaatschappelijkingsproces in samenspraak met professionals en overheden onder 

de vorm van een coproductie.  

 

Vermaatschappelijking wordt over het algemeen nog altijd gezien als een soort van 

extramuralisering in de gezondheidssector (Kwekkeboom, 2004). Het is de bedoeling dat de 

zorgbehoevende op zorg kan rekenen in de eigen omgeving en daarvoor niet altijd moet 

terugvallen op professionele hulp van zorginstellingen. De vermaatschappelijking zorgt voor een 

hogere zelfredzaamheid van de zorgbehoevende en als dit niet voldoende is kan hij/zij rekenen 

op steun uit de directe omgeving om zich opnieuw volledig te integreren in de samenleving. Het 

fenomeen gaat ervoor zorgen dat zorg- en hulpverlening zich gaat nestelen in het alledaagse 

leven van de burger. De overheid neemt hierbij niet de rol aan van terugtrekkende overheid, 

maar zal verschillende initiatieven ondersteunen en versterken. Het is de taak van de overheid 

om zich in te zetten op alle niveaus van de cirkel. Hieronder wordt een schematische 

voorstelling weergeven volgens het cirkelmodel van de Wereldgezondheidsorganisatie 

(Bogaerts & Goris, 2015). 
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Figuur 1 Cirkelmodel Wereldgezondheidsorganisatie 

 

 

Er moet een laagdrempelig systeem gehanteerd worden om zowel aanbieders als vragers van 

informele zorg, namelijk de binnenste drie cirkels, met elkaar in contact te brengen. 

 

Dit proces van vermaatschappelijking geldt ook als een soort van oplossing om aan de 

stijgende vraag naar zorg in de samenleving te voldoen. Het professionele aanbod staat 

namelijk vandaag de dag onder druk door de talrijke evoluties die er zijn zoals vergrijzing, 

globalisering … Vermaatschappelijking heeft ook niet alleen een meerwaarde voor de 

zorgbehoevenden zelf, het heeft ook baat voor zij die de informele zorg zullen aanbieden. Zo 

krijgen zij de mogelijkheid om meer te participeren in de samenleving, kunnen ze zelf 

initiatieven oprichten en krijgen ze een gevoel van verbondenheid met de omgeving 

(Kwekkeboom, 2004).  

 

2 Probleemstelling  

De case die beschreven wordt in deze thesis is deze van buurtzorgnetwerken. Hierbij is er 

inbreng van zowel de overheid als van de burger, in de vorm van een coproductie. Coproductie 

is een fenomeen dat al langer bestaat dan de term ‘vermaatschappelijking’. Er zijn ook al talrijke 

voorbeelden van coproducties gekend onder de mensen. Coproductie is ook al het onderwerp 

geweest van eerdere onderzoeken, maar toch zijn er hier en daar nog wat leemtes waar nog 

geen antwoord op geformuleerd kan worden.  

 

De persoon zelf 

Familie en 
vrienden 

Buren, collega's, 
vrijwilligers 

Algemene zorg- en 
dienstverlening 

Gespecialiseerde zorg- 
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Vooreerst bestaat er geen eenduidige definitie over wat coproductie nu werkelijk is. 

Verschillende auteurs gaan er een ietwat andere interpretatie aan geven. Ten tweede is het ook 

niet duidelijk wie er nu dé coproducent is. Zijn dit enkel burgers of ook professionelen? 

(Verschuere, Brandsen & Petstoff, 2012). Het is hierdoor ook moeilijk om het profiel van een 

coproducent op te stellen. Vervolgens is het vaak ook niet zo eenvoudig om te achterhalen wat 

de burgers motiveert om te coproduceren. De motieven uit verschillende onderzoeken zijn 

namelijk heel verschillend. Het is namelijk belangrijk om te weten wat de burgers motiveert, 

vooraleer de overheid er kan op inspelen en de meerwaarde van hun inbreng kan aantonen. Als 

laatste is er nog altijd de grote vraag of de coproductie wel de gewenste resultaten bereikt 

(Verschuere & Steen, z.d.). 

 

3 Relevantie van het onderwerp  

Desondanks de inspanningen van de overheid en de daarbij horende overheidsdiensten om 

zoveel mogelijk vermaatschappelijking te stimuleren, merk ik dat de kennis omtrent het begrip 

buurtzorgnetwerken in Vlaanderen onder de noemer van weinig tot bijna geen kennis kan 

geplaatst worden. Buurtzorgnetwerken zijn één van de vele initiatieven om bij te dragen tot 

deze vermaatschappelijking, maar de meeste onderzoeken naar deze buurtzorg situeren zich 

voornamelijk in Nederland. Er is empirisch onderzoek nodig naar de oprichting van deze 

buurtzorgnetwerken in Vlaanderen. Burgers moeten op de hoogte zijn van het project en 

moeten aangespoord worden om er ook aan deel te nemen.  

 

Het is ook niet zo eenvoudig voor de overheid om te weten wie, welke coproducent, ze moeten 

aanspreken. Onderzoek naar het profiel van coproducenten in reeds bestaande 

buurtzorgnetwerken kan hierbij een hulp zijn. Zo kan de overheid al een beeld vormen van wie 

openstaat om informele zorg aan te bieden in de buurt en weet ze ook naar wie ze zich moet 

richten.  

 

Er moet ook onderzocht worden wat burgers motiveert om informele buurtzorg aan te bieden. 

Eenmaal de achterliggende motieven gekend zijn, kan dit een basis vormen om nog meer 

mensen, andere dan diegene die al coproduceren, aan te sporen om ook aan het project van 

buurzorgnetwerken deel te nemen.  

 

Samengevat zal een studie van dit onderwerp een wat duidelijker overzicht geven van wie de 

informele zorgaanbieder is en wat hem/haar motiveert. Dit kan een belangrijke bijdrage zijn voor 

nieuwe en bestaande initiatieven van coproducties om bij te dragen aan de 

vermaatschappelijking van de zorg.  
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4 Onderzoeksvragen  

In deze masterproef zal ik de focus leggen op verschillende profielen van informele 

zorgaanbieders binnen deze buurtzorgnetwerken en zal ik onderzoeken wat de mensen 

motiveert om deel te nemen aan zo’n project. Of anders gezegd: vanuit welk motief nemen de 

burgers van een buurt de houding aan van informele zorgaanbieder? 

 

Hierbij staat de volgende onderzoeksvraag centraal:  

Welke motieven hebben informele zorgaanbieders om bij te dragen aan de 

vermaatschappelijking van de zorg binnen peer-to-peer buurtzorgnetwerken?  

 

Deelvragen bij deze onderzoeksvraag zijn:  

 Hoe ziet het profiel van de informele zorgaanbieders eruit binnen peer-to-peer 

buurtzorgnetwerken?  

 Is er sprake van eenzelfde motief voor de verschillende profielen van informele 

zorgaanbieders binnen peer-to-peer buurtzorgnetwerken?  

 

5 Onderzoeksdesign 

Voor het onderzoek in deze masterproef wordt gebruik gemaakt van een aantal mooie 

voorbeelden van buurtzorgnetwerken. Er wordt hiervoor een casestudy gehanteerd. Volgens 

Robson (2002) is een casestudy: “een strategie voor het doen van onderzoek die gebruikmaakt 

van een empirisch onderzoek van een bepaald hedendaags verschijnsel binnen de actuele 

context, waarbij van verschillende soorten bewijsmateriaal gebruik wordt gemaakt” (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2006). Een casestudy is vooral handig omdat verschillende soorten 

bewijsmateriaal gebruikt worden om een hedendaags verschijnsel te onderzoeken. Een 

casestudy wordt ook uitgevoerd binnen de actuele context, wat verschillend is van een 

experiment. Een experiment wordt meestal uitgevoerd in een laboratorium, wat voor de nodige 

vertekeningen kan zorgen (Yin, 2003).   

 

Een casestudy zal voornamelijk een antwoord proberen te geven op hoe- en waaromvragen. 

De vraag naar waarom informele zorgaanbieders gemotiveerd zijn om lid te zijn van een 

buurtzorgnetwerk en hulp aan te bieden is een voorbeeld van een waaromvraag. Het onderzoek 

dat uitgevoerd zal worden is dus vooral een verklarend onderzoek (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2006).  
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Om een antwoord te formuleren op deze vraag, zal gebruik gemaakt worden van een 

enkelvoudige casestudy. Dit komt erop neer dat de case buurtzorgnetwerken gezien wordt als 

een unieke case dat door de onderzoeker onder de aandacht wordt gebracht, aangezien 

anderen dit nog niet of nauwelijks gedaan hebben (Saunders, Lewis & Thornhill, 2006). In deze 

thesis zijn de deelnemers aan het onderzoek vooral van belang en niet het soort 

buurtzorgnetwerk waarvan ze lid van zijn. Er is dus geen vast aantal buurtzorgnetwerken. 

Afhankelijk van het aantal respondenten zullen er dus één of meerdere buurtzorgnetwerken in 

het onderzoek opgenomen worden. Het contacteren van de buurtzorgnetwerken gebeurt 

willekeurig. Enkel de buurtzorgnetwerken die effectief al over een groep informele 

zorgaanbieders beschikken, komen voor het onderzoek in aanmerking.  

 

6 Onderzoeksmethode: Q-methodologie  

Ik heb ervoor gekozen om Q-methodologie als onderzoeksmethode te gebruiken bij mijn 

onderzoek naar motieven van informele zorgaanbieders om zorg aan te bieden in peer-to-peer 

buurtzorgnetwerken. Het is een geschikte methode om onderzoek te doen naar verschillende 

meningen, houdingen, percepties van mensen over een bepaald onderwerp. In deze thesis is 

het onderwerp het informeel zorg aanbieden in buurtzorgnetwerken.  

 

Q-methodologie is een onderzoeksmethode die niet zo heel bekend is, maar toch al een tijdje 

bestaat en doorheen de jaren meer en meer voorkomt in studies in verschillende disciplines. De 

methode maakt het mogelijk om subjectieve gevoelens en meningen van mensen te 

rangschikken en onder te verdelen in verschillende categorieën. Om dit te verwezenlijken, 

krijgen de deelnemers een aantal stellingen over een bepaald onderwerp en moeten ze deze 

naar mate van voorkeur rangschikken over een vooraf opgestelde vaste tabel. Eenmaal alle 

stellingen op de tabel zijn neergelegd, wordt hen gevraagd waarom ze deze stellingen zo 

gerangschikt hebben (Jedeloo & van Staa, 2009). 

 

Deze ‘by-person’-factoranalyse is typisch voor Q-methodologie en gaat dus mensen in groepen 

(factoren) onderbrengen volgens het op een vergelijkbare wijze neerleggen van de stellingen op 

de tabel.  Het gaat hierdoor niet echt iets meten, maar gaat bepaalde gelijkenissen en 

verschillen blootleggen en gaat op zoek naar een bepaald patroon aan de hand van zowel 

kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Q-methodologie kan dus gezien 

worden als een hybride methode. Voor een verdere omschrijving van deze onderzoeksmethode 

verwijs ik naar het methodologisch kader.  
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7 Leeswijzer 

Het eerste deel van deze masterproef is het conceptueel kader. In dit deel wordt kennis 

gemaakt met het onderwerp en worden de termen uit de titel verduidelijkt aan de hand van 

informatie gevonden in verschillende literatuurbronnen. Vervolgens ga ik over tot het theoretisch 

kader. Hierin licht ik kort de diverse motieven en profielen van coproducenten toe op basis van 

bevindingen uit eerdere onderzoeken met betrekking tot het onderwerp coproductie. Dit is voor 

mij het basiskader waarop de onderzoeksvragen in deze masterproef gebaseerd zijn. Daarna 

volgt het methodologisch kader waar ik de gebruikte methode voor het onderzoek uitleg en 

vervolgens ga ik dan over tot het empirisch kader. In dit deel schrijf ik m’n bevindingen neer uit 

het onderzoek naar de motieven en het profiel van informele zorgaanbieders in peer-to-peer 

buurtzorgnetwerken. Ten slotte ga ik over tot de conclusie waar ik de theorie toets aan de 

praktijk en sluit ik af met aanbevelingen voor eventueel verder onderzoek.
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DEEL 1: CONCEPTUEEL KADER  

 

1 Vermaatschappelijking van de zorg  

1.1 Nieuwe uitdagingen voor de samenleving 

We leven in een samenleving waarbij verwacht wordt dat de overheid verantwoordelijkheid 

draagt voor de kwetsbare burgers en opkomt en zorg draagt voor zij die er nood aan hebben. 

Deze kwetsbare groep wordt alleen maar groter naar de toekomst toe, waardoor de vraag naar 

zorg en ondersteuning ook toeneemt. Deze groei heeft te maken met tal van nieuwe 

uitdagingen waarmee de samenleving tegenwoordig mee te maken heeft, zoals: globalisering, 

individualisering, vergrijzing en vergroening van de samenleving (Vandeurzen, 2013), 

sociologische ontwikkelingen zoals een andere samenstelling van het gezin (Verschuere, 2014) 

… 

 

De vraag naar zorg is doorheen de jaren veranderd van aard waardoor het aanbod ook 

aangepast moet worden. Mensen worden mondiger en verwachten dat ze hun autonomie 

kunnen bewaren en inspraak kunnen hebben in de zorg die hen aangeboden wordt. Hierdoor is 

het nodig dat de overheid blijft investeren in nieuwe technieken en hulpmiddelen en evoluties 

doorvoert in het aanbod zelf (Vandeurzen, 2013).  

 

Het is van zelfsprekend dat de overheid een antwoord biedt op deze groeiende vraag en gaat 

inspelen op de talrijke zorgnoden van de grote groep kwetsbare burgers waaronder: 

hulpbehoevende ouderen, mensen met een beperking, problematische jongeren en 

volwassenen … De overheid gaat voorzien in tal van professionele voorzieningen om in te 

spelen op de groeiende vraag. Door heel wat uitdagingen die allemaal tegelijkertijd op de 

samenleving afkomen kan de overheid het niet alleen aan en komt het aanbod dat de overheid 

voorziet onder druk te staan (Verschuere, 2015). Er is dus nood aan engagement van zowel de 

overheid als van het individu (Vandeurzen, 2013).  

 

1.2 Vermaatschappelijking van de zorg als oplossing?  

Het begrip ‘vermaatschappelijking’ van de zorg is een recent sociaal fenomeen in Vlaanderen 

en is overgewaaid vanuit ons buurland, Nederland. Minister Jo Vandeurzen heeft voor het eerst 

het begrip naar boven gebracht tijdens het schrijven van de brochure: ‘De kracht van het 

engagement. De vermaatschappelijking van de zorg in de dagelijkse praktijk’ (Everaert, 
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Vanempten & Vanhaeren, 2015). Aan de hand van deze brochure wil men aantonen dat 

vermaatschappelijking het antwoord is op de vraag naar zorg naar de toekomst toe. Het beleid 

zet zich sterk in op deze vermaatschappelijking. 

 

Het gaat hierbij om: “een verschuiving binnen de zorg waarbij er gestreefd wordt om mensen 

met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele 

problemen, mensen die in armoede leven … met al hun mogelijkheden en kwetsbaarheden een 

eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen 

en de zorg zoveel mogelijk  geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. Begrippen die 

hierbij een rol spelen zijn onder meer de-institutionalisering, community care, empowerment, 

kracht- en contextgericht werken, vraagsturing en respijtzorg” (Vandeurzen, 2013). 

 

1.3 Wat houdt vermaatschappelijking van de zorg precies in?  

Om vermaatschappelijking van de zorg te kunnen verwezenlijken, moet er zoveel mogelijk 

participatie zijn vanuit de omgeving. Vermaatschappelijking houdt namelijk in dat we evolueren 

van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving (Everaert, Vanempten & 

Vanhaeren, 2015). De burgers moeten zich betrokken voelen en aangespoord worden om mee 

te stappen in het project. Het begrip solidariteit moet opnieuw ingebed worden in de 

samenleving. Het is vooral belangrijk om de mensen aan te tonen dat hun inbreng echt een 

meerwaarde betekent voor de samenleving (Deboutte, 2015).  

1.3.1 Streven naar de-institutionalisering 

Door vermaatschappelijking van de zorg te introduceren wordt er gestreefd naar een 

samenleving waarbij iedereen betrokken wordt. Een samenleving waarin inclusie en 

respect voor diversiteit naar voor wordt geschoven. Iedereen heeft het recht op gelijke 

behandeling en het recht om net zoals anderen op een volwaardige manier te 

participeren in de samenleving. Naar aanleiding van het nieuwe beleidskader moet dit 

gebeuren buiten de muren van de instellingen. Kwetsbare burgers worden opnieuw 

opgenomen in de samenleving net zoals alle anderen en krijgen opnieuw controle en 

vrijheid om zelf beslissingen te maken binnenin hun eigen woonomgeving. Ze krijgen de 

kans om onafhankelijk hun leven verder te zetten en deel uit te maken van de 

samenleving (GRIP vzw, 2014). 

1.3.2 Empowerment van de zorgvragers 

Allereerst is het belangrijk dat de zorgvrager zelf wil instaan voor z’n zorg. De 

zorgbehoevenden gaan ervoor zorgen dat ze over de nodige capaciteiten beschikken of 

gaan deze opnieuw ontwikkelen zodat ze terug normaal en onafhankelijk kunnen 
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functioneren binnen hun eigen leefomgeving. Het ontwikkelen of herstellen van deze 

competenties kan mede mogelijk gemaakt worden door hulp vanuit de omgeving of 

vanuit de overheid (De Dijn, z.d.). Met andere woorden, de zorgbehoevende staat er niet 

alleen voor. In de eerste plaats wordt dus zelfhulp gestimuleerd. Het is pas wanneer dit 

niet volstaat dat men kan overgaan tot hulp vanuit de directe of verdere omgeving zoals 

mantelzorgers en vrijwilligers.  

1.3.3 Engagement van de burgers 

De vermaatschappelijking van de zorg gaat ervoor zorgen dat mensen zich gaan 

engageren en zorg willen dragen voor zij die er nood aan hebben. Het feit dat mensen 

zich gaan engageren kan zijn omwille van tal van redenen. Enerzijds kan het zijn dat ze 

iets willen betekenen voor de samenleving, anderzijds omdat ze het gewoon graag 

doen. Wat wel belangrijk hierbij is dat het mogelijk gemaakt wordt voor de mensen om 

zich te engageren. Het nieuwe beleid moet dus zorgen voor het beleidskader en de 

nodige middelen en voorzieningen.  

 

Kortom het moet een sfeer creëren van betrokkenheid en appreciatie waarbij iedereen 

inspraak heeft, dus niet louter de welzijnssector. Er moet samenwerking zijn tussen de 

verschillende beleidsdomeinen gaande van economie tot bijvoorbeeld sport en cultuur. 

Er moet tijdig ingegrepen worden op de vraag van de kwetsbare burger en gezorgd 

worden voor het gepaste aanbod vanuit de overheid en de samenleving (Vandeurzen, 

2013).   

1.3.4 Rol van de overheid 

Het is niet omdat de overheid het engagement van de burger promoot dat ze als 

overheid beslist om zich volledig terug te trekken (Verschuere, 2015). Het is dus niet zo 

dat, bij vermaatschappelijking van de zorg, de overheid de verantwoordelijkheid naast 

zich neerlegt en de samenleving alleen instaat voor de zorgvoorziening in de 

maatschappij. Bij deze vermaatschappelijking van de zorg is het juist van uitermate 

belang dat alle overheden gaan samenwerken. Hierbij kunnen ze verschillende rollen op 

zich nemen van o.a. oprichter, ondersteuner of facilitator. De overheden moeten 

namelijk zorgen voor de nodige regelgeving, voorzieningen en financiën. Het is ook heel 

belangrijk dat ze de burger en informele zorgaanbieders aanspreken en  stimuleren om 

mee in het project te stappen. Participatie van bovenaf en onderuit is dus van groot 

belang om te zorgen voor een groter en kwaliteitsvoller aanbod van zorg 

(Vandeurzen,2013).  
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1.3.5 Naar een meer vraag gestuurde zorg 

Het is de bedoeling dat het aanbod van de zorg door de vermaatschappelijking meer zal 

aansluiten op de vraag van de zorgbehoevende. Hierdoor krijgt de persoon dus meer 

zorg op maat en krijgt hij/zij niet een aanbod van zorg voorgeschoteld die eigenlijk niet 

helemaal bij hem/haar past. Door de zorg af te stellen op de vraag, wordt het mogelijk 

om zorg aan te bieden in zowel de eigen leefomgeving als erbuiten (Vlaams 

welzijnsverbond, 2001). 

 

2 Coproductie 

2.1 Inleiding 

Vermaatschappelijking van de zorg houdt in dat hulpbehoevenden in de allereerste plaats gaan 

kijken wat ze zelf nog kunnen doen om voor hun eigen zorg in te staan. Wanneer blijkt dat dit 

niet volstaat, wordt er hulp gezocht in de directe en verdere omgeving. Burgers gaan zich 

engageren en gaan verschillende initiatieven ontwikkelen die het mogelijk maken voor de 

hulpbehoevende om opnieuw een plaats in de samenleving in te nemen en niet uitgesloten te 

worden. De zorgbehoevende krijgt dus de hulp waar hij/zij nood aan heeft in de eigen 

leefomgeving. Deze initiatieven komen niet zomaar tot stand of mensen gaan zich meestal niet 

zomaar engageren. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de ondersteunende rol die de 

overheid hier op zich neemt. Er kan dus eigenlijk gesproken worden over een samenwerking 

tussen beiden.  

 

Het fenomeen van vermaatschappelijking kan hiermee gemakkelijk geplaatst worden onder het 

concept van coproductie. Hieronder wordt uitgelegd wat coproductie precies is, hoe de term 

ontstaan is en wat de voor- en nadelen ervan zijn.  

 

2.2 Ontstaan en evolutie 

Het concept van coproductie is geen recent fenomeen. Vanaf de jaren 1980 gaat de term 

interesse opwekken om aandacht te besteden aan de rol van burgers en de publieke sector in 

publieke dienstverlening (Alford, 2002). Nobelprijswinnares Elinor Ostrom toonde voor het eerst 

(1999) in haar onderzoek aan hoe belangrijk het is om publieke goederen te produceren en ook 

hoe de inbreng van burgers een belangrijke meerwaarde kan betekenen bij deze publieke 

dienstverlening (Ostrom, 1999). Hierdoor wordt coproductie een belangrijk topic in research van 

verschillende onderzoekers (Verschuere, Brandsen & Petstoff, 2012).  
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De meest gangbare definitie, die gebaseerd is op het werk van Ostrom, is deze van Parks et. al. 

“Coproduction focuses on the mix of activities that both public service agents and citizens 

contribute to the provision of public service. The former are involved as professionals, or 

‘regular producers’, while ‘citizen production’ is based on voluntary efforts by individuals and 

groups to enhance the quality and/or quantity of the services they use” (Parks et al. 1981, 

1999).  

 

De belangrijkste elementen in deze definitie zijn dat het gaat om een samenwerking tussen 

burgers en overheid waarbij waardevolle publieke goederen worden geproduceerd ter 

verbetering van de kwaliteit of ter verhoging van de hoeveelheid aan publieke dienstverlening.  

 

Deze definitie wordt het meest van al aanvaard door andere onderzoekers, maar elementen uit 

de definitie vormen tegelijk ook opnieuw het onderwerp voor nieuw onderzoek. Verschillende 

disciplines gaan de definitie bekijken vanuit een ander ooghoek. Zo gaan sociologen zich 

richten op het aspect dat burgers vrijwillig gaan mee produceren en dat ze er niet toe 

gedwongen worden. Onderzoekers uit de bedrijfswereld bekijken het concept van coproductie 

als een IKEA-model, waarbij de producent instaat voor het materiaal en de consument zelf het 

materiaal in elkaar moet timmeren om tot een bruikbaar meubel te komen (Verschuere, 

Brandsen & Petstoff, 2012).  

 

2.3 Belangrijkste kenmerken 

Kenmerkend voor coproductie komende uit andere definities is dat het gaat om een lange 

termijn relatie tussen burger en overheid, waarbij beide partijen middelen gaan investeren. De 

diensten zullen over een lange tijd geproduceerd en geconsumeerd worden. De coproductie 

bevindt zich in de implementatiefase van de beleidscyclus en de inbreng van de 

consument/burger is wenselijk of zelfs noodzakelijk (Verschuere, 2014 -2015).  

 

De focus wordt dus gelegd op de samenwerking tussen burger en overheid. Er is niet enkel een 

rol weggelegd voor de overheid, maar participatie van de burger is vereist. Beide partijen zijn 

ook gelijkwaardig en gaan actief optreden. In geen ieder geval is de ene dominanter dan de 

ander.  

 

De burger is niet alleen consument, maar tegelijkertijd ook producent van de publieke dienst. 

Hierdoor wordt coproductie ook in de beleidsuitvoerende fase van de beleidscyclus geplaatst. 

Dit maakt het verschil met de klassieke vorm van burgerparticipatie waarbij burgers enkel 

inspraak hebben tijdens de beleidsvoorbereidende fase en beleidsevaluatie (Van Speybroeck, 

z.d.). 
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2.4 Aandachtspunten  

Belangrijk bij coproductie is dat de overheid een faciliterende/ondersteunde rol gaat opnemen. 

Er kan anders namelijk geen sprake zijn van coproductie. Er zijn wel een aantal punten waar de 

overheid extra aandacht moet aan besteden om te kunnen spreken van een optimale 

samenwerking tussen beide partijen.  

 

Allereerst is het de bedoeling dat de overheid burgers gaat aansporen om mee te stappen in 

het project. Hiervoor moet het duidelijk zijn wat er van de coproducerende burgers verwacht 

wordt en welk resultaat de coproductie uiteindelijk zal opleveren. Eenmaal dit wat meer 

zichtbaarder wordt voor de burgers is het makkelijker voor hen om zich erin te herkennen en is 

het misschien ook een manier om het project te promoten en nog meer mensen aan te trekken 

om deel te nemen.  

 

Ten tweede moet er ook een strategie uitgestippeld worden. Zo wordt het duidelijk wie wanneer 

coproduceert en kan men zien waar eventueel nog aanpassingen moeten gedaan worden om 

het proces nog beter af te stellen op het resultaat.  

 

Vervolgens zijn ook de structuur en cultuur waarin burger en overheid gaan coproduceren van 

belang. Burgers zijn namelijk meer geneigd om te coproduceren als men te maken krijgt met 

een structuur en cultuur die het best bij hen past. Als burgers zien dat de overheid moeite doet 

om te decentraliseren en hen de nodige middelen en autonomie te verschaffen, zullen zij zeker 

en vast extra moeite doen om hiervoor iets in de plaats terug te geven wat ook van kwaliteit is.  

 

Als laatste moet ook de nadruk gelegd worden op de verhouding tussen burgers als 

coproducenten en de overheid als professionals. De taakverdeling tussen beide moet duidelijk 

neergeschreven worden. De één bevat al wat meer kennis en expertise op het ene vlak en de 

ander op het andere vlak. Om zo efficiënt mogelijk te coproduceren, moet elk z’n 

verantwoordelijkheid opnemen en de taken uitvoeren die hen toegewezen zijn (Verschuere & 

Steen, z.d.).  

 

2.5 Voor- en nadelen 

2.5.1 Voordelen 

Coproductie zal zorgen voor een hogere efficiëntie en kwaliteit van publieke 

dienstverlening. De burgers gaan vrijwillig middelen en expertise inbrengen en zijn 

gemotiveerd om hun steentje bij te dragen. Het feit dat de burgers het zelf gaan 
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inbrengen, zijn ze ook fier op hetgeen ze zelf geproduceerd hebben en dit zal uiteindelijk 

leiden tot een hogere tevredenheid.  

 

Naast efficiëntie en kwaliteit leidt coproductie ook tot het versterken van de democratie 

en het verantwoordingsgehalte. Coproductie wordt gezien als de maximale mogelijke 

vorm van participatie. Hierdoor krijgen burgers de kans om meer betrokken te zijn bij de 

publieke dienstverlening en bestaat de mogelijkheid dat het vertrouwen van de burger in 

de overheid toeneemt. Coproductie leidt uiteindelijk tot het empowerment van de burger 

(Verschuere, 2014-2015).  

2.5.2 Nadelen 

Het lijkt misschien wel alsof coproductie alleen maar voordelen kan bieden, maar er zijn 

ook een aantal nadelen aan verbonden. Zo kunnen overheid en burger het niet eens zijn 

op bepaalde vlakken waardoor er dus eigenlijk een vorm ontstaat van polarisering. De 

burger kan ook over onvoldoende kennis en expertise beschikken waardoor de kwaliteit 

van de dienstverlening juist daalt en er vertraging optreedt. Er wordt ook opgemerkt dat 

het vaak eenzelfde profiel van mensen is die participeert. Uit onderzoek werd duidelijk 

dat het vaak om hogeropgeleide, oudere mannen gaat. Hierdoor komen bijvoorbeeld 

jongeren, vrouwen of mensen van een andere origine vaak niet aan bod. Een daarop 

aansluitend veel voorkomend nadeel bij coproductie is dat er een participatie-paradox 

ontwikkeld wordt. Hoe meer mogelijkheden burgers krijgen om te participeren, hoe meer 

de participatie-elite (dit zijn de actieve, georganiseerde burgers) gaan participeren. 

Hierdoor is telkens dezelfde groep coproducenten actief en blijft een andere grote groep 

buiten schot. Als laatste bestaat ook het probleem van wie verantwoordelijk is als de 

coproductie fout loopt. Zijn de burgers hier mee schuldig aan ondermaatse beslissingen 

of wordt de fout dan afgewimpeld op de desbetreffende bevoegde overheid. Hieruit 

wordt duidelijk dat verder onderzoek nodig is om te zien hoe deze nadelen weggewerkt 

kunnen worden (Wauters, 2015).  

 

3 Buurtzorgnetwerken 

Een buurtzorgnetwerk is een mooi voorbeeld van coproductie waarbij burgers en overheid gaan 

samenwerken om hulp te bieden aan zij die er nood aan hebben binnen hun eigen 

leefomgeving. Verder in deze masterproef komen een aantal praktijkvoorbeelden aan bod van 

buurtzorgnetwerken, maar eerst volgt hieronder een korte uitleg over wat buurtzorgnetwerken 

eigenlijk zijn en hoe deze tot stand zijn gekomen.  
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3.1 Wat wordt hieronder verstaan?  

Een buurtzorgnetwerk is netwerk van burgers uit een bepaalde buurt die zich gaan inzetten en 

naar eigen kunnen informele zorg gaan aanbieden en verlenen aan hulpbehoevenden in de 

buurt. Zo krijgt de zorgvrager de mogelijkheid om binnen z’n eigen buurt de zorg te krijgen die 

hij nodig heeft en hoeft hij/zij zich hiervoor niet naar een bepaalde zorginstelling te begeven.  

 

Het aanbieden van zorg gaat niet enkel en alleen over het aanbieden van medische zorg. Er 

bestaat immers een grote variatie aan zorg. Zo kan het gaan om een persoon die een 

zorgvrager eens een bezoekje brengt, helpt met poetsen, boodschappen doet en nog zoveel 

meer. Deze verschillende mogelijkheden leveren voordelen op voor zowel de zorgvrager als de 

informele zorgaanbieder. Zo krijgt de zorgbehoevende de hulp die hij nodig heeft en krijgt de 

zorgaanbieder de motivatiekracht waar hij naar op zoek was. Tegelijkertijd zal dit ook zorgen 

voor een grotere sociale cohesie en zal het van de buurt een aangename leefomgeving maken.  

 

De aanwezigheid en inbreng van lokale besturen spelen hier ook een belangrijke rol. Deze 

lokale besturen moeten mee helpen zoeken naar mogelijkheden om mensen zo vlot mogelijk 

met elkaar in contact te brengen. Ze moeten er mee voor zorgen dat vraag en aanbod op elkaar 

afgestemd zijn. Deze taak kunnen ze zeker op zich nemen, want als lokaal bestuur weten ze 

goed waar er zich nog problemen in de buurt voordoen en waar meer aanbod van hulp dus 

nodig is (Beweging.net Limburg, 2014). 

 

3.2 Informele zorg  

De Vlaamse regering pleit al zo’n vijftal jaar voor een samenleving waarin burgers zich 

betrokken voelen en zich willen inzetten om elkaar te helpen. Een samenleving waar 

zorgvragers er niet alleen voor staan, maar zich kunnen beroepen op hulp uit hun eigen 

omgeving of netwerk (Vanderleyden & Moons, 2010). Door als overheid in te zetten op 

buurtzorgnetwerken zal de overheid er automatisch ook voor zorgen dat het aanbod van 

informele zorg verder en beter ontwikkeld wordt (Beweging.net Limburg, 2014).  

 

Bij informele zorg wordt de zorg aangeboden door iemand uit het directe netwerk van de 

zorgvrager, maar dit kan ook gewoon een burger zijn die de zorgbehoevende helemaal niet 

kent en gewoon uit de buurt komt. Informele zorgaanbieders gaan zorg aanbieden vanuit 

verschillende motieven en gaan zorg verlenen aan personen met een handicap, 

probleemjongeren, ouderen of gewoon mensen die niet meer in staat zijn om alles zelf te doen 

in het dagdagelijkse leven. In een decreet van het Vlaams Parlement uit 1999 wordt een 
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informele zorgaanbieder gezien als: “de meerderjarige natuurlijke persoon die niet-

beroepsmatig niet-medische hulp en dienstverlening verstrekt” (Vanderleyden & Moons, 2010).  

 

Kortom, zowel burgers uit de directe omgeving als lokale besturen en professionele 

zorgaanbieders worden aangespoord om samen talrijke initiatieven op te richten die 

ondersteund zullen worden door de Vlaamse overheid. Mensen gaan zo hunzelf en hun buurt 

vooruit helpen (Deboutte, 2015). 

 

3.3 Peer-to-peer productie als instrument 

Zoals al eerder aangegeven heeft de overheid ook een belangrijke rol bij dit project van 

buurtzorgnetwerken. Er wordt van de overheid verwacht dat zij een laagdrempelig systeem 

opzetten om zowel aanbieders als vragers van informele zorg met elkaar in contact te brengen. 

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het systeem van peer-to-peer platformen. Peer-to-peer 

heeft volgens de auteur Michel Bauwens (2013) betrekking op “de capaciteit van mensen om 

als gelijken samen waarde te creëren zonder daarvoor toestemming te moeten vragen.” Er 

wordt gesproken over ‘peers’, wat Engels is voor ‘gelijken’.  

 

Bij peer-to-peer productie gaan individuen zich groeperen in een buurtzorgnetwerk waar ze 

samen goederen gaan produceren of gezamenlijk zullen instaan voor een bepaalde 

dienstverlening. In de vorm van een netwerk gaan deze georganiseerde burgers zich inzetten 

om een meerwaarde te betekenen voor de buurt. Peer productie zal zorgen dat iedereen die 

meedoet in deze productie gelijk is en zich op hetzelfde niveau begeeft. Het kan dus gezien 

worden als een meer democratische manier van produceren van goederen en verlenen van 

diensten. Het gebruik van internet om mensen te mobiliseren en met elkaar in contact te 

brengen is een heel handig instrument hierbij (Verschuere, Brandsen & Petstoff, 2012).  

 

Lokale besturen kunnen dus lokale digitale platformen aanmaken, waar burgers hun vraag of 

aanbod op kunnen plaatsen. Dit zou de werking van een buurtzorgnetwerk er in elk geval 

eenvoudiger op maken.  

 

 

 

 

 

 



 16 

DEEL 2: THEORETISCH KADER  
 

 

Dit theoretisch kader zal aan de hand van bestaande theorieën, begrippen en modellen uit de 

literatuur rond coproductie mee een antwoord helpen formuleren op mijn vooropgestelde 

onderzoeksvraag en deelvragen. In dit deel worden bestaande theorieën, omtrent het profiel 

van coproducenten en de motieven om te coproduceren, in kaart gebracht uit reeds bestaande 

literatuur over deze onderwerpen. Hierbij worden de belangrijkste aspecten naar voor gebracht 

en worden deze wat verder toegelicht.  

 

1 Profiel coproducenten 

Het is belangrijk om te weten welke mensen aangesproken moeten worden om mee te helpen 

coproduceren. Er is namelijk in de literatuur niet echt sprake van één bepaald type 

coproducenten. Ik zal een uiteenzetting doen van het profiel van coproducerende burgers, 

vrijwilligers en mantelzorgers.  

 

1.1 Coproducerende burgers 

Uit onderzoek van Trui Steen naar betrokkenheid van burgers in gebruikersraden in de 

gezondheidszorg kunnen, naargelang een indeling van verschillende motivatiefactoren van 

mensen, vier soorten coproducenten onderscheiden worden (Van Eijk & Steen, 2014).  

 

- De semi-professional:  

Deze coproducent hecht enorm veel belang aan de impact die hij/zij heeft op de 

besluitvorming. Het is voor hem/haar heel belangrijk dat wat hij/zij voorstelt ook voor een 

verbetering kan zorgen. De coproducent heeft het gevoel dat hij het verschil kan maken, 

maar zegt wel dat dit de nodige basiskennis en competenties vereist. Bij deze 

coproducent ligt de focus op de resultaten. Het engagement is dus instrumenteel en ook 

deels uit eigenbelang. Het sociale aspect doet er voor deze coproducent niet toe.  

 

- De ‘socializer’:  

Voor deze coproducent is het belangrijk dat er een relatie, gebaseerd op vertrouwen, 

opgebouwd wordt tussen de gebruiker en de professional. Aangezien de raad van 

coproducenten niet over de nodige kennis en competenties beschikt, weten ze van 

zichzelf dat ze als raad niet echt een grote impact kunnen achterlaten, maar toch gaan 
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ze hun belangen verdedigen. Voor deze categorie coproducenten is het vooral de 

bedoeling dat coproduceren leuk is en ze zien het ook als een soort van hobby.  

 

- De ‘network professional’: 

Net zoals de vorige categorie vindt ook deze groep het belangrijk dat hun belangen 

verdedigd worden. In tegenstelling tot de ‘socializer’ denkt deze coproducent dat ze wel 

degelijk een verschil kunnen maken, daarom dat ze er ook zelf voor kiezen om deel uit 

te maken van deze coproductie. Er is een sterk geloof dat wat ze in de raad zullen 

beslissen veel voordelen zal hebben voor de gezondheidssector in het algemeen.  

 

- The aware co-producer / ideoloog:  

Deze groep ziet belangenverdediging als de voornaamste taak van de gebruikersraad. 

Ze gaan kijken naar welke oplossingen ze kunnen bieden voor problemen in de 

gezondheidssector in het algemeen en kijken ook al naar wat ze eventueel in de 

toekomst kunnen doen. Deze coproducenten zijn democratisch ingesteld en zijn ervan 

overtuigd dat burgers sowieso inspraak moeten hebben om bij te dragen tot de kwaliteit 

en effectiviteit van de coproductie.  

 

1.2 Coproducerende vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn misschien niet zelf afnemer van de coproductie, toch hebben ze ook een 

belangrijke input bij de coproductie. Zij zetten zich namelijk in zodat iemand anders door de 

coproductie geholpen kan worden. Het profiel van de vrijwilliger in België is ook niet zomaar 

onder één noemer te plaatsen; daarom wordt er een opdeling gemaakt naar gelang geslacht, 

leeftijd, werkstatuut, opleidingsniveau en familiale omgeving (Loose et al., 2007). 

 

- Geslacht: 

Als we enkel kijken naar het vrijwillig hulp verlenen aan mensen uit de familie of directe 

omgeving in de vorm van informele zorg kan er gezegd worden dat het aantal vrouwen 

omvangrijker is dan het aantal mannen. Dit terwijl er wel meer mannen dan vrouwen als 

vrijwilliger werken.  

 

- Leeftijd: 

Algemeen kan hier vastgesteld worden dat het toch vooral de oudere bevolkingsgroepen 

zijn die vrijwillig werk leveren en dan gaat het vooral over de categorie van volwassenen 

tussen de 40 tot 70 jaar.  
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- Werkstatuut: 

De meningen in de literatuur zijn hier wat over verdeeld. Er wordt gezegd dat 

vrijwilligerswerk het meest wordt gedaan door mensen die niet (meer) actief zijn in het 

beroepsleven. Dit zijn dus mensen die jonger zijn dan 25 jaar of mensen die al op 

pensioen zijn. Als de mensen toch nog werken, dan is het vooral de groep van voltijdse 

medewerkers die ook nog vrijwilliger zijn.  

 

- Opleidingsniveau:  

Hierbij gaat het vooral om mensen die hogere studies gevolgd hebben.  

 

- Familiale omgeving:  

Studies tonen ook aan dat mensen die opgegroeid zijn in een familie waar al 

vrijwilligerswerk werd gedaan ook meer geneigd zijn om zelf vrijwilliger te worden.  

 

1.3 Coproducerende mantelzorgers 

Het is ook mogelijk om profielen van mantelzorgers op te stellen aan de hand van hun 

verschillende motivaties. Onderzoek heeft uitgewezen dat mantelzorgers in 4 types kunnen 

opgedeeld worden (Verschuere, 2013). 

 

- Task-bounded affectionate: 

Personen gaan mantelzorg verlenen omdat ze een emotionele band hebben met de 

zorgbehoevende. Ze doen het omdat ze de persoon graag zien.  

 

- Impure altruïst:  

Hier handelt de mantelzorger vanuit een bepaald normatief kader. Het hoort gewoon zo 

dat mensen mantelzorg verlenen. Deze persoon is menslievend en wil zich ervoor 

inzetten, maar wil er ook voor gewaardeerd worden.  

 

- Impure rationalist:  

Deze persoon gaat het doen vanuit een zeker eigenbelang, maar beseft ook dat dit een 

belangrijke maatschappelijke opdracht is.  

 

- Duty-bounded affectionate:  

Mantelzorg hier wordt ervaren als vanzelfsprekend. De persoon verleent hier de nodige 

zorg, omdat hij/zij ervan uit gaat dat de ander het ook voor hen zou doen.  
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1.4 Samenvatting en conclusie profielen  

Het lijkt bijna onmogelijk om een bepaald profiel van coproducent naar voor te schuiven. Er is 

niet zoiets als dé coproducent. Iedereen die beslist om te coproduceren doet dit op een andere 

manier en vanuit een heel verschillende motivatie. De ene gaat er eerder passief, dan actief 

aan deelnemen. De ander gaat het doen vanuit het eigenbelang, eerder dan vanuit het 

algemeen belang. Ook een indeling qua leeftijd, geslacht en werkstatuut is eerder moeilijk, 

maar over het algemeen lijkt het op het gebied van zorg toch eerder om vrouwelijke, oudere en 

niet-beroepsactieven te gaan. Het is ook niet altijd duidelijk wie de coproducent is. Gaat het hier 

eerder om mensen die zelf afnemer zijn van de dienst of het goed, zijn het professionelen of zijn 

het gewoon mensen die zich willen inzetten voor hulpbehoevenden?  

 

2 Motieven om te coproduceren   

 
2.1 Waarom gaan burgers coproduceren?  

Het is al eens benadrukt geweest dat zowel inbreng van de overheid als van de burger vereist 

is bij coproductie. Het is de taak van de overheid burgers te stimuleren om mee te stappen in 

het project. Het is handig om te weten wat een burger motiveert om te coproduceren om precies 

te weten hoe burgers aangespoord kunnen worden. Eenmaal de motivatie gekend is, kan de 

overheid hierop inspelen.  

 

De studie van Sharp is één van de best uitgewerkte studies om verschillende motieven van 

burgers om te coproduceren te beschrijven. In haar studie ging ze op zoek naar de motieven 

van burgers om mee de buurt te beschermen tegen criminaliteit. Ze kwam tot een typologie van 

drie soorten motieven om te participeren (Alford, 2002). 

 

Een eerste soort waren materiële drijfveren zoals geld, diensten of goederen. Ten tweede 

sociale drijfveren, zoals het gevoel hebben van betrokkenheid, het leuk vinden om dit te doen… 

Als laatste had Sharp het over expressieve drijfveren wat verwijst naar ontastbare beloningen 

die een gevoel van tevredenheid bij de burger naar boven brengen. De mate van effectiviteit 

van deze motieven was volgens haar afhankelijk van de mate waarin coproductie gepromoot 

werd. Uiteindelijk kwam ze tot het besluit dat de meeste burgers in de buurt gestimuleerd 

werden door sociale drijfveren en het minst door materiële.  

 

Hieronder volgt een overzicht aan motieven van zowel coproducenten, vrijwilligers en 

mantelzorgers die terug te vinden zijn in diverse literatuur.  
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2.2 Motivatietheorieën 

Om het gedrag van mensen te beïnvloeden en om te zien wat mensen echt motiveert zodat ze 

hun gedrag gaan aanpassen, zijn er verschillende motivatietheorieën ontwikkeld. Hieronder 

volgt de theorie van Parsons en Bauwens.  

2.2.1 Motivatietheorie Parsons 

Parsons ontwikkelde zo’n motivatietheorie om sociaal gedrag te beïnvloeden. Deze 

theorie zegt dat de beste motivatie intrinsiek en positief is. Dit is de enige manier dat er 

effectief voor zal zorgen dat mensen gemotiveerd zijn. Ze zullen zich betrokken voelen 

en intern gedreven zijn om dat beetje extra inzet te leveren. Al de andere manieren 

zullen ervoor zorgen dat de mensen wel tot actie overgaan, maar zal er niet voor zorgen 

dat mensen gemotiveerd zijn. Ze zullen het doen omdat ze het aanvoelen als een straf, 

er geld voor krijgen of omdat het de groepsnorm is (Vanderstraeten, 2014). 

 

 
      Tabel 1 Motivatietheorie Parsons 

 

2.2.2 Motivatietheorie Michel Bauwens 

Michel Bauwens (2013) heeft het in zijn theorie over drie verschillende soorten motivatie, 

namelijk: intrinsieke, extrinsieke en zelfmotivatie. Bauwens gaat elk van deze soorten 

koppelen aan een productiviteitsrevolutie (Bauwens & Lievens, 2013). 

 

Intrinsieke motivatie gaat samen met een feodaal systeem waarbij mensen gaan 

coproduceren uit angst. Er worden regels, straffen, verplichtingen  opgelegd van 

buitenaf en mensen gaan doordat ze angst hebben, gedreven worden door extrinsieke 

motivatiefactoren zoals geld, status… Als mensen intrinsiek gemotiveerd zouden zijn, 

zouden ze geen gevoel van angst hebben, maar zouden ze coproduceren omdat ze 

gepassioneerd en geïnteresseerd zijn.  

 

In een kapitalistische omgeving gaan mensen uit zichzelf gemotiveerd zijn door geld, 

status, … wat extrinsieke motivatiefactoren zijn en dus buiten de persoon liggen.  

 

 EXTERNAL INTERNAL 

NEGATIVE Punishment Compliance 

POSITIVE Calculated behavior Commitment 
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Als laatste is er nog een systeem waarbij peer-to-peer productie centraal staat. Hierbij 

zijn mensen intrinsiek gemotiveerd en gaan ze enkel coproduceren omdat ze het zelf 

echt willen en niet uit angst of omdat ze er iets voor in de plaats krijgen. Deze vorm van 

coproductie is volgens de auteur het meest effectief, maar dan moet het wel mogelijk 

gemaakt worden voor de mensen om aan de coproductie mee te doen. Toch kan er wel 

opgemerkt worden dat mensen vaak ook enkel door extrinsieke factoren gemotiveerd 

worden. Dit moet volgens Bauwens vermeden worden en er moet gestreefd worden naar 

het samenvallen van eigen en algemeen belang. 

 

2.3 Coproduceren vanuit eigen belang 

Vooreerst kan er vastgesteld worden dat burgers benefit maximizers zijn en  voornamelijk gaan 

coproduceren vanuit eigenbelang (Verschuere, 2014-2015). Dit is een meer economische 

benadering van het concept en is gebaseerd op de public choice theorie van Anthony Downs 

(De Rynck, Dezeure, & Wauters, 2013). Burgers gaan dus ook eigen belang nastreven en 

kijken wat voor hen het meeste oplevert. Als ze zien dat coproductie meer oplevert dan hetgeen 

ze ervoor hebben moeten doen, dan zullen burgers meer geneigd zijn om te coproduceren (Van 

Eijk & Steen, 2014).  

2.3.1 Materiële motivatiefactoren  

Datgene dat iets oplevert voor de coproducent is van extrinsieke waarde en is 

representatief voor de moeite dat de coproducent erin gestoken heeft (Verschuere, 

Brandsen & Petstoff, 2012). Hier gaat de coproducent coproduceren en in ruil hiervoor 

krijgt hij/zij geld, goederen of diensten (Van Eijk & Steen, 2014). De burgers worden dus 

aangezet om deel te nemen door een prikkel van buitenaf. Ze worden dus niet van uit 

zichzelf geprikkeld, maar de stimulans, iets tastbaars of niet, ligt buiten de persoon 

(Schop, z.d.).  

 

De materiële beloningen die de coproducent krijgt, zijn in geld waarneembaar 

(monetair), zoals een vergoeding of korting. De beloning kan ook van niet-monetaire 

aard zijn, zoals een veiligere of schonere omgeving voor de coproducent zelf (Van Eijk & 

Steen, 2014).   

 

Alford legt in zijn studie uit dat het moeilijk is om mensen met extrinsieke, materiële 

drijfveren aan te zetten tot effectieve coproductie. Zeker als het gaat om een coproductie 

die door coproducenten als moeilijk wordt ervaren en waarbij toezicht bijna niet mogelijk 

is (Alford, 2002). Daarom dat het aangeraden is om materiële, extrinsieke prikkels te 
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gebruiken bij makkelijke opdrachten en waarbij men enkel een effect verwacht op korte 

termijn (Vanderstraeten, 2014).  

 

In de social exchange theorie van Blau (1964) legt hij uit dat het beter is om aan ‘social 

exchange’ te doen om effect te krijgen op lange termijn, dan aan ‘economic exchange’.  

 

Bij een economische uitwisseling staat datgene dat uitgewisseld wordt vast en weet de 

werknemer vooraf al dat hij een bepaald bedrag krijgt als hij dat gaat doen. ‘Economic 

exchange’ is met andere woorden meetbaar. De werknemer doet enkel wat in het 

contract staat en niet meer. Hier is er dus niet echt sprake van motivatie, want het 

materiële (bv. een bonus) staat al vast.  

 

Terwijl bij een sociale uitwisseling wederzijdse verplichtingen niet vast bepaald zijn. De 

werknemer gaat hard werken uit zichzelf en dus een beetje meer dan wat van hem 

verwacht wordt, omdat hij verwacht dat hij hiervoor beloond zal worden. Doordat de 

werknemer niet zeker is dat hij deze bijdrage zal krijgen, is deze uitwisseling geheel 

gebaseerd op vertrouwen. De persoon is uit zichzelf  overtuigd dat als hij dit zal doen, 

hij/zij hier ook voor beloond zal worden. Dit is wat motiveert. Het is dan aan de 

werkgever om te bepalen wat hij hiervoor in de plaats zal geven. Als de werknemer dan 

merkt dat hij er wel degelijk iets voor in de plaats krijgt, is hij maar al te gemotiveerd om 

dat beetje extra te doen. Hier staat het materiële (bv. een bonus) dus nog niet vast en 

kan er gesproken worden van een immateriële motivatiefactor, namelijk het idee dat de 

werknemer iets zal krijgen van het extra beetje werk dat hij/zij doet.  

 

2.4 Coproduceren vanuit motieven die verder gaan dan eigenbelang  

Zelfs economen van de public choice theorie geven toe dat mensen soms ook wel gedreven 

worden door belangen die verder gaan dan puur het eigen belang. Zoals al eerder uitgelegd, 

zegt deze theorie dat mensen enkel hun eigen belangen nastreven en niet het algemeen 

belang. Zo heeft Anthony Downs het economische gedrag van ambtenaren kunnen 

onderverdelen in vijf types. Zo zijn er de climbers, die enkel willen opklimmen in de hiërarchie 

en de conservers die ernaar streven om hun positie te behouden binnenin de organisatie (De 

Rynck, Dezeure & Wauters, 2013).  

 

Toch zegt ook Downs dat bepaalde ambtenaren gemotiveerd worden door een combinatie van 

eigen belang en altruïsme. Zo onderscheidt hij opnieuw drie types, namelijk: zeloten die gaan 

kijken naar het belang van hun eigen dienst waartoe ze behoren, advocates die ook verder 
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durven kijken dan enkel hun eigen dienst en de staatsheren die zich gaan richten naar de 

belangen van de samenleving.  

2.4.1 Niet-materiële motivatiefactoren  

Alford (2009) bevestigt dit en zegt ook dat mensen gemotiveerd worden door andere 

factoren dan enkel eigen belang en onderscheidt hierbij drie bijkomende, niet-materiële 

drijfveren naast de materiële (Verschuere, Brandsen & Petstoff, 2012).  

 

- Intrinsieke motivatie  

Mensen worden intrinsiek gemotiveerd, van binnenuit, en hebben geen externe prikkels 

nodig die hun aanzetten tot handelen. Burgers kunnen gaan coproduceren omdat ze het 

leuk vinden om te doen en het gaat hen vooral motiveren als ze zien wat ze doen ook 

een grote meerwaarde heeft. Ze krijgen een bepaalde ‘kick’ om nog meer actie te 

ondernemen (Alford, 2002). Dan Pink zegt ook dat als je mensen echt wil motiveren, je 

moet inzetten op de intrinsieke motivatiefactoren. Mensen hebben nood aan ‘mastery’, 

‘autonomy’ en ‘purpose’ om hun handelen te verbeteren. Als er enkel ingezet wordt op 

de extrinsieke motivatiefactoren, zullen mensen enkel het doel voor ogen zien 

(bijvoorbeeld geld) en zal het hen niet aansporen om net dat ietsje meer te doen 

(Walker, Boyne & Brewer, 2010).  

 

- Sociale motivatie 

Sociale motivatie verwijst naar de mate waarin iemand het belangrijk vindt om te 

coproduceren in samenwerking met anderen. Ze vinden het leuk om samen te doen en 

vinden het belangrijk wat anderen van hun vinden over het feit dat ze coproduceren of 

niet (Verschuere, Brandsen & Petstoff, 2012). Het creëert voor hen een soort van sociaal 

aanzien (Verschuere, 2014-2015). Het feit dat mensen het ook samen met anderen 

kunnen doen, is voor hen een extra motivatie om te coproduceren. Ze kunnen 

socializen, kunnen een band creëren, ideeën uitwisselen… Coproducenten krijgen het 

gevoel dat ze ergens bij horen en kunnen zichzelf identificeren met de groep van 

coproducenten (Alford, 2002).  

 

- Normatieve motivatie (participatie, democratie) 

Normatieve drijfveren zijn ook belangrijk bij coproductie. Coproducenten streven naar de 

waarden van participatie en democratie (Verschuere, Brandsen & Petstoff, 2012). Dit wil 

zeggen dat ze coproduceren omdat ze meer willen doen en geloven dat ze het verschil 

kunnen maken door inspraak te hebben bij de beslissingen die de overheid neemt 

(Verschuere, 2014-2015).  
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2.5 Factoren die coproductie vergemakkelijken of hinderen  

2.5.1 Willingness  

De mate van coproductie hangt af van de mate waarin de coproducenten tijd en moeite 

willen inbrengen. Burgers gaan bekijken hoe gemakkelijk het is om deel te nemen. Als 

mensen vinden dat de coproductie moeilijk is en dus veel tijd en moeite zal kosten, zijn 

ze minder geneigd om aan de coproductie deel te nemen. Burgers moeten aangezet 

worden tot positieve actie, maar dit vergt wel de juiste competenties en gedragingen van 

hen, anders zal de coproductie niet effectief zijn. Het is aan de overheid om te maken 

dat het in de ogen van de coproducenten niet moeilijk lijkt om hun houding om te zetten 

in positieve actie (Alford, 2002).  

2.5.2 Ability  

Burgers stellen bij zichzelf ook de vraag of ze het wel haalbaar vinden om te 

coproduceren. Ze gaan kijken of ze in staat zijn en dus over de juiste competenties en 

houdingen beschikken om deel te nemen. Dit is afhankelijk van de mate waarin de 

burgers over de nodige informatie, kennis en ondersteuning beschikken over de 

coproductie (Verschuere & Steen, z.d.). Hoe hoger de mate waarin ze zichzelf in staat 

achten, hoe groter de kans dat de coproducenten de stappen zetten om te coproduceren 

en hoe effectiever de coproductie ook zal zijn. De taak van de overheid hierbij is dus om 

ervoor te zorgen dat hetgene verwacht wordt van de burgers, makkelijk is om uit te 

voeren en dat er genoeg informatie, kennis en ondersteuning ter beschikking gesteld 

wordt (Alford, 2002).  

2.5.3 Importance / salience 

Als laatste is de mate van coproductie ook afhankelijk van de mate waarin de burgers de 

coproductie een meerwaarde vinden of niet. Ze gaan kijken of de coproductie een 

belangrijke, directe impact zal hebben op zichzelf of op mensen uit hun directe 

omgeving. Als burgers zien dat het verleende goed of dienst, die door de coproductie 

geleverd zal worden, van direct belang is, zullen ze meer gemotiveerd zijn om te 

coproduceren. Zeker als het gaat om goederen of diensten die een blijvende impact 

zullen hebben op het leven van de coproducent of dat van hun naaste. Burgers zijn in 

deze zaken geïnteresseerd en zien via coproductie een mogelijkheid op ook inspraak te 

hebben bij het leveren van deze goederen of diensten (Verschuere, Brandsen & 

Petstoff, 2012).  
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Als we deze drie factoren in rekening brengen, kunnen we vier soorten coproducenten 

onderscheiden. Zo krijgen we de volgende indeling volgens het gemak en de wil om te 

coproduceren (Verschuere, 2014-2015).   

 

- Active consumer:  

Het is belangrijk voor de burger om te coproduceren en het is voor hem/haar ook 

gemakkelijk om deel te nemen. 

 

- Passive client:  

Burgers zijn ontvangers van publieke diensten, maar gaan er zelf niets voor 

doen.  

 

- Active co-producer:  

Burger heeft er groot belang bij om te coproduceren  en hij/zij vindt het 

gemakkelijk om deel te nemen.  

 

- Ad hoc participant:  

Burgers die coproductie wel belangrijk vinden, maar enkel in bepaalde 

omstandigheden.  

 

 Tabel 2 Mate waarin burgers coproduceren afhankelijk van het gemak en de wil om te 
coproduceren 

 

2.6 Burgers zijn geen ‘Jack in the box’ 

Burgers kunnen niet zomaar beschouwd als een ‘jack in the box’ waarbij ze zitten te wachten tot 

iemand op het knopje drukt en dan pas tot actie gaan over gaan. De burgers moeten echt 

gemotiveerd worden om te coproduceren. Dit is de rol van de overheid. Het is de bedoeling dat 

de overheid op zoek gaat naar wat de burgers echt aanspreekt om tot coproductie over te gaan. 

Eenmaal de overheid daarvan op de hoogte is, zijn ze alweer een stap dichter bij coproductie. 

De overheid moet ook de nodige kennis, informatie en ondersteuning voorzien zodat de burger 

over de juiste middelen en capaciteiten beschikt en het voor hen gemakkelijk gemaakt wordt om 

te coproduceren.  

 

EASE & SALIENCE LOW HIGH 

GREATER 
Active consumer Active co-producer 

LESS 
Passive client Ad hoc participant 
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2.7 Motieven van vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn eigenlijk geen echte coproducenten, want zij hebben wel inbreng, maar zijn zelf 

geen gebruiker van de dienst of het goed. Toch vind ik het belangrijk om ook de motieven van 

deze groep te verwerken. Hoewel ze geen gebruiker zijn, maken ze toch een groot deel uit van 

hetgeen er aangeboden wordt aan goederen en diensten mede door de overheid.  

 

Clary (1996, 1998) heeft een onderzoek gedaan naar de motieven van vrijwilligers om te 

coproduceren. Zo kan hij de vrijwilligers onderverdelen in een zestal categorieën (Alford, 2002).  

 

- Values:  

Personen gaan zich actief inzetten voor het welzijn van anderen en zijn bereid anderen, 

die er nood aan hebben, te helpen.  

 

- Understanding:  

Mensen gaan vrijwilligerswerk doen omdat ze kennis, competenties en ervaring willen 

opdoen.  

 

- Enhancement:  

Deze categorie gaat vrijwilliger worden om er zelf psychologisch op vooruit te gaan. Ze 

leren omgaan met respect en waardering zowel voor zichzelf als voor anderen.  

 

- Career:  

Mensen gaan in deze groep enkel vrijwilligerswerk doen omdat het een meerwaarde kan 

betekenen voor hun carrière.  

 

- Social:  

Hierbij staat sociaal contact met anderen centraal. Mensen willen nieuwe mensen leren 

kennen en nieuwe banden creëren.  

 

- Protective:  

Mensen gaan vrijwilligerswerk doen omdat ze in hun eigen leven met een soort van 

angstgevoel of conflict zitten. Via deze manier kunnen ze zich beter voelen.  

 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat values de meest significante motivatie was. Carreer en 

protective bevonden zich op de laatste plaats. Ook werd er vastgesteld dat het soort motivatie 

vasthangt met een verschillende type van vrijwilligerswerk. Values komt zo bijvoorbeeld het 

meeste voor bij vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg of milieuzorg.  
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2.8 Motieven van mantelzorgers 

Het is ook van belang om de motieven in kaart te brengen van de mantelzorgers. Dit is namelijk 

de eerste groep waarop een hulpbehoevende op kan terugvallen in z’n directe omgeving.  

Motieven van deze mensen zijn vaak ook verschillend van andere coproducenten.  

 

Het is niet altijd zo eenvoudig om de taak van mantelzorger op zich te nemen. Het is namelijk 

een extra last op de schouders van mensen die zelf niet hulpbehoevend zijn, maar dus gaan 

instaan voor de zorg van iemand uit de familie. Dit kan gepaard gaan met spanningen en 

belemmeringen. Zo is het mogelijk dat een familielid gewoon de tijd en middelen niet heeft om 

ook nog eens aan mantelzorg te doen, familieleden wonen ook niet altijd in de directe omgeving 

van elkaar of vinden van zichzelf dat ze niet over voldoende capaciteiten beschikken om de 

taak van mantelzorger op zich te nemen.  

 

Uit onderzoek is wel vastgesteld dat het merendeel van de mantelzorgers de taak op zich willen 

nemen en er ook positieve houding tegenover innemen (Struijs, 2005). Verschillende motieven 

van mantelzorgers zijn o.a.:  

- gevoel van voldoening; 

- uit liefde voor de naaste; 

- vanzelfsprekend dat ze dit doen voor hun naaste; 

- en omdat ze ergens een gevoel hebben dat dit hun plicht is om te doen.  

 

In een typologie uitgewerkt door Kohli en Künemund (2003) worden er ook verschillende 

motieven vastgesteld die opnieuw een beetje op hetzelfde neerkomen. Veel mantelzorgers 

gaan zorg verlenen vanuit een zeker altruïsme, uit verplichting of omdat ze een emotionele 

band met de hulpvrager hebben (Dunér, 2010).  

 

2.9 Samenvatting en conclusie van diverse motieven  

Zoals al eerder gezegd zijn burgers niet zomaar een ‘jack in the box’ op het moment dat als je 

ze nodig hebt, je maar op een knopje hoeft te drukken en ze klaar staan. Burgers moeten 

gestimuleerd worden om te coproduceren. Het is aan de overheid om te achterhalen wat 

burgers precies motiveert om te coproduceren en daarop in te spelen door de nodige 

informatie, steun en middelen te voorzien. De drempel om te coproduceren moet zo laag 

mogelijk zijn en de burgers moet het belang van de coproductie inzien.  

 

Samenvattend kan er gezegd worden dat de verschillende motieven van zowel coproducenten, 

vrijwilligers als mantelzorgers allereerst opgedeeld kunnen worden in twee groepen. Er is een 
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groep die vooral coproduceert vanuit eigen belang en een groep die het doet vanuit waarden 

die verder reiken dan puur het eigen belang. Deze tweede groep kan nog eens opgedeeld 

worden in een aantal categorieën. Zo zijn er mensen die deelnemen vanuit het algemeen 

belang en hun steentje willen bijdragen in de samenleving. Mensen die het doen vanuit een 

bepaalde emotionele, liefhebbende band met anderen. Anderen doen het dan weer omdat ze 

het leuk vinden voor zichzelf om het doen en het interessant vinden om nieuwe sociale banden 

te creëren. Er zijn ook mensen die het eerder als een verplichting aanvoelen en coproduceren 

omdat ze het gevoel hebben dat ze niet anders kunnen.  

 

Kortom het is de bedoeling dat de overheid gaat inspelen op die motivaties die positieve 

associaties opwekken bij coproductie. Deze drijfveren zullen zorgen voor de efficiëntie, kwaliteit 

en effectiviteit van de coproductie (Struijs, 2005).  
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DEEL 3: METHODOLOGISCH KADER 

1 Voorstelling van de case 

1.1 Buurtzorgnetwerken  

De case dat in deze masterproef besproken wordt, is deze van buurtzorgnetwerken. Zoals al 

reeds aangegeven, is het een fenomeen dat overgewaaid is vanuit ons buurland Nederland. 

Buurtzorgnetwerken zijn de laatste jaren stilletjes aan ook hun opkomst aan het maken in 

Vlaanderen. Vlaams minister Jo Vandeurzen haalde  het in z’n brochure ‘De kracht van het 

engagement’ al aan dat we vandaag de dag in een maatschappij leven waar zorg geïntegreerd 

moet worden zodat zorgvragers opnieuw een zinvolle plek in de samenleving kunnen innemen 

en zoveel mogelijk kunnen rekenen op hulp uit hun eigen omgeving. Het beleid gaat zich hier 

de komende jaren sterk op inzetten (Vandeurzen, 2013). Het begrip werd ook tijdens een 

commissievergadering van het Vlaams parlement naar voor gebracht door Vlaams 

parlementslid voor CD&V, Katrien Schryvers. Zij vraagt naar aanleiding van de goedkeuring van 

buurtgerichte zorg, dat het Vlaams Parlement ook zoveel mogelijk het oprichten van 

buurtzorgnetwerken (eventueel met een digitaal platform) gaat stimuleren (Commissie voor 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2015).  

 

De buurtzorgnetwerken gaan ervoor zorgen dat informele zorg zichtbaar wordt onder de 

mensen en gaan meer mogelijkheden creëren om informele zorg aan te bieden. Informele zorg 

wordt hierdoor ondersteund en gefaciliteerd waar nodig, zodat het voor de mensen 

gemakkelijker wordt om met elkaar in contact te komen en alle soorten hulp aan te bieden of te 

vragen.  

 

Om zo’n buurtzorgnetwerk op te richten is samenwerking tussen verschillende actoren zeker 

een vereiste. De Vlaamse overheid, lokale diensten (o.a. OCMW & Sociaal Huis) en 

bedrijven/organisaties gaan instaan voor het opzetten van een laagdrempelig zorgsysteem. De 

inbreng van de burgers is hierbij zeker ook een noodzakelijke vereiste, want het zijn de burgers 

zelf die gaan instaan voor het verlenen van zorg aan hulpvragers uit de buurt.  

 

De twee belangrijkste actoren bij een buurtzorgnetwerk zijn de lokale diensten en de burgers. 

De link met de lokale dienst is zeker en vast een must. Deze diensten gaan ervoor zorgen dat 

het aanbieden en vragen van informele zorg mogelijk gemaakt kan worden. Zowel vragers als 

aanbieders hebben een centraal punt waarbij ze terecht kunnen met hun vraag of aanbod. Het 

is dan aan de lokale dienst om deze op elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk te coördineren. 
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De informele zorgaanbieders, gewone burgers, gaan dan zelf instaan voor het aanbieden van 

de nodige hulp en zorg om aan de zorgvraag van vele hulpbehoevenden te voldoen. Daarom 

dat buurtzorgnetwerken zeker en vast een mooi voorbeeld zijn van een coproductie waarbij 

inbreng van beide actoren een absolute vereiste is. De kans bestaat namelijk dat zonder de 

lokale dienst, het buurtzorgnetwerk ophoudt te bestaan of toch verwatert als het puur van de 

burgers alleen zou afhangen.  

 

1.2 De buurtzorgnetwerken in deze masterproef 

 
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende buurtzorgnetwerken die in het onderzoek 

van deze masterproef opgenomen zijn. Er is een onderverdeling gemaakt tussen Zorg 

Proeftuinen Vlaanderen en Samenlevingsopbouw. Beiden gaan ervoor zorgen dat tal van 

laagdrempelige initiatieven opgericht kunnen worden om zorgvrager en –aanbieder 

gemakkelijker met elkaar in contact te brengen en zorg aangeboden en gevraagd kan worden in 

de eigen omgeving.   

1.2.1 Zorg Proeftuinen Vlaanderen 

Zorg Proeftuinen Vlaanderen is actief sinds september 2013 en gaat in samenwerking 

met de eindgebruiker en andere partners een experiment opbouwen om nieuwe 

uitdagingen in de zorg aan te pakken. Hiervoor kunnen ze de komende 3 jaar rekenen 

op financiële steun vanuit de Vlaamse overheid (Zorgproeftuinen, 2016).  

- Online Buurten 

Online buurten is een initiatief van Zorg Proeftuinen Vlaanderen en is opgericht door 

de OCMW ‘s van Brugge en Oostende in samenwerking met het bedrijf Aristoco en 

nog enkele andere partners. Aristoco heeft een digitaal platform ontwikkeld, namelijk 

Cubigo, waarmee zorgvragers en –aanbieders met elkaar in contact kunnen komen. 

Hierbij staan het empowerment van de zorgbehoevende en het verbinden van 

mensen uit de buurt centraal. De leden van Online buurten gaan leren werken met 

een tablet en met de Cubigo-app. Hiervoor kunnen ze rekenen op de hulp van elkaar 

en vrijwilligers en werknemers van de lokale diensten (zorgproeftuinen, 2016).  

1.2.2 Samenlevingsopbouw  

Samenlevingsopbouw is een vzw dat opkomt voor de maatschappelijk kwetsbaren in 

onze samenleving. De vzw gaat initiatieven oprichten om ervoor te zorgen dat ook deze 

mensen kunnen genieten van een menswaardig leven en dus opnieuw een waardevolle 

plek in de maatschappij kunnen innemen.  Hiervoor gaat Samenlevingsopbouw 

samenwerken met partners die hetzelfde doel nastreven zoals OCMW ‘s, CAW ‘s, 
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Sociale Huizen... De vzw krijgt hiervoor financiële steun van onder andere de Vlaamse 

overheid, Provincie West-Vlaanderen, gemeenten, OCMW ‘s… De buurtzorgnetwerken 

die aan bod komen, worden allemaal ontwikkeld en ondersteund door 

Samenlevingsopbouw (Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw, 2016).  

 

De zorgaanbieders uit deze buurtzorgnetwerken gaan in staan voor kleine taken die de 

zorgbehoevende zelf niet meer kan uitvoeren. Dit kan gaan om onder andere het 

brengen van een bezoekje, boodschappen doen, telefoongesprekje, vervoer, 

vuilnisbakken buiten zetten, tuinieren en nog zoveel meer. Het zal ervoor zorgen dat de 

zorgvrager zich minder eenzaam gaat voelen en eens een babbeltje kan slaan met één 

van de vele informele zorgaanbieders. Het feit dat zorgvrager en –aanbieder met elkaar 

in contact komen, maakt het ook mogelijk om te kijken of de zorgvrager niet nog met iets 

anders geholpen kan worden. Eventueel kan de zorgaanbieder dan zelf instaan voor dit 

extra taakje, of kan hij/zij doorverwijzen naar het lokale dienst of eventueel de 

professionele zorg. De volgende buurtzorgnetwerken werden ook in het onderzoek van 

deze masterproef opgenomen: 

 

 Zorgnetwerk Geselle & Minder Mobielen Centrale – Zwevezele / Wingene 

 De Zilverkring – Londerzeel 

 KADANZ – Kuurne 

 Zorgnetwerk Nazareth 

 ANNAH (Anzegems Netwerk Aanvullende Hulp) – Anzegem 

 Buren voor mekaar – Hoegaarden  

 

2 Voorstelling van Q-methodologie  

2.1 Wat is Q-methodologie?  

Q-methodologie is een onderzoeksmethode dat bestaat uit een combinatie van kwalitatieve en 

kwantitatieve onderzoekstechnieken om subjectiviteit te gaan onderzoeken en is ruim zeventig 

jaar geleden door William Stephenson (1902-1989) ontwikkeld (Valenta & Wigger, 1997). 

Hoewel deze methode niet zo heel bekend is, bestaat het toch al een geruime tijd en komt het 

meer en meer voor in studies in tal van disciplines. Q-methodologie is een geschikte, doch 

intensieve methode om onderzoek te doen naar verschillende meningen, houdingen, percepties 

van mensen over een bepaald onderwerp (Jedeloo & van Staa, 2009). In deze thesis is dit 

onderwerp het informeel zorg aanbieden in buurtzorgnetwerken.  
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De methode maakt het mogelijk om subjectieve gevoelens en meningen van mensen over een 

bepaald onderwerp te rangschikken en onder te verdelen in verschillende categorieën. Elke  

categorie is gelijk aan een bepaald profiel van een informele zorgaanbieder. Zo is het mogelijk 

om een typologie van verschillende profielen van informele zorgaanbieders te schetsen 

(Jedeloo & van Staa, 2009).  

 

Q-methodologie bestaat uit een drietal stappen. Allereerst wordt een set van een aantal 

stellingen over een bepaald onderwerp ontwikkeld en vooropgesteld. Deze stellingen zullen 

daarna door de deelnemers naar mate van voorkeur gerangschikt moet worden op een 

continuüm om vervolgens door de onderzoeker geanalyseerd en geïnterpreteerd te worden. 

Hieronder volgt een overzicht van deze verschillende stappen in de Q-studie (Valenta & Wigger, 

1997).   

 
2.2 De verschillende stappen in een Q-studie 

De Q-methode bestaat dus uit een aantal stappen die beschreven en geanalyseerd worden. 

2.2.1 Het concours  

Het concours ofwel ‘the universe of viewpoints’ (Brown, 1980) is het vaststellen van het 

onderzoeksonderwerp en het verzamelen van informatie over wat mensen al over het 

onderwerp denken of zeggen of wat er te vinden valt in de literatuur, media of interviews 

over het onderwerp (Jedeloo & van Staa, 2009). Voor het uitschrijven van het 

theoretisch kader, mijn concours, baseer ik mij op motieven van burgers, mantelzorgers 

en vrijwilligers om te coproduceren die ik terugvind in de wetenschappelijke literatuur 

rond coproductie, mantelzorg en vrijwilligerswerk.  

 

2.2.2 De Q-sample of Q-set 

Dit omvat het sorteren van informatie uit verschillende bronnen (het concours) om tot 

een set van stellingen te komen waarmee kan gewerkt worden, namelijk de Q-sample. 

Er wordt door vakinhoudelijke experten gekeken of de gevonden uitspraken wel gebruikt 

kunnen worden en zo niet worden ze geschrapt of aangepast aan de taal die verstaan 

wordt door de deelnemers. Hierdoor wordt dus zowel de ‘content validity’ als de ‘face 

validity’ verhoogd. Het is belangrijk dat de deelnemers begrijpen wat er bedoeld wordt 

met de stellingen vooraleer deze te gaan rangschikken (Jedeloo & van Staa, 2009).  

 

Er bestaat niet echt een vaste regel over het aantal stellingen in een Q-set. De meeste 

variëren tussen de 20 en 100. Het kan zijn dat alle stellingen opgenomen worden ofwel 

gewoon een aantal per categorie, dit hoeft daarom zelfs niet evenveel per categorie te 
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zijn. Hoe meer stellingen er gebruikt worden, hoe langer het ook zal duren om ze te 

rangschikken (Akthar-Danesh, 2008). Voor het opstellen van de verschillende stellingen 

zal ik mij richten op de literatuur rond coproductie, mantelzorg, en vrijwilligerswerk. Ik wil 

uiteindelijk uitkomen op 36 stellingen.  

 

Het selecteren van de stellingen kan op een ongestructureerde of gestructureerde 

manier. Op een ongestructureerde manier zullen alle relevante stellingen uit de literatuur 

gehaald worden zodat de Q-sample een overzicht vormt van alle belangrijkste 

meningen, standpunten, houdingen uit het concours. Bij het gestructureerd selecteren 

worden de stellingen onderworpen aan vastgestelde condities opgesteld door de 

onderzoeker. Hierbij vindt een deductieve benadering plaats als er een theoretische 

hypothese voorhanden is. Als er geen theorie aanwezig is, wordt er gekozen voor een 

inductieve benadering en is het vertrekpunt het informatiemateriaal zelf om deze dan 

onder te verdelen in bepaalde categorieën en thema’s.  

 

Het selecteren van goede stellingen uit het concours is van uitermate belang, want deze 

Q-sample is het instrument van het onderzoek. Het is de bedoeling dat de gebruikte Q-

sample een afspiegeling is van de belangrijkste meningen, houdingen, percepties die 

gevonden zijn in de talrijke wetenschappelijke bronnen rond motieven om te 

coproduceren. De stellingen moeten op zich ook verschillen van elkaar zodat het niet 

allemaal rond één onderwerp draait. Om dit te verwezenlijken wordt er gebruik gemaakt 

van een ‘discourse analysis matrix’ (cf. infra: ‘Dataverzameling’). Hierdoor worden 

onderverdelingen gemaakt in de stellingen en wordt het duidelijk welke behouden 

kunnen worden en welke niet. Het zorgt er ook voor dat het selecteren van de stellingen 

niet willekeurig gedaan wordt (Van Eijk & Steen, 2012). 

 

2.2.3 De P-set 

De P-set zijn de deelnemers die de vooropgestelde Q-set gaan rangschikken naar hun 

eigen voorkeur. Brown (1980) zegt dat het voldoende is om tussen de 40 en 60 

participanten te zitten. Bij een specifiekere studie is ook een kleiner aantal mogelijk. Het 

aantal participanten is namelijk niet het belangrijkste, maar de representativiteit van de 

verschillende opinies, standpunten en percepties (Brown, 1980; Akthar-Danesh, 2008). 

De participanten worden gekozen volgens de ‘theoretical sampling’ wat ook vaak 

gedaan wordt in kwalitatief onderzoek. De participanten worden hier bewust 

geselecteerd op basis van theoretische gronden waarbij het vaak gaat om mensen die 

een sterke mening of kennis hebben over het onderwerp en dus zo eigenlijk naar een 
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bepaalde factor kunnen verwijzen uit de studie (van Exel & de Graaf, 2005).  Er moet 

ook gezorgd worden voor wat diversiteit tussen de verschillende respondenten, 

aangezien het de bedoeling is om verschillende standpunten die onder de mensen 

heersen aan het licht te brengen (Van Eijk & Steen, 2012). De respondenten hoeven ook 

niet representatief te zijn voor de ganse populatie aangezien het met de Q-methode niet 

mogelijk is om de resultaten te generaliseren over de hele bevolking (van Exel & de 

Graaf, 2005).  

 

2.2.4 De Q-sort tabel 

Deelnemers gaan de stellingen naar hun voorkeur rangschikken op de tabel die er uitziet 

als een quasi-normaal verdeling (cf. infra: ‘Dataverzameling – De Q-sort tabel’). De 

deelnemers worden dus verplicht om de stellingen op één bepaalde plaats te leggen en 

gaan hierbij vergelijkingen maken tussen de verschillende stellingen. Ze rangschikken 

de stellingen op een schaal van helemaal oneens tot helemaal mee eens. De vorm en 

de schaal van de Q-sort tabel is afhankelijk van het aantal stellingen. De vorm van deze 

tabel gaat geen grote invloed hebben op het resultaat van deze studie. Het rangschikken 

gebeurt individueel en geeft dus weer hoe iemand over het onderzoeksonderwerp denkt. 

Dit zorgt voor een hoge betrouwbaarheid, want de deelnemer bepaalt zelf de 

rangschikking en dit wordt niet beïnvloed door andere, externe factoren. Achteraf wordt 

bij de respondenten gepolst naar de reden voor het leggen van stellingen onder de 

uiterste cijfers (waar ze dus het meest en het minst mee akkoord gaan). Dit kan een 

hulpmiddel zijn voor het beschrijven, interpreteren en het geven van een benaming aan 

de factoren die later in de data-analyse aan bod zullen komen (Jedeloo & van Staa, 

2009). Om de representativiteit van de stellingen te checken wordt gevraagd aan de 

deelnemers of het aantal stellingen voldoende was of dat ze er eventueel nog zouden 

bijvoegen (Van Eijk & Steen, 2012).  

 

2.2.5 Analyse 

 By-person-factoranalyse 
 
Eenmaal alle deelnemers individueel de stellingen naar mate van voorkeur gerangschikt 

hebben, kunnen deze rangschikkingen ingevoerd worden in het data-analyseprogramma 

PQMethods 2.35. Deze ‘by-person’-factoranalyse is typisch voor Q-methodologie en 

gaat dus mensen in groepen (factoren) onderbrengen volgens het op een vergelijkbare 

wijze neerleggen van de stellingen op de tabel. Anders gezegd gaat deze ‘by-person’-

factoranalyse zich baseren op correlaties tussen deelnemers in plaats van op correlaties 
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tussen variabelen zoals bij de klassieke factoranalyse gedaan wordt (Jedeloo & van 

Staa, 2009).  

Het vertrekpunt van deze analyse is dat als deelnemers dezelfde mening over het 

onderwerp hebben, zij gaan correleren en dus een cluster gaan vormen. De 

factoranalyse gaat deze clusters gaan onderscheiden.  Elke factor in deze analyse is 

dus gelijk aan een aantal individuen die er dezelfde mening op na houden. Als elke 

deelnemer absoluut zijn eigen voorkeur zou nastreven, dan zouden er geen correlaties 

ontstaan tussen de Q-sorts. De Q-analyse gaat niet echt iets meten, maar gaat 

bepaalde gelijkenissen en verschillen blootleggen en gaat op zoek naar een bepaald 

patroon aan de hand van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.  

 

 Q-methodologie als mixed method 
 
Q-methodologie kan dus gezien worden als een hybride methode. De Q-methode is te 

vergelijken met de aanpak bij een ‘grounded theory’. De onderzoeker bij Q-

methodologie begint met een open mind aan het onderzoek (Van Eijk & Steen, 2012). 

Het belangrijkste is dat hij zoveel mogelijk te weten komt over het onderwerp. De 

deelnemers worden niet gedwongen om een bepaald antwoord te geven en er bestaat 

ook geen goed of slecht antwoord. Hierdoor kan gezegd worden dat de Q-methode een 

link heeft met kwalitatief onderzoek (Verhaeghe & Devos, 2013). De kwalitatieve 

onderzoekstechniek in de Q-methode maakt het mogelijk voor de respondenten om hun 

subjectieve mening te uiten. De link met de kwantitatieve onderzoekstechniek zit in het 

feit dat er gebruik gemaakt wordt van een statistische factoranalyse om inzicht te krijgen 

in de percepties van de deelnemers (Valenta & Wigger, 1997). 

 
2.3 Kenmerken 

2.3.1 Positieve kenmerken 

 

 Leuk om te doen  
 
Deze onderzoeksmethode is leuk om te doen. Het wordt gezien als een soort van spel 

en het is eens iets anders dan gewoon een enquête invullen of interview afnemen. 

Interactie van de deelnemers is vereist en het zet hun aan tot nadenken. Het resultaat 

levert nieuwe inzichten op of kan soms ook een confronterend effect hebben (Jedeloo & 

van Staa, 2009).  

 

 De ‘relatief’ kleine P-sample 
 
De focus ligt op een verzameling van standpunten van mensen in de plaats van een 

verzameling van mensen zelf. Het is dus perfect mogelijk om een Q-studie te doen met 



 36 

een klein aantal mensen. De hoeveelheid mensen heeft namelijk geen invloed op het 

uiteindelijke resultaat (Jedeloo, van Staa, Latour & van Exel, 2010). 

 

 Begrijpbare taal 
 
Een ander sterk kenmerk van Q-methodologie is dat de stellingen in een taal opgesteld 

zijn die verstaanbaar is voor de deelnemers. De respondenten krijgen te maken 

begrijpbare taal waardoor het voor hen gemakkelijker is om te weten wat er precies 

bedoeld wordt en de stellingen te ordenen.  

 

 Respondenten uiten hun subjectiviteit 
 
De Q-methode wordt beschouwd als “an effective way to ascertain human perceptions 

and interpersonal relationships that are characterized by subjectivity” (Akhtar-Danesh, 

2008). Het wordt mogelijk gemaakt voor de deelnemers om hun subjectief standpunt te 

uiten zonder dat deze beïnvloed wordt van buitenaf. De respondent bepaalt volledig zelf 

hoe hij/zij de stellingen interpreteert en sorteert op de tabel (Danielson, 2009).  

 

 Mixed method 
 
Het kwalitatieve aspect van de Q-studie gaat overeenkomsten en verschillen zoeken in 

de standpunten die naar voor kwamen uit het onderzoek en zo een diversiteit aan 

houdingen aan het licht brengen en zich niet enkel concentreren op het standpunt die 

door de meerderheid gekozen werd. Het voordeel aan het kwantitatief aspect is dat de 

typologieën van verschillende profielen van informele zorgaanbieders niet enkel en 

alleen gevormd wordt door de factoranalyse. De inbreng van de deelnemers wordt hier 

ook in rekening gebracht doordat zij instaan voor het afwegen van de stellingen 

tegenover elkaar. Aan de hand van de tabel wordt namelijk duidelijk waar hun voorkeur 

naar uit gaat en kunnen zij ook motiveren waarom ze het met een bepaalde stelling 

eens zijn of niet (Jedeloo & van Staa, 2009).  

 

 Validiteit 
 
Elke gesorteerde Q-sort tabel wordt beschouwd als een geldige uiting van elk van de 

deelnemers.  Zoals al eerder aangehaald wordt de content validiteit ook verhoogd 

doordat de stellingen uit wetenschappelijke literatuur gehaald worden en onderworpen 

worden aan een discourse analysis matrix. De face validiteit wordt dan weer verhoogd 

doordat de stellingen in verstaanbare taal opgesteld worden (Valenta & Wigger, 1997). 
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 Betrouwbaarheid & repliceerbaarheid 
 
Test-retests hebben aangetoond dat Q-methodologie als een betrouwbare 

onderzoeksmethode kan beschouwd worden. Onder de betrouwbaarheid van een 

methode kan verstaan worden dat de methode elke keer opnieuw, onder dezelfde 

condities, hetzelfde resultaat naar voor zal brengen over hetzelfde onderwerp. Dit wil 

zeggen dat de Q-methode telkens, onder dezelfde voorwaarden, factoren naar voor zal 

brengen die representatief zijn voor gelijkaardige standpunten over het onderwerp, ook 

als er een verschillende Q-sample of zelfs een andere P-sample wordt gebruikt 

(Nicholas, 2011).  

 

2.3.2 Negatieve kenmerken 

 

 Toch niet zo subjectief 
 
Hoewel respondenten in een Q-studie hun subjectief standpunt zonder enige vorm van 

beïnvloeding kunnen uiten, wat één van de positieve kenmerken van de Q-methode is, 

moet dit toch genuanceerd worden. Ergens kan de onderzoeker wel invloed uitoefenen, 

aangezien de stellingen, respondenten en factoren en rotatie door de onderzoek zelf 

geselecteerd worden (Danielson, 2009).  

 

 Geen mogelijkheid tot veralgemening 
 
Doordat de Q-methode werkt met een relatief klein aantal respondenten die niet 

willekeurig geselecteerd zijn, is het onmogelijk om de bevindingen te gaan 

veralgemenen over de ganse bevolking. Q-methodologie gaat enkel de standpunten met 

betrekking tot een specifieke groep identificeren. Het is dus niet mogelijk om vast te 

stellen hoe vaak deze standpunten voorkomen over een grotere populatie. De Q-studie 

gaat wel het bestaan van bepaalde patronen aan het licht brengen waaruit dan 

hypotheses opgesteld kunnen worden die dan door middel van een verder survey 

onderzoek onderzocht kunnen worden (Jedeloo & van Staa, 2009).  

 

 Vaak bijkomend survey onderzoek vereist  
 
Als laatste kan vastgesteld worden dat Q-methodologie alleen op zich soms niet 

voldoende is om conclusies te trekken. In bepaalde gevallen in het aangeraden om 

bijkomend survey onderzoek te voeren. Zo bestaat er geen bewijs dat er een verband 

bestaat tussen de Q-participant en andere covariaten zoals hun demografische factoren, 

terwijl deze beide van belang zijn voor het onderzoek (Danielson, 2009). 
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DEEL 4: EMPIRISCH KADER 
 

 

1 Dataverzameling 

1.1 Het gekozen concours   

Het is de bedoeling dat het concours zo volledig mogelijk is en dus een zo groot mogelijke 

verzameling is van verschillende standpunten over het onderwerp. Hiervoor moet in principe 

een variëteit aan bronnen geraadpleegd worden. Dit kan gaan om het doornemen van literatuur, 

bekijken van media of het afnemen van interviews met mensen die tot de doelgroep behoren of 

een expert zijn over het onderwerp (Jedeloo & van Staa, 2009).  

 

Voor het verzamelen van mijn concours heb ik enkel gebruik gemaakt van wetenschappelijke 

literatuur, internetbronnen, rapporten en brochures die ook via het internet ter beschikking 

gesteld worden. Om ervoor te zorgen dat mijn concours volledig was heb ik in al deze bronnen 

gezocht naar tal van antwoorden op de vraag naar motieven van mensen om te coproduceren/ 

zorgen voor hun naaste  of hulp te bieden aan zij die het nodig hebben. Hierdoor kom ik dus uit 

op de voornaamste motieven van coproducenten/ mantelzorgers en vrijwilligers. Deze motieven 

werden in mijn theoretisch kader (concours) onder verdeeld in motieven die puur het eigen 

belang treffen of motieven die verder reiken dan het eigen belang. Omdat de tijd om dit 

onderzoek te voeren beperkt was, heb ik ervoor gekozen om geen interviews af te nemen bij 

focusgroepen. Al ben ik er wel van overtuigd dat de wetenschappelijke bronnen op zich ook 

voldoende waren aangezien dit resultaten zijn van eerdere gedane studies rond coproductie. 

  

1.2 De gekozen Q-set of Q-sample 

De Q-set bestaat uit het aantal representatieve stellingen waarmee de P-set zal werken. Om te 

komen tot een bruikbare Q-set wordt allereerst een lijst opgesteld van 55 stellingen die uit het 

concours kwamen. Van deze 55 wordt verondersteld dat ze zoveel mogelijk de 

meningen/standpunten vertegenwoordigen van coproducenten en er dus gesproken kan 

worden van een volledige ‘universe of different viewpoints’ zoals Brown (1980) het noemt. Uit 

deze lijst worden vervolgens de voornaamste stellingen over gehouden. Om ervoor te zorgen 

dat dit niet willekeurig gedaan wordt, wordt er gebruik gemaakt van een ‘discourse analysis 

matrix’. De matrix die gebruikt wordt, zal op een gelijkaardige manier opgesteld worden zoals 

de matrix die gebruikt wordt in het onderzoek van Van Eijk en Steen en in het onderzoek naar 

coproductie bij mantelzorgers en buurtinformatienetwerken (Verhaeghe & Devos, 2013).  
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In de matrix (tabel 3) verwijzen de kolommen naar de gebruikte discourse elementen en de rijen 

staan voor het soort argument dat er gebruikt wordt. De discourse elementen worden op basis 

van het concours opgesteld en zijn dus relevant voor het onderwerp dat onderzocht wordt (Van 

Eijk & Steen, 2012).  

 

De verschillende discourse elementen bestaan uit:  

- belang: namelijk de mate waarin de coproducent hulp verleent omdat hij er persoonlijk 

belang bij heeft of het toch eerder doet voor het belang van de maatschappij 

- normatief: waarbij de stelling een soort van ontevredenheid gaat uiten over 

professionele hulpverleners of over de overheid 

- capaciteit: hierbij gaat de coproducent oordelen over zijn / haar eigen kennis, tijd, 

middelen ervaring t.o.v. het hulp verlenen of de aard van de dienstverlening 

 

De rijen geven weer welk soort argument de stelling vertegenwoordigd. Deze argumenten 

kunnen als volgt ingedeeld worden:  

- feitelijk: uitspraken die puur gebaseerd zijn op feiten en gaan weergeven hoe de 

situatie is. 

- evaluatief: er hangt een waarde-oordeel aan de stelling vast (de situatie is goed / 

slecht, want...) 

- advocatief: gaat trachten een reactie uit te lokken door aan te geven hoe de situatie 

zou moeten zijn 

 

 
Tabel 3 Discourse analysis matrix  

 
 

In de discourse analysis matrix (tabel 3) staan letters in de cellen die dus naar het type 

discourse element verwijzen (Van Eijk & Steen, 2012). Om de verdeling van de 55 stellingen te 

vergemakkelijken worden ook deze letters naast de stellingen geplaatst. Hierdoor is het 

gemakkelijk om een overzicht te krijgen van hoeveel stellingen er van elke discourse element / 

soort argument zijn (bijlage 1). De stellingen worden dan verdeeld over deze cellen en zo wordt 

duidelijk welke stellingen eruit gelaten kunnen worden, omdat ze onduidelijk blijken te zijn of 

TYPE ARGUMENT DISCOURSE ELEMENT 

 BELANG 
(eigen belang / 

maatschappelijk 
belang) 

NORMATIEF 
(ontevredenheid t.o.v. 
overheidsinstantie / 

professionele 
dienstverlening) 

CAPACITEITEN 
(vb. tijd, kennis, 

ervaring, middelen …) 

FEITELIJK A B C 

EVALUATIEF D E F 

ADVOCATIEF G H I 
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omdat ze meerdere keer op hetzelfde neer komen. Om ervoor te zorgen dat de stellingen niet 

allemaal over hetzelfde gaan, wordt een min of meer evenwichtige verdeling gemaakt over de 

cellen. Hiervoor moeten sommige uitspraken wat aangepast worden of verplaatst worden van 

discourse element.  

 

Het uiteindelijke resultaat is een Q-set van 36 stellingen (tabel 4) die een zo breed mogelijke 

waaier aan motieven representeert en zo dicht mogelijk bij de taal van de doelgroep aanleunt. 

Om het gemakkelijk te maken voor de deelnemers om de stellingen te rangschikken, wordt de 

genummerde Q-set overgenomen op kleine kaartjes (bijlage 2). 

NR. STELLING 

1.  Ik ben lid omdat ik vind dat een buurtzorgnetwerk zorgt voor een aangenamere 
leefomgeving waar iedereen elkaar kent en hulp biedt waar nodig. 
 

2. Het is voor mij een manier om sociale contacten aan te gaan en nieuwe 
vriendschapsbanden op te bouwen. 
 

3. Ik doe dit omdat ik het leuk vind om te doen. Ik zie dit eerder als een soort van hobby. 
 

4. Ik voel mij trots als ik zie dat ik iemand kan helpen. 
 

5. Ik vind het vooral leuk om dit samen met anderen te kunnen doen. 
 

6. Ik vind het voornamelijk belangrijk om ergens bij te horen. 
 

7. Ik doe dit omdat ik het zorgen voor anderen interessant vind.  
 

8. Ik doe dit voornamelijk omdat ik wat ervaring wil opdoen met het vrijwillig verlenen van 
hulp. 
 

9. Het maakt mij gelukkig dat ik met mijn hulp anderen ook gelukkig kan maken. 
 

10. Ik vind het goed dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen en kan aantonen dat 
buurtzorgnetwerken zoals dit een meerwaarde kunnen betekenen in de samenleving. 
 

11. Ik denk dat dit voor veel mensen voor een gevoel van voldoening zal zorgen. 
 

12. ik denk dat dit voor veel mensen een nieuwe wereld opent en dat ze er veel uit kunnen 
leren. 

13. Ik zou mij er niet goed bij voelen als ik mij niet actief zou inzetten voor het welzijn van 
anderen en voor zij die er nood aan hebben. 
 

14. Ik doe dit, omdat anderen het ook voor mij zouden doen. 
 

15. Het zou veel mensen leren omgaan met respect en waardering voor anderen en hunzelf. 
 

16. Mensen uit mijn directe omgeving hebben er behoefte aan, daarom vind ik het maar 
logisch dat ik dit doe. 

17. Het verlenen van informele zorg wordt vaak gezien als een ideale aanvulling op de 
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Tabel 4 Q-set 

 

professionele zorg. 
 

18. Ik doe dit omdat de professionele hulp tegenwoordig vaak te duur is voor de 
hulpbehoevende. 
 

19. Het is goed voor de hulpbehoevende om in de eigen leefomgeving de nodige hulp te 
krijgen. 
 

20. De waardering van anderen voor mijn inspanningen is voor mij enorm belangrijk. 
 

21. Ik ben van het principe dat iedereen recht heeft op een gelijke behandeling in de 
samenleving. 
 

22. Ik verleen deze zorg omdat ik het gevoel heb dat mensen nergens anders terecht kunnen. 
 

23. Ik vind dat de zorg niet altijd binnen de muren van een professionele instelling moet 
gebeuren. 
 

24. Ik vind dat de professionele hulp tekort schiet op bepaalde vlakken en zie het aanbieden 
van informele zorg als een goede vervanging. 
 

25. Door zelf lid te zijn is het mogelijk voor mij om anderen aan te sporen om ook lid te 
worden. 
 

26. Het is maar vanzelfsprekend dat iedereen zijn steentje bijdraagt in de samenleving. 
 

27. Mensen moet er niet altijd op vertrouwen dat een ander het wel zal doen; Het is ergens 
een plicht om hulp te verlenen aan zij die er behoefte aan hebben. 
 

28. Het wordt een beetje verwacht van de omgeving dat je mee hulp verleent in het 
buurtzorgnetwerk. 
 

29. Eerlijk gezegd zou het verlenen van informele zorg aan buren ingebed moeten zijn in onze 
cultuur. 
 

30. Ik beschik over de nodige capaciteiten en ervaring om hulp te verlenen. 
 

31. Ik vind van mezelf dat ik in staat ben om anderen te helpen. 
 

32. Het is voor mij gemakkelijk om hulp te verlenen, het vergt voor mij geen extra moeite. 
 

33. Ik verleen zorg omdat ik me makkelijk kan inleven in de situatie van iemand anders. 
 

34. Ik vind dat het verlenen van informele zorg perfect te combineren valt met de rest dat ik 
doe in het leven. 
 

35. Ik ben ervan overtuigd dat mijn hulp het verschil kan maken. 
 

36. Lid worden van een buurtzorgnetwerk is gemakkelijk en kosteloos dus waarom zouden 
anderen het ook niet doen? 
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1.3 De gekozen P-set 

 
Ik had oorspronkelijk, in overleg met mijn promotor, gekozen om zo’n 40-tal respondenten in 

mijn onderzoek op te nemen. Dit zijn uiteindelijk 56 respondenten in het totaal geworden. Zoals 

al eerder aangegeven is een aantal van 56 meer dan voldoende, aangezien het aantal niet de 

kernzaak van het onderzoek is. Het aantal verschillende houdingen binnen deze groep is 

belangrijker, want zo wordt het mogelijk gemaakt om toch een aantal clusters van Q-sorts te 

maken en dus verschillende profielen op basis van gelijkaardige motieven naar voor te 

schuiven. Door tijdsgebrek heb ik geen focusgesprekken kunnen organiseren, maar in de mate 

van het mogelijke is toch wat gezorgd voor wat diversiteit tussen de Q-sorts.  

 

Ik ben aan mijn zoektocht begonnen door op internet naar bestaande buurtzorgnetwerken in 

Vlaanderen te zoeken. Het contacteren van deze buurtzorgnetwerken viel wat tegen aangezien 

velen nog in opstartfase zitten en nog niet over netwerken van informele zorgaanbieders 

beschikken. Tijdens deze zoektocht heb ik dan toch een afspraak kunnen vastleggen met 

‘Online Buurten’. Uiteindelijk ben ik dan ook terecht gekomen bij ‘Samenlevingsopbouw’, 

waarbij ik enorm goed verder geholpen ben en meerdere afspraken heb kunnen vastleggen met 

buurtzorgnetwerken die onder deze vzw vallen.  

 

Het aantal buurtzorgnetwerken was op zich niet van belang, voor mijn onderzoek was het enige 

selectiecriterium dan ook gewoon mensen die informeel zorg aanbieden. Ik heb geprobeerd om 

er toch wat diversiteit in te steken door verschillende netwerken te contacteren die op zich wel 

over mensen beschikken die diverse hulp/zorg gaan aanbieden. Zo zitten er respondenten 

tussen die enkel vervoer doen, boodschappen doen, helpen in de tuin, gewoon een praatje 

gaan maken… Bij het afnemen van de Q-sorts heb ik ook telkens een kort gesprekje gehad met 

de deelnemers en merkte ik op dat deze mensen echt wel enorm gedreven zijn om deze zorg 

aan te bieden. Voor elk van hen was er ook telkens een achterliggende reden waarom ze dit 

deden. Zo kwam ik toch ook een beetje te weten dat ik over een goede groep deelnemers 

beschikte of niet. Iedereen had eigenlijk wel z’n eigen mening over het onderwerp en heel vaak 

kwamen ook dezelfde meningen opnieuw naar voor. Het afnemen in groep is dus zeker leuk, 

maar het face-to-face gesprekje met elk van de deelnemers was zeker en vast een voordeel. 

Het overzicht van het aantal respondenten per buurtzorgnetwerk wordt in onderstaande tabel 5 

weergegeven.  
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Tabel 5 Aantal respondenten / buurtzorgnetwerk 

 
 
1.4 De gebruikte Q-sort tabel 

Doordat de respondenten via deze tabel (figuur 2) hun stellingen moeten gaan sorteren, wordt 

hun subjectieve mening over het onderwerp duidelijk. De tabel is verdeeld over een schaal van 

minst akkoord (-5) naar meest akkoord (+5), met in het midden het neutrale punt (0). Het is aan 

de respondenten om de stellingen over deze schaal te verdelen. Al de stellingen die in de 

hokjes geplaatst worden tussen -5 en 0 zijn de stellingen waarmee de respondent in mindere 

mate mee akkoord gaat. De stellingen in de hokjes tussen 0 en +5 zijn dan weer de stellingen 

waarmee de respondent in meerdere mate mee akkoord gaat. In de hokjes in de kolom onder 

nul krijgt de respondent de mogelijkheid om daar de stellingen te plaatsen waar hij/zij een 

neutrale houding tegenover heeft (Coogan & Herrington, 2011). De plaats van de stelling in de 

kolom zelf is niet van belang. Het maakt dus niet uit om één bepaalde stelling hoger of lager 

dan de ander te leggen in dezelfde kolom.  

 

 Buurtzorgnetwerk Aantal respondenten (= N) 

Locatie 

Online Buurten  

- Zeebrugge 

- Oostende 

 

N = 7 

N = 6 

Zwevezele / Wingene 

- Minder Mobielen 

Centrale 

- Zorgnetwerk Geselle 

 

N = 2 

 

N = 5 

De Zilverkring - Londerzeel N = 7 

KADANZ - Kuurne N = 6 

Zorgnetwerk Nazareth N = 2 

ANNAH - Anzegem   N = 14 

Buren voor mekaar  - 

Hoegaarden 

N = 7 

Totaal 7   N = 56 
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Figuur 2 Q-sort tabel 

 
 
De tabel is een quasi-normaal verdeling en bestaat uit 36 hokjes en dit omdat er ook 36 

stellingen zijn. De vorm zorgt ervoor dat de respondenten verplicht worden om de stellingen 

tegen elkaar af te wegen en dus te kiezen voor één bepaald hokje. Er mag namelijk slechts één 

kaartje in één hokje gelegd worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de vorm van de tabel 

nauwelijks tot bijna geen effect heeft op het eindresultaat van het onderzoek (Brown, 1980).  

1.4.1 Het sorteringsproces  

Het is belangrijk dat het sorteringsproces bij elke persoon op dezelfde manier gebeurt. 

Vandaar dat het bedoeling is dat elke respondent dezelfde stappen in dezelfde volgorde 

overloopt. Om het sorteren wat vlot en aangenaam te laten verlopen wordt elke 

respondent voorzien van een groot blad met daarop een Q-sort tabel en 36 kaartjes met 

stellingen. Deze manier van onderzoeken onderscheidt zich van de klassiekere 

methodes zoals het afnemen van een interview of enquête en zorgt ervoor dat de 

deelnemers het onderzoek zelf meer als een spel ervaren en dat ze het ook leuk vinden 

om te doen. De respondenten kunnen door deze methode aan het puzzelen gaan en op 

het einde het resultaat met hun eigen ogen zien en hier en daar nog wat aanpassen als 

ze er nog niet helemaal mee tevreden zijn.   
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Hieronder volgt een overzicht van hoe zo’n sorteringsproces precies verloopt (Coogan & 

Herrington, 2011; Verhaeghe & Devos, 2013).  

 

 De deelnemers krijgen een Q-sort tabel voor zich met daarop de schaal van -5 

tot +5 en eronder de 36 hokjes op een groot blad papier. 

 

 Er wordt aan de deelnemers ook een stapel van 36 kaartjes gegeven met op elk 

kaartje één stelling die voorzien is van een nummer.  

 

 Om de respondenten wat te helpen bij het proces wordt hen eerst gevraagd om 

elke stelling goed te lezen en stellingen te verdelen over drie stapels: een stapel 

met stellingen waarmee ze akkoord zijn, een stapel met stellingen waarmee ze 

niet akkoord zijn en als laatste een stapel stellingen waar ze een neutrale 

houding tegenover hebben. 

 

 Vervolgens is het de bedoeling dat ze uit de stapel van stellingen waarmee ze 

akkoord gaan één stelling kiezen waarmee ze het meest mee akkoord gaan en 

deze te leggen onder het cijfer +5. Daarna wordt hetzelfde gedaan voor de 

andere kant en kiezen de deelnemers dus uit de stapel waar ze niet mee akkoord 

zijn diegene eruit waar ze het minst mee akkoord zijn en leggen deze in het 

uiterste hokje links onder -5.  

 

 Verder is het de bedoeling dat, alle hokjes van 0 tot 5 en van -5 tot 0 volledig 

opgevuld worden en dus alle kaartjes waarmee ze akkoord en niet akkoord zijn, 

weg zijn. Zo zullen enkel de kaartjes waarover ze een neutrale houding hebben 

over blijven en deze worden dan allemaal onder de kolom 0 gelegd.  

 

 Als uiteindelijk alle stellingen op de Q-sort tabel liggen en de respondent is 

tevreden over hoe deze sortering eruit ziet, dan kan er gesproken worden van 

een Q-sort. Op het einde wordt elke Q-sort dus beschouwd als een perfecte 

reflectie van de respondent zijn/haar standpunt over het onderwerp.  

 

 Als laatste wordt aan elke deelnemer gevraagd om de cijfers van de stellingen 

die zij gesorteerd hebben over te schrijven op een blad waarop een kleinere Q-

sort tabel gedrukt staat. Deze kleinere tabel met daarop enkel de cijfers van de 

stellingen kan dan door de onderzoeker als data gebruikt worden. 
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In dit onderzoek hebben 56 respondenten deel genomen aan de Q-sorting. Alle 56 

deelnemers hebben elk één Q-sort tabel volledig ingevuld waardoor ik op een totaal van 

56 Q-sort tabellen kom. Elk van deze tabellen zijn een weerspiegeling van de 

standpunten van elk van deze 56 respondenten over het onderwerp. Als laatste stap in 

dit onderzoek worden deze Q-sorts onderworpen aan een factoranalyse waarbij 

verschillen en gelijkenissen in meningen onderscheiden worden en een bepaald patroon 

aan het licht zal gebracht worden. Aan de hand van dit patroon wordt het mogelijk 

gemaakt om een typologie van verschillende profielen op te stellen.  

1.4.2 Aanvullende informatie  

Nadat alle stellingen op de Q-sort tabel gelegd zijn, wordt bij elke respondent gepolst 

naar hun redenen voor het plaatsen van de stellingen in de uiterste vakjes, namelijk bij 

de cijfers -5 en +5. Dit maakt het voor de onderzoeker wat gemakkelijker voor het 

beschrijven en interpreteren van de factoren die later in de Q-analyse zullen voorkomen. 

Het verhoogt ook onmiddellijk de interne validiteit, aangezien op deze manier nagegaan 

wordt of de respondent hetzelfde zegt als wat zijn/haar Q-sort blijkt uit te schijnen 

(Jedeloo & van Staa, 2009).  

 

Er wordt ook aan de respondenten gevraagd of ze vinden dat deze Q-set van stellingen 

voldoende representatief is. Het geeft de deelnemers de mogelijkheid om te laten weten 

welke stellingen ze overbodig vonden of welke ze eventueel nog zouden bijvoegen (Van 

Eijk & Steen, 2012). Dit is ook een extra controlemiddel voor de onderzoeker om er 

zeker van te zijn dat alle stellingen als een ‘universe of different viewpoints’ kan 

beschouwd worden.  

 

Hoewel de respondenten anoniem bevraagd worden, wordt hen toch gevraagd om een 

formulier in te vullen waarop o.a. gepolst wordt naar geslacht, leeftijd, 

opleidingsniveau… Het is dan wel niet de bedoeling de studie te veralgemenen naar de 

ganse bevolking, maar dit formulier is een handig hulpmiddel voor de onderzoeker. Via 

deze weg kan de onderzoeker uitspraken maken die gerelateerd zijn aan het geslacht, 

leeftijd, opleidingsniveau… Een uitspraak zoals deze zou kunnen zijn: 50% van de 

vrouwen in deze studie... Het formulier biedt de onderzoeker ook een overzicht van 

hoeveel mannen, vrouwen, jongeren, volwassenen… al bevraagd werden. Zo kan de 

onderzoeker zien of het aantal bevragingen wat in evenwicht is naargelang geslacht, 

leeftijd…).  
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2 Data analyse en interpretatie 

2.1 PQMethod 

PQMethod 2.35 (recentste versie) is een statistisch programma dat specifiek ontworpen is om 

Q-studies uit te voeren. Het programma zorgt ervoor dat de data, verkregen uit de afgenomen 

Q-sorts, gewoon overgenomen kan worden zoals ze gesorteerd is door de deelnemers zelf 

(Schmolck, 2002). Het programma gaat een ‘by-person’-factoranalyse uitvoeren waarbij de Q-

sorts, die het gedachtegoed van de respondenten voorstellen, gaan correleren. De Q-sorts die 

gaan correleren zullen een cluster vormen die een bepaalde factor zullen voorstellen. Elke 

factor is dus gelijk aan een groep van respondenten die min of meer dezelfde houding 

aannemen tegenover het onderwerp (Jedeloo & van Staa, 2009). Zo komt het programma 

uiteindelijk uit op een overzicht van een aantal profielen van informele zorgaanbieders.  

2.1.1 STATES 

Allereerst wordt er gestart met STATES. Deze optie zorgt ervoor dat de 36 stellingen 

ingevoerd kunnen worden. Hiervoor wordt een apart programma geopend, namelijk 

kladblok, waar de stellingen getypt kunnen worden. Elke stelling moet op een aparte 

regel staan en zonder witregels ertussen. De stellingen mogen ook niet langer zijn dan 

60 tekens, anders worden deze ingekort door het programma zelf. Het is ook heel 

belangrijk dat de stellingen in de juiste volgorde staan, dus dat ze hetzelfde nummer 

krijgen zoals ze in de Q-sort hebben (Schmolck, 2002). Dubbel checken is hier dus 

zeker een must.  

2.1.2 QENTER 

QENTER wordt gebruikt om de data uit de afgenomen Q-sorts rechtstreeks te kunnen 

invoeren in het programma. Het is niet de bedoeling dat alle Q-sorts in één keer allemaal 

moeten ingevoerd worden. Het is dus perfect mogelijk dat er al enkele ingegeven 

worden en daarna het programma weer wordt afgesloten. Indien de data nog aangevuld 

moet worden, dan kan dit gedaan worden in hetzelfde bestand in QENTER (Schmolck, 

2002). 

2.1.3 Factorextractie: QCENT & QPCA 

QCENT (Centroid analysis) en QPCA (PCA, Principal Components analysis) zijn twee 

mogelijkheden om aan factorextractie te doen. De QCENT-mogelijkheid is een methode 

die bijna nergens anders dan in de Q-methodologie gebruikt wordt. De andere 

mogelijkheid, QPCA, wordt eigenlijk als standaard methode gebruikt voor het extraheren 

van factoren in statische programma’s zoals SPSS.  
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Sinds PQMethod versie 2.30, is het bij de QCENT methode mogelijk om te kiezen uit 

twee opties om de factorextractie te doen. Zo is er o.a.: 

- Brown Centroids: 

Deze manier stelt voor om ‘the magical number of seven Centroids’ te 

extraheren, waarbij er dus gewerkt zal worden met zeven factoren die zelf 

gekozen worden door de onderzoeker. Het aantal van zeven factoren kan wel 

gewijzigd worden, het is niet zo dat er sowieso zeven factoren moeten zijn. Het 

maximale aantal factoren dat het programma aankan is acht. 

 

- Horst’s Centroid : 

Bij deze optie is het mogelijk om zelf te kiezen uit hoeveel factoren de extractie 

bestaat of gaat het programma zelf bepalen wanneer er gestopt wordt met de 

extractie van factoren. Horst’s Centroid-methode gaat dus zelf een suggestie 

doen wanneer er gedacht wordt dat er voldoende factoren geëxtraheerd zijn. Ook 

hier is er weer een maximum van acht factoren om te extraheren.  

Ikzelf heb, net zoals vele andere onderzoekers die de Q-methode gebruiken, geopteerd 

voor de QCENT-methode omdat ik via deze studie op zoek ben naar unieke houdingen 

van informele zorgaanbieders en niet naar zoveel mogelijke variantie tussen de 

informele zorgaanbieders zoals in klassieke factoranalyses (Jedeloo & van Staa, 2009). 

Aangezien het aangeraden wordt om meer factoren in overweging te nemen dan in de 

factorrotatie verwacht wordt, is het aangeraden om zoveel mogelijk variantie te 

behouden. Volgens de ervaring van de onderzoeker Brown is zeven factoren het aantal 

dat het meest geschikt is om de rotatie te doen (van Exel & de Graaf, 2005). Vandaar 

dat mijn voorkeur ook uitgaat naar het zelf selecteren en extraheren van de factoren en 

niet het programma het werk laten doen. 

2.1.4 Factorrotatie: varimax & judgemental 

In deze stap van factorrotatie (QROTATE) is het de bedoeling dat het aantal factoren 

geroteerd wordt om tot een finale set van factoren te komen. Deze rotatie kan objectief 

en automatisch gedaan worden, volgens een bepaald statistisch principe (VARIMAX) 

(van Excel & de Graaf, 2005). De varimax-methode gaat ervoor proberen zorgen dat 

individuen geassocieerd worden met één bepaalde factor (Webler, Danielson & Tuler, 

2009). Het roteren kan echter ook handmatig door de onderzoeker zelf uitgevoerd 

worden op basis van theoretische gronden die hij/zij gevonden over het onderwerp 

gevonden heeft (JUDGEMENTAL) (van Exel & de Graaf, 2005). Deze handmatige 

rotatie is handig om bepaalde op theorie gebaseerde hypotheses te gaan testen. 

Aangezien ik geen ervaring heb met uivoeren van een Q-studie gaat mijn voorkeur uit 
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naar de automatische varimax-methode waarbij het programma zelf de factoren gaat 

roteren (Webler, Danielson & Tuler, 2009). De rotatie gaat zeker niet de samenhang in 

de Q-sorts of de relaties tussen de Q-sorts gaan beïnvloeden. Het roteren zorgt er alleen 

voor dat de Q-sorts eens vanuit een ander perspectief bekeken wordt. Uiteindelijk wordt 

door de factorrotatie enkele finale factoren bekomen die elk een cluster van individuele 

standpunten vertegenwoordigen die in hoge mate met elkaar correleren en dus niet met 

andere factoren correleren (van Exel & de Graaf, 2005). 

2.1.4.1 Flagging factors 

Het is van uitermate belang om Q-sorts die hoog (positief of negatief) laden op een 

bepaalde factor te gaan ‘flaggen’. Het ‘flaggen’ is op zich belangrijk omdat de finale 

beschrijving van elke factor enkel en alleen gebaseerd zal zijn op de Q-sorts die 

‘flagged’ zijn als een hoge (positieve of negatieve) lading op die bepaalde factor. Zowel 

positieve als negatieve ladingen zijn belangrijk voor het definiëren van een bepaalde 

factor, aangezien deze ladingen evenveel invloed uitoefenen op deze factor (Webler, 

Danielson & Tuler, 2009).  

 

Het ‘flaggen’ op zich is iets dat automatisch door het programma of handmatig gedaan 

kan worden. Normaal is een Q-sort ‘flagged’ als de factor lading groter of gelijk is aan 

0,34. Dit getal wordt bekomen door de formule ABS(2.58÷√N) toe te passen, waarbij de 

N naar het aantal Q-sorts verwijst. In dit onderzoek komt dit neer op een aantal van 56 

Q-sorts.  

 

Hierbij verkies ik opnieuw voor het automatisch ‘pre-flagging’ door het programma. De 

PQMethod gaat een ‘X’ plaatsen naast elke significante lading. Als je als onderzoeker 

niet tevreden bent met het resultaat dat door het programma naar voor wordt 

geschoven, kan je nog altijd wijzigingen aanbrengen. Het is dus perfect mogelijk om 

‘flags’ toe te voegen of te verwijderen. Over de precieze hoeveelheid flags wordt in de Q-

analyse meer uitleg over gegeven. 

 

2.2 Q-analyse 

Als laatste stap in de PQMethod wordt de finale Q-analyse op basis van de ingevoerde Q-sorts 

uitgevoerd. Deze analyse brengt heel wat data-output met zich mee. Hieronder wordt enkel de 

belangrijkste output besproken namelijk, de factormatrix en de tabel met de geïdealiseerde Q-

sorts met Z-scores. In bijlage is de overige data-output terug te vinden.  
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2.2.1 Factormatrix 

Vooraleer er begonnen wordt met de finale data-analyse is het belangrijk om te bepalen 

hoeveel factoren geanalyseerd zullen worden. Er bestaat niet zoiets als het correct 

aantal te gebruiken factoren, want elke hoeveelheid factoren zal zowiezo al iets kunnen 

vertellen over hoe mensen over dit onderwerp denken. De eigenwaarden (Eigenvalues) 

van een factor gaan al een beetje aantonen welke factoren behouden kunnen worden en 

welke niet. Het is zo dat enkel factoren met een Eigenwaarde van ≥ 1,0 behouden 

worden. De factoren die minder zijn dan 1,0 worden als te klein beschouwd (Webler, 

Danielson & Tuler, 2009).  

 

Naast deze indicatie van Eigenwaarden kunnen door de onderzoeker zelf ook nog 

enkele criteria in overweging genomen worden om het aantal factoren te bepalen. Zo 

kan de onderzoeker er ongeveer zeker van zijn dat alle belangrijkste factoren in de Q-

analyse opgenomen zijn. Deze vier overwegingen zijn:   

- 1. Simplicity: een kleiner aantal factoren is altijd beter, aangezien het 

gemakkelijker is voor de onderzoek om zo een bepaalde houding van een 

deelnemer tegenover te onderwerp te begrijpen. Hierbij moet wel opgelet worden 

dat er door het aantal factoren zo klein mogelijk te houden geen interessante en 

belangerijke informatie verloren gaat.  

 

- 2. Clarity: de best mogelijke factoruitkomst is deze waarbij elke deelnemer maar 

op één bepaalde factor gaat laden. Deze Q-sorts zullen slechts één ‘X’ hebben 

staan. Er moet zoveel mogelijk geprobeerd worden om het aantal ‘cofounders’ 

(mensen die op meerdere factoren laden, en meerdere ‘X’en’ staan hebben) en 

‘non-loaders’ (mensen die op geen enkele factor laden, waar geen enkele ‘X’ bij 

staat) zo laag mogelijk te houden.  

 

- 3. Distinctness: het is beter om lagere correlaties te hebben tussen factoren, 

dan hoge, omdat deze hoge correlaties tussen factoren gelijkaardige informatie 

naar voor zullen schuiven, wat het moeilijker maakt om verschillende profielen te 

gaan onderscheiden.  

 

- 4. Stability: bij het vergelijken van de resultaten met een verschillend aantal 

factoren, zal opvallen dat bepaalde deelnemers een cluster zullen vormen. Dit is 

een indicatie dat deze groep respondenten min of meer dezelfde mening over het 

onderwerp hebben. Het is dus van uitermate belang om een goede set van 
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factoren te hebben, want deze set zal ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk van 

deze clusters ontstaan.  

 

De factormatrix gaat eigenlijk een eerste overzicht weergeven van de geëxtraheerde 

factoren en de mate waarin de respondenten akkoord of niet akkoord gaan met deze 

factoren of er neutraal tegenover staan. In deze tabel wordt ook duidelijk aangetoond 

aan de hand van een ‘X’ welke Q-sorts op één bepaalde factor gaan laden.  

2.2.1.1 Factormatrix: Buurtzorgnetwerken 

De factormatrix voor de Q-sorts uit de verschillende buurtzorgnetwerken wordt in tabel 6 

weergegeven. Voor deze Q-sorts werden drie factoren weerhouden. Er werden ook 

analyses uitgevoerd van twee tot en met zeven factoren. Na het vergelijken van de 

outputs van deze verschillende aantallen, viel de keuze uiteindelijk op het aantal van 

drie factoren. Hiervoor werden de volgende criteria in overweging genomen.  

 

Allereerst werd er gekeken bij welke hoeveelheid het aantal non-loaders (waar nergens 

een ‘X’ staat) zo laag mogelijk was (cf. supra: ‘clarity’). Het viel op dat het aantal non-

loaders in stijgende lijn ging, naarmate het aantal weerhouden factoren ook steeg.  Het 

aantal bij twee factoren was 13, bij drie factoren was die 16 en bij vier factoren was dit 

aantal 20. Er werden nergers confounders terug gevonden (waar meer dan één ‘X’ naast 

staat).  

 

Vervolgens werd gekeken in welke mate de factoren de totale variantie konden 

verklaren. Bij twee factoren was dit in totaal 26% van de totale variantie, bij drie factoren 

32% en uiteindelijk bij vier factoren was dit 38%. Hoewel bij twee factoren wel al 26% 

van de totale variantie verklaard werd, werd toch nog een derde factor er aan 

toegevoegd aangezien de derde factor 10% van de totale variantie verklaarde. Als 

hierbij nog een vierde factor toegevoegd werd, was te zien dat deze factor slechts 5% 

van de totale variantie verklaarde. Aangezien dit als klein kan worden beschouwd, werd 

deze factor niet mee opgenomen in de matrix. Er waren ook slechts drie respondenten 

die significant laadden op deze vierde factor. Uiteindelijk viel de keuze dus op drie 

factoren, aangezien deze niet in sterke mate met elkaar correleerden (cf. supra: 

‘distinctness’) en een kleiner aantal factoren altijd beter is (cf. supra: ‘simplicity).  

 

In onderstaande tabel is te zien dat ‘factor 1’ 15% van de totale variantie verklaart, 

‘factor 2’ 7% en ‘factor 3’ 10%. De drie factoren in totaal gaan 32% van de totale 

variantie verklaren. Dit lijkt een laag cijfer, maar het is totaal niet nodig met de Q-
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methode dat dit cijfer hoog is aangezien de methode op zoek gaat naar unieke 

standpunten en niet zoveel mogelijk wil verklaren. Uit deze tabel kan ook afgelezen 

worden dat de meeste mensen zich het best identificeren met ‘factor 1’.  

Factor Matrix with an X Indicating a Defining Sort 

 

                         FACTOREN 

 

 QSORT                   1                2                3 

  

  Resp. 1          0.5884X     0.4207      0.2236  

  Resp. 2          -0.1121      0.0285      0.3616X 

  Resp. 3         0.0491      0.2592      0.4889X 

  Resp. 4          0.3580      0.4614      0.3691  

  Resp. 5          0.5071X              -0.0019      0.3669  

  Resp. 6          0.4340      0.1483      0.4360  

  Resp. 7          0.5561X     0.2900      0.1255  

  Resp. 8          0.1578               -0.0043      0.4206X 

  Resp. 9          0.1906      0.3766      0.3938  

  Resp. 10       0.3841X     0.3488     0.1380  

  Resp. 11       0.0666      0.0721      0.7608X 

  Resp. 12       0.2390      0.0002      0.3550X 

  Resp. 13       -0.0728     0.0099      0.4575X 

  Resp. 14       0.2677      0.3002      0.4929X 

  Resp. 15        0.1237      0.0048      0.1729  

  Resp. 16       -0.2325     -0.1899      0.3314X 

  Resp. 17      -0.0936      0.4524X     0.1991  

  Resp. 18       -0.0373      0.4900X     0.3684  

  Resp. 19       -0.0994     -0.1761      0.1631  

  Resp. 20        0.0176      0.4897X    -0.0385  

  Resp. 21        0.6339X     0.4983      0.0606  

  Resp. 22        0.5524X    -0.0301      0.2065  

  Resp. 23       -0.0038    -0.2358      0.1994  

  Resp. 24        0.4210      0.1090      0.4274  

  Resp. 25        0.3790     -0.4146     -0.3027  

  Resp. 26        0.7949X    -0.0721     -0.0070  

  Resp. 27        0.5997X     0.1927     -0.0224  

  Resp. 28        0.4279X    -0.2548      0.3230  

  Resp. 22        0.2036     -0.2879      0.0069  

  Resp. 30        0.6597X    -0.1288      0.1974  

  Resp. 31       -0.0312     -0.2777     -0.0039  

  Resp. 32        0.5438X     0.1913      0.2935  

  Resp. 33        0.4703X     0.0086     -0.0415  

  Resp. 34        0.6081X     0.0392      0.1712  

  Resp. 35        0.1719     -0.1071      0.2523  

  Resp. 36        0.2991      0.2677      0.4257X 

  Resp. 37        0.2133      0.4116X   -0.0071  

  Resp. 38        0.1530      0.0958     0.4220X 

  Resp. 39        0.3302      0.0631      0.5312X 
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Tabel 6 Factormatrix buurtzorgnetwerken met factorlading voor 56 Q-sorts  

 

2.2.2 Geïdealiseerde Q-sorts 

Na het kiezen van een goede set van factoren, is het mogelijk om deze te gaan 

analyseren. Hiervoor worden factor scores van elke stelling berekend. Een factor score, 

of ook wel Z-score genoemd, gaat meten hoe ver een bepaalde stelling van het midden 

van de tabel ligt. Stellingen met een hoge factor lading zijn stellingen waar de 

respondent in meerdere mate mee akkoord is. Deze bevinden zich aan de rechterkant 

van de tabel. Stellingen waar de respondent in mindere mate mee akkoord is en dus ook 

een negatieve lading hebben, situeren zich aan de linkerkant van de tabel (Webler, 

Danielson & Tuler, 2009). Op basis van deze Z-scores kan voor elke factor een 

geïdealiseerde Q-sort opgesteld worden. Deze geïdealiseerde Q-sort toont aan hoe een 

hypothetische respondent, die 100% laadt op die bepaalde factor, alle stellingen in de Q-

sort zou sorteren (van Exel & de Graaf, 2005).  

Er zijn kenmerkende stellingen; dit zijn stellingen die volledig aan de uiteinden van de Q-

sort tabel geplaatst worden en dus hoog (positief of negatief) laden op een bepaalde 

factor. Aan de hand van deze stellingen is het eigenlijk al mogelijk een beschrijving te 

geven over hoe respondenten, die hoog laden op die bepaalde factor, over het 

onderwerp denken. De andere stellingen worden onderscheidende stellingen en 

consensus-stellingen genoemd. Op basis van deze stellingen is het mogelijk om 

verschillen en overeenkomsten tussen factoren te beschrijven.  

  Resp. 40        0.4687X     0.1355      0.0910  

  Resp. 41        -0.3521X    -0.1405      0.0967  

  Resp. 42        0.4819X     0.1758      0.1556  

  Resp. 43        0.1728     0.2668      0.3061  

  Resp. 44        0.6197X     0.0023      0.2555  

  Resp. 45        0.4002      0.3774     -0.2653  

  Resp. 46        0.0293      0.0897      0.4839X 

  Resp. 47        -0.0733      0.5870X     0.0748  

  Resp. 48        0.2839     -0.0389     -0.0332  

  Resp. 49        0.5178      0.3396      0.4107  

  Resp. 50        0.6458X     0.0246      0.2719  

  Resp. 51        0.8099X    -0.1143      0.2718  

  Resp. 52        0.4443X     0.0135     0.3523  

  Resp. 53        0.2760      0.3849      0.5664X 

  Resp. 54        0.3512     -0.1381      0.4383X 

  Resp. 55        0.2928     -0.1248      0.3447X 

  Resp. 56        0.2260      0.3898      0.3350  

 

  % expl.Var.             15               7              10 
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2.2.2.1 (Geïdealiseerde) Q-sort: Buurtzorgnetwerken 

Onderstaande tabel 7 is een overzicht van de Z-scores van alle stellingen op elke factor 

die weerhouden is voor deze case. Hieruit valt af te leiden dat een aantal stellingen hoog 

(positief of negatief) gaan laden op een bepaalde factor. Dit zijn dan de stellingen 

waarnaast een Z-score vermeld staat van -5, -4, 4 of 5. Deze stellingen zullen per factor 

uit deze tabel gehaald worden en aan de hand van deze kenmerkende stellingen zal het 

mogelijk zijn om bepaalde profielen van informele zorgaanbieders binnen 

buurtzorgnetwerken naar voor te schuiven (cf. infra: ‘resultaten).  Eén factor staat dus 

gelijk aan één profiel.  In deze tabel is ook te zien dat de hoge ladingen soms bij meer 

dan 1 factor voorkomen, wat al kan aantonen dat de profielen heel dicht bij elkaar gaan 

liggen en er slechts een klein verschil tussen zal zitten.  

Factor Q-Sort Values for Each Statement 

  FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 

1 Ik ben lid omdat ik vind dat een buurtzorgnetwerk zorgt 

voor een aangenamere leefomgeving waar iedereen 

elkaar kent en hulp biedt waar nodig. 

2 1 1 

2 Het is voor mij een manier om sociale contacten aan te 

gaan en nieuwe vriendschapsbanden op te bouwen. 

1 2 2 

3 Ik doe dit omdat ik het leuk vind om te doen. Ik zie dit 

eerder als een soort van hobby. 

-1 -1 4 

4 Ik voel mij trots als ik zie dat ik iemand kan helpen. -1 5 3 

5 Ik vind het vooral leuk om dit samen met anderen te 

kunnen doen. 

0 0 2 

6 Ik vind het voornamelijk belangrijk om ergens bij te horen. -4 2 1 

7 Ik doe dit omdat ik het zorgen voor anderen interessant 

vind.  

1 1 1 

8 Ik doe dit voornamelijk omdat ik wat ervaring wil opdoen 

met het vrijwillig verlenen van hulp. 

-2 -3 0 

9 Het maakt mij gelukkig dat ik met mijn hulp anderen ook 

gelukkig kan maken. 

4 1 4 

10 Ik vind het goed dat ik op deze manier mijn steentje kan 
bijdragen en kan aantonen dat buurtzorgnetwerken zoals 
dit een meerwaarde kunnen betekenen in de 
samenleving. 

3 1 3 

11 Ik denk dat dit voor veel mensen voor een gevoel van 

voldoening zal zorgen. 

1 -1 2 

12 Ik denk dat dit voor veel mensen een nieuwe wereld opent 

en dat ze er veel uit kunnen leren. 

0 4 0 
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13 Ik zou mij er niet goed bij voelen als ik mij niet actief zou 

inzetten voor het welzijn van anderen en voor zij die er 

nood aan hebben. 

1 0 1 

14 Ik doe dit, omdat anderen het ook voor mij zouden doen. -5 -5 -1 

15 Het zou veel mensen leren omgaan met respect en 

waardering voor hunzelf en anderen.  

3 -2 0 

16 Mensen uit mijn directe omgeving hebben er behoefte 

aan, daarom vind ik het maar logisch dat ik dit doe. 

0 -2 1 

17 Het verlenen van informele zorg wordt vaak gezien als 

een ideale aanvulling op de professionele zorg. 

0 0 -4 

18 Ik doe dit omdat de professionele hulp tegenwoordig vaak 

te duur is voor de hulpbehoevende. 

-2 3 -3 

19 Het is goed voor de hulpbehoevende om in de eigen 

leefomgeving de nodige hulp te krijgen. 

4 0 5 

20 De waardering van anderen voor mijn inspanningen is 

voor mij enorm belangrijk. 

-2 0 -2 

21 Ik ben van het principe dat iedereen recht heeft op een 

gelijke behandeling in de samenleving. 

3 2 -1 

22 Ik verleen deze zorg omdat ik het gevoel heb dat mensen 

nergens anders terecht kunnen. 

-4 -4 -3 

23 Ik vind dat de zorg niet altijd binnen de muren van een 

professionele instelling moet gebeuren. 

5 1 -1 

24 Ik vind dat de professionele hulp tekort schiet op bepaalde 

vlakken en zie het aanbieden van informele zorg als een 

goede vervanging. 

-3 0 -5 

25 Door zelf lid te zijn is het mogelijk voor mij om anderen 

aan te sporen om ook lid te worden. 

-1 -3 -2 

26 Het is maar vanzelfsprekend dat iedereen zijn steentje 

bijdraagt in de samenleving. 

1 -3 0 

27 Mensen moet er niet altijd op vertrouwen dat een ander 

het wel zal doen; Het is ergens een plicht om hulp te 

verlenen aan zij die er behoefte aan hebben. 

-1 -2 -3 

28 Het wordt een beetje verwacht van de omgeving dat je 

mee hulp verleent in het buurtzorgnetwerk. 

-3 -2 -4 

29 Eerlijk gezegd zou het verlenen van informele zorg aan 

buren ingebed moeten zijn in onze cultuur. 

2 -4 0 

30 Ik beschik over de nodige capaciteiten en ervaring om 

hulp te verlenen. 

-1 4 -1 

31 Ik vind van mezelf dat ik in staat ben om anderen te 

helpen. 

0 2 3 
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32 Het is voor mij gemakkelijk om hulp te verlenen, het vergt 

voor mij geen extra moeite. 

0 3 -1 

33 Ik verleen zorg omdat ik me makkelijk kan inleven in de 

situatie van iemand anders. 

2 -1 2 

34 Ik vind dat het verlenen van informele zorg perfect te 

combineren valt met de rest dat ik doe in het leven. 

2 -1 -2 

35 Ik ben ervan overtuigd dat mijn hulp het verschil kan 

maken. 

-2 3 0 

36 Lid worden van een buurtzorgnetwerk is gemakkelijk en 

kosteloos dus waarom zouden anderen het ook niet 

doen? 

-3 -1 -2 

 
Tabel 7  Z-scores Buurtzorgnetwerken  

 

3 Resultaten 

3.1 Case: Buurtzorgnetwerken  

 

3.1.1 Profiel 1: Zorgaanbieder in hart en nieren  

 
Tabel 8 Kenmerkende stellingen Factor 1 – Zorgaanbieder in hart en nieren  

 
Respondenten die op deze eerste factor laden zijn het er vooral mee eens dat hulpvragers niet 

altijd de nodige zorg/hulp moeten krijgen binnen professionele instellingen (stelling 23 & 19). 

Deze respondenten zijn van het principe dat iemand in eerste instantie beroep moet kunnen 

doen op familie en buren om de nodige hulp te krijgen. Hulpbehoevenden kunnen perfect thuis 

geholpen worden en ze voelen zich daar ook op hun gemak aangezien het voor hen de meest 

vertrouwde plaats is. Individuen die hoog op deze factor laden, vinden ook dat zij gelukkiger 

worden door het helpen van anderen (stelling 9). Het is voor veel mensen die deelgenomen 

Stelling        Factor 1  Factor 2  Factor 3  

 

9    Het maakt mij gelukkig dat ik met mijn hulp anderen      4        1        4 

      ook gelukkig kan maken 

19  Het is goed voor de hulpbehoevende om in de          4        0        5 

      eigen leefomgeving de nodige hulp te krijgen 

23  Ik vind dat de zorg niet altijd binnen de muren       5        1       -1  

      van een professionele instelling moet gebeuren  

6    Ik vind het voornamelijk belangrijk om ergens bij te     -4        2        1  

      horen   

22  Ik verleen deze zorg omdat ik het gevoel heb dat     -4       -4       -3  

      mensen nergens anders terecht kunnen  

14  Ik doe dit, omdat anderen het ook voor mij zouden     -5       -5       -1  

      doen  
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hebben aan het onderzoek de voornaamste stelling. De hulpaanbieders zijn blij dat ze het nog 

kunnen doen en vooral dat ze er anderen mee helpen. De dankbaarheid dat zij voor hun 

aangeboden hulp terug krijgen, doet henzelf ook een goed gevoel krijgen. Het doet hen deugd 

dat ze een ander met iets kunnen helpen.  

 

De mensen die hoog laden op deze factor gaan hulpbehoevenden helpen omdat dit bij hen 

vanuit hun hart komt. Het is gewoon zo normaal bij deze hulpaanbieders dat ze iemand willen 

helpen, het zit bij hen ingebakken van kleins af aan en zouden het zeker niet doen omdat ze er 

iets voor terug krijgen. Deze groep hulpaanbieders gaan dus geen hulp aanbieden aan een 

ander omdat ze verwachten dat die ander het dan ook voor hen zal doen (stelling 14). Ze staan 

er zelfs niet bij stil dat dit één van de motivatiefactoren zou kunnen zijn. Het is voor hen 

onbelangrijk om dan ook maar iets terug te krijgen voor het aanbieden van hun hulp en al zeker 

niet om zelf ook hulp te krijgen. Deze respondenten gaan ervan uit dat je hulp aanbiedt om dat 

je het zelf wilt. Een mens doet het gewoon of hij/zij doet het niet, de keuze is aan hen. Mensen 

met dit profiel vinden het ook allerminst belangrijk om ergens bij te horen (stelling 6). De 

hulpvrager staat centraal. Wat het voor henzelf oplevert, staan ze zelfs niet bij stil. Wel zijn deze 

respondenten ervan overtuigd dat hulpvragers wel nog ergens anders terecht kunnen (stelling 

22). Het is dus niet zo dat als zij er niet zouden zijn, de hulpvragers niet geholpen zouden 

worden. De respondenten tonen aan dat er nog tal van mogelijkheden zijn, naast burenhulp. Ze 

vinden zeker niet van zichzelf dat ze uitzonderlijk zijn.  

 

Deze respondenten worden gelabeld als een zorgaanbieder in hart en nieren, omdat ze de 

zorgvrager centraal stellen en het aanbieden van informele zorg bij hen ingebakken zit. Deze 

zorgaanbieders hebben niet anders gekend dan het aanbieden van deze zorg en voor hen is 

het dus ook doodnormaal dat ze een ander gaan helpen. Anderen helpen zit in hun hart en ze 

worden er zelf gelukkig van dat dit kunnen doen.   

 

Na het bekijken van de oorspronkelijke Q-sorts en de bijkomende informatie van de 

respondenten, wordt het mogelijk om te zien hoeveel en welke mensen hoog scoorden op deze 

kenmerkende stellingen en dus ook in dit soort profiel passen. Voor de zorgaanbieder in hart en 

nieren kan er vastgesteld worden dat er meer vrouwen dan mannen onder dit profiel vallen. 

Toch is het verschil erg klein en misschien ook logisch omdat er in het totaal al meer vrouwen 

dan mannen bevraagd werden. Verder is bijna iedereen ouder dan 65 jaar en allemaal 

gepensioneerd met uitzondering van enkele die in ziekteverlof waren. Qua opleidingsniveau is 

dit aantal gelijk verdeeld over het middelbaar en hogere studies. Een aantal van de 

respondenten hebben eerder ook al een beroep uitgeoefend in de non-profit sector of 

technische sector. Wat opvalt is dat bepaalde mensen vroeger al in de verzorging gewerkt 
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hebben en dit nu na hun loopbaan willen verder zetten. Dit werd ook duidelijk uit de gesprekken 

met de respondenten achteraf. De vrouwelijke zorgaanbieders zullen dus eerder zorg 

aanbieden die gecategoriseerd kan worden als bezoekje brengen, boodschappen doen, 

telefoneren… De mannen kiezen dan eerder voor het verzorgen van het vervoer voor de 

hulpbehoevenden. De overgrote meerderheid van dit profiel is ook lid van een andere 

vereniging en heeft ook al eerder vrijwilligerswerk gedaan. Opvallend is dat vrijwilligerswerk bij 

een groot aantal in de familie zit. 

 

3.1.2 Profiel 2: De trotse zorgaanbieder 

 
Tabel 9 Kenmerkende stellingen Factor 2 – De trotse zorgaanbieder 

 
Respondenten die onder dit tweede profiel vallen zijn vooral trots dat ze iemand met hun hulp 

verder kunnen helpen (stelling 4). Ze zijn ervan overtuigd dat hetgeen je zelf nog kan, mag 

overdragen op een ander. Vaak zijn het ook hulpaanbieders die eerder al in de zorgsector 

gewerkt hebben en nu dus nog altijd trots zijn dat ze hun werk wat verder kunnen zetten. Het 

maakt hen heel tevreden dat ze het nog kunnen doen. Opvallend is dat ze het echt als ‘trots 

zijn’ definiëren. Andere respondenten vonden trots niet echt passen en zouden het eerder 

onder de noemer ‘blij maken’ plaatsen. De respondenten van profiel 2 zijn dus fier op hetgeen 

ze doen en vinden het ook wel eens aangenaam dat ze door anderen zo als informele 

zorgaanbieder gezien worden. Het feit dat ze enorm trots zijn dat ze dit kunnen doen, gaat ook 

gepaard met het feit dat ze van zichzelf vinden dat ze over voldoende kennis en capaciteiten 

beschikken om dit nog te kunnen doen (stelling 30). Ze hebben eigenlijk al altijd gezorgd voor 

anderen, dus zijn het wel gewend van te doen. Wel geven ook deze individuen toe dat ze er 

nog altijd veel kunnen uit leren, want ze komen nog altijd fascinerende dingen tegen die ze nog 

niet eerder meegemaakt hebben (stelling 12). Ze geven ook aan dat als anderen ook informele 

Stelling        Factor 1  Factor 2  Factor 3  

 

12  Ik denk dat dit voor veel mensen een nieuwe wereld      0        4        0 

      opent en dat ze er veel uit kunnen leren 

30  Ik beschik over de nodige capaciteiten en ervaring      -1        4       -1 

      om hulp te verlenen 

4    Ik voel mij trots als ik zie dat ik iemand kan helpen     -1        5        3 

 

22  Ik verleen deze zorg omdat ik het gevoel heb dat      -4       -4       -3  

      mensen nergens anders terecht kunnen 

29  Eerlijk gezegd zou het verlenen van informele zorg       2       -4        0  

      aan buren ingebed moeten zijn in onze cultuur 

14  Ik doe dit, omdat anderen het ook voor mij zouden      -5       -5       -1  

      doen  
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zorg zouden aanbieden het voor hen ook een nieuwe wereld zou openen. Zo zouden ze ook 

eens zien wat voor appreciatie ze ervoor terug krijgen en wat hulp van iemand uit de omgeving 

kan betekenen voor iemand.  

 

Net zoals in profiel 1 zeggen ook deze respondenten dat ze niet uitzonderlijk zijn. Ook als er 

geen informele buurtzorg zou bestaan, zouden mensen nog altijd op voldoende hulp kunnen 

rekenen van anderen zoals familiehulp of uiteindelijk professionele zorg (stelling 22). Deze 

mensen zijn wel van het principe dat het een beetje uit jezelf moet komen om deze hulp te 

verlenen. Je doet het gewoon graag of je doet het niet. Het zou voor hen dus niet ingebed 

moeten zitten in onze cultuur (stelling 29). Net zoals bij profiel 1 doen deze individuen het zeker 

niet omdat een ander het dan ook voor hen zou doen (stelling 14). Dit is zeker en vast niet hun 

motivatiefactor.  

 

Dit profiel van informele zorgaanbieders gaat dus net zoals bij profiel 1 zorg aanbieden omdat 

ze het graag doen en gewend zijn van te doen, met het enige verschil dat deze respondenten 

wel trots zijn op zichzelf en het ook durven toegeven dat ze er goed in zijn. Profiel 1 gaat zich 

wat introvert opstellen, terwijl profiel 2 er niet echt mee te koop gaat lopen, maar wel gaat 

aantonen dat ze deze hulp aanbieden. Iedereen mag het weten, want ze doen goede dingen, 

dus waarom zou je daar dan niet een gevoel van fierheid over mogen hebben.  

 

Rekening houdend met de bijkomende informatie van de respondenten wordt duidelijk dat de 

vrouwen ook dit profiel gaan domineren. Hier is het verschil tussen mannen en vrouwen groter. 

Met uitzondering van enkele zijn deze respondenten opnieuw allemaal ouder dan 65 jaar en op 

pensioen. Het valt op dat er een groot aantal hogere studies hebben gedaan, een kleiner aantal 

middelbaar en enkele die lagere school afgerond hebben. Ook hier hebben enkele eerder al 

een beroep uitgeoefend in de non-profit sector. Verder zijn er ook heel veel lid van andere 

verenigingen. Ongeveer iedereen die onder dit profiel valt heeft al eerder in z’n leven 

vrijwilligerswerk gedaan en het is ook duidelijk dat dit wat in de familie zit aangezien toch een 

groot deel van de respondenten familieleden kennen die ook vrijwilligerswerk doen.  
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3.1.3 Profiel 3: Vrijetijdszorgaanbieder 

 
Tabel 10 Kenmerkende stellingen Factor 3 – Vrijetijdszorgaanbieder 

 
Gelijkaardig aan het twee profiel zijn ook deze informele zorgaanbieders ervan overtuigd dat het 

goed is voor de hulpbehoevende om de nodige zorg te krijgen in hun eigen omgeving (stelling 

19). Volgens hen gaat de hulpverlening dan het meest baat hebben omdat de hulpvragers zich 

op hun gemak voelen in hun vertrouwde omgeving. De respondenten die onder dit profiel 

vallen, worden ook gelukkig van het zorgen voor anderen (stelling 9). Ze zijn heel tevreden dat 

ze het kunnen doen en kijken er ook naar uit om het te doen. Dit kenmerk kwam ook al heel 

sterk naar voor in het eerste profiel, maar in contrast met de zorgaanbieder in hart en nieren 

gaat dit profiel het aanbieden van informele zorg eerder zien als een soort van hobby dan als 

een dagdagelijkse bezigheid. Voor het eerste profiel is informele zorg echt een groot deel van 

hun leven en voor het derde profiel is informele zorg een deeltje van het leven als het voor hen 

goed uitkomt. Deze individuen gaan dus eigenlijk voor een stuk gaan kijken of het voor hen past 

om anderen te helpen en of ze er zelf ook iets aan hebben. Mensen onder dit profiel gaan het 

aanbieden van informele zorg zien als een soort van hobby (stelling 3). Voor hen is het 

belangrijk dat ze op deze manier nieuwe mensen leren kennen en hen terwijl ook nog met iets 

kunnen helpen. Zo helpen ze voor een stuk de hulpbehoevende en levert het voor de 

zorgaanbieder ook iets op. Deze respondenten zijn graag onder de mensen en vinden het 

gemakkelijk om anderen te helpen. Ze moeten er wel de tijd voor vinden, want hebben vaak 

nog andere zaken in het leven waar ze prioriteit aan geven.  

 

Deze individuen zijn het er dus niet echt mee eens dat ze de professionele zorg gaan 

vervangen (stelling 24) of zelfs gaan aanvullen (stelling 17) met hun hulp. Ze zien hetgeen ze 

doen voor anderen eigenlijk niet echt als zorg of hulp. Ze gaan het al zeker niet vergelijken met 

Stelling        Factor 1  Factor 2         Factor 3  

 

3   Ik doe dit omdat ik het leuk vind om te doen. Ik zie     -1       -1       4   

     dit eerder als een soort van hobby 

9   Het maakt mij gelukkig dat ik met mijn hulp anderen        4        1        4   

     ook gelukkig kan maken 

19 Het is goed voor de hulpbehoevende om in de eigen      4        0        5   

     leefomgeving de nodige hulp te krijgen  

17 Het verlenen van informele zorg wordt vaak gezien als      0        0       -4   

     een ideale aanvulling op de professionele zorg 

28 Het wordt een beetje verwacht van de omgeving dat je     -3       -2       -4   

     mee hulp verleent in het buurtzorgnetwerk 

24 Ik vind dat de professionele hulp tekort schiet op      -3        0       -5   

     bepaalde vlakken en zie het aanbieden van informele 

     zorg als een goede vervanging 
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hulp of zorg dat aangeboden wordt in de medische sector. Voor hen is er dus zeker een grote 

scheiding tussen informele zorg en professionele zorg. Ze zien het ook niet als aanvullend 

aangezien ze de taakjes die zij doen vb. vervoer niet echt als zorg gaan klasseren. Ook hebben 

ze niet het gevoel dat ze gepusht worden vanuit de omgeving om anderen te gaan helpen 

(stelling 28). Ze zijn van het principe dat je er nog altijd zelf voor kiest, of dat je nu tijd hebt of 

niet. Ze gaan zelf wel eens informele zorg voorstellen bij andere mensen, maar laten de keuze 

volledig aan hen over. Het is niet omdat zij het doen, dat een ander het ook moet doen. Het is 

gewoon aangenaam om te doen, dus waarom er dan niet een soort van vrijetijdsbesteding van 

maken.  

 

In dit profiel komen ongeveer evenveel mannen als vrouwen voor, met één iemand minder voor 

de mannen. Geslacht speelt dus niet echt een rol. Het overgrote deel is opnieuw ouder dan 65 

jaar en op pensioen met uitzondering van mensen in ziekteverlof of mensen die genieten van 

een invaliditeitsuitkering. Hier valt op dat er meerdere mensen het middelbaar afgerond hebben 

en slechts enkele hebben verdere studies gedaan. Opnieuw zijn hier veel mensen ook lid van 

andere verenigingen. Met uitzondering van één iemand, heeft iedereen al eerder 

vrijwilligerswerk gedaan in z’n leven. De vrijetijdszorgaanbieder kent minder dan de vorige 

profielen familieleden die ook aan vrijwilligerswerk gedaan hebben.  
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4 Discussie 
 
Vooraleer wordt overgegaan tot de conclusie van deze masterproef en aanbevelingen voor 

verder onderzoek, vind ik het nodig om toch even stil te staan bij enkele kritische opmerkingen  

omtrent het schrijven van deze masterproef en het voeren van het bijhorende onderzoek.   

 

Deze masterproef draait rond het profiel van informele zorgaanbieders en hun motieven binnen 

peer-to-peer buurtzorgnetwerken. Al kan gezegd worden dat deze buurtzorgnetwerken in 

Vlaanderen een redelijk nieuw fenomeen is en dus zijn opgang aan het maken is of toch al in de 

startblokken staat. Dit maakte het er voor mij niet bepaald makkelijker op om respondenten te 

vinden voor mijn onderzoek. De buurtzorgnetwerken die ik mijn masterproef heb bevraagd 

dragen dan wel niet echt de naam ‘buurtzorgnetwerk’, toch voldoen deze aan de criteria om als 

een buurtzorgnetwerk gezien te worden. Het gaat bij allemaal om een netwerk van informele 

zorgaanbieders dat opgestart is door een lokaal bestuur. Het lokaal bestuur is hier dus zeker de 

centrale figuur. Het OCMW of sociaal huis van een gemeente gaat een soort van 

vrijwilligersnetwerk oprichten waar mensen lid van kunnen worden om mensen uit de buurt hulp 

te gaan aanbieden. Het lokaal bestuur is een belangrijke speler bij peer-to-peer 

buurtzorgnetwerken aangezien de informele zorgaanbieders via hen op de hoogte blijven van 

wie allemaal hulp nodig heeft. Gesprekken achteraf maakten ook duidelijk dat een 

buurtzorgnetwerk zonder de inbreng van een lokaal bestuur waarschijnlijk niet stand zou blijven 

houden.  

 

Verder wil ik ook even stilstaan bij het concours. Deze werd opgesteld op basis van literatuur 

rond coproductie, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Aan de hand van deze literatuur heb ik 

stellingen opgesteld die bijna exact in de wetenschappelijke artikelen voorkwamen of zelfs in 

eerdere studies gebruikt werden. De stellingen zouden zoveel mogelijk de meningen en 

standpunten vertegenwoordigen van mensen die gaan coproduceren. Wat mij opviel tijdens het 

doen van deze Q-methode bij de verschillende respondenten was dat veel mensen akkoord 

gingen met bepaalde stellingen. Mensen vonden het moeilijk om voor hunzelf echt keuzes te 

maken en uiteindelijk door de beperkte plaats (één stelling per vakje) ook stellingen te plaatsen 

aan de linkerkant van de tabel (‘neutraal’ en ‘in mindere mate mee akkoord’). Slechts een paar 

voelden zich wat in een hokje geduwd om toch ook verder na te denken en keuzes te maken in 

de stellingen. Ze moesten een rangschikking maken en begrijpen dat ze nog altijd akkoord 

gingen met de stellingen ook al lag het kaartje volledig aan de linkerkant. De gesprekken 

achteraf met elk van de respondenten stelden hen dan wel weer op hun gemak. Ze vonden de 

methode zeker leuk om te doen, maar vonden het aangenaam dat ze me zelf eens konden 
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vertellen hoe ze erover dachten. Uiteindelijk bleken hun motieven wel altijd te kloppen met 

hetgeen ze verdeeld hadden over de tabel.  

Wel merkte ik dat veel van de respondenten er eigenlijk nog niet echt hadden bij stil gestaan 

waarom ze eigenlijk informele zorg gaan aanbieden. Bij het overgrote deel van de 

respondenten was het vooral omdat ze het gewoon graag doen. Pas bij het zien van de 

stellingen werd hen ook duidelijk dat er nog tal van andere motieven zijn. Het rangschikken van 

deze stellingen heeft hen dus eigenlijk ook een beetje aan het denken gezet. Uiteindelijk was 

iedereen wel akkoord met alle kaartjes en snapten ze wel dat dit motieven konden zijn van 

mensen. Er zouden in geen ieder geval nog kaartjes met andere motieven bij moeten.  

 

Als laatste wil ik graag ook even verduidelijken dat bepaalde mensen nu wel aan een bepaald 

profiel toegeschreven zijn, toch wil dit zeker niet iets negatiefs betekenen. De respondenten 

mogen zich in geenszins in een bepaalde categorie geduwd voelen. Ik weet dat dit voor 

sommige mensen wel een confronterend effect kan hebben. De profielen zijn ook door mezelf 

gelabeld. De benamingen van de profielen werden dus niet overgenomen uit eerdere 

onderzoeken. Ik heb de benamingen gebaseerd op wat er in de kenmerkende stellingen het 

meest naar voor kwam. Het kan dus perfect zijn dat mensen niet akkoord gaan met deze 

profieltypes. Opvallend bij deze studie is dat de profielen heel dicht bij elkaar aanleunen en een 

aantal respondenten onder meerdere profielen vallen. De Q-methode is ook slechts een manier 

om unieke standpunten aan het licht te brengen uit een vooraf opgestelde Q-set, het is zeker 

geen manier om besluiten te nemen. Om echt bepaalde conclusies te kunnen trekken en te 

veralgemenen is zeker en vast bijkomend survey onderzoek nodig.  
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DEEL 5: CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  

 

1 Conclusie  

Dit onderzoek naar motieven van informele zorgaanbieders om bij te dragen aan de 

vermaatschappelijking van de zorg binnen peer-to-peer buurtzorgnetwerken heeft drie 

verschillende soorten profielen van informele zorgaanbieders aan het licht gebracht.  

 

Het eerste profiel dat onderscheiden wordt, is de zorgaanbieder in hart en nieren. Dit profiel 

wordt zo genoemd omdat mensen die onder dit profiel vallen de zorgbehoevende centraal 

stellen. Voor hen is het helpen van anderen het allerbelangrijkste in het leven. Ze hebben zich 

eigenlijk al heel hun leven ingezet voor zij die er nood aan hebben en gaan hen dan ook in de 

mate van het mogelijke op allerlei manieren gaan helpen. De hulpaanbieders worden er zelf ook 

gelukkig van, maar gaan dit niet echt gaan uiten. Voor hen maakt het niet uit wat het voor 

henzelf oplevert, zolang de ander maar geholpen wordt. Deze zorgaanbieders in hart en nieren 

gaan zich eerder introvert opstellen en zeker niet te koop lopen met hetgeen ze doen. Niemand 

hoeft eigenlijk te weten wat en waarom ze dit doen. Dit brengt ons bij het tweede profiel 

namelijk, de trotse zorgaanbieder. Dit profiel leunt heel dicht aan bij het eerste, toch kunnen er 

enkele verschillen onderscheiden worden. Zo vindt de trotse zorgaanbieder van zichzelf dat 

hij/zij over de nodige kennis en ervaring beschikt om de informele zorg te leveren, maar geven 

wel toe dat ze nog veel kunnen leren. Ze zijn ook echt fier op zichzelf dat ze dit doen. Ze 

zeggen wel dat je enkel informele zorgaanbieder moet zijn als je het echt wilt, niet omdat dit 

verwacht wordt van de omgeving. Eenmaal je zo’n aanbieder bent, mag je er zeker mee naar 

buiten komen en anderen aansporen om het ook te doen. Er wordt ook nog een derde profiel 

van informele zorgaanbieders naar voor geschoven namelijk, de vrijetijdszorgaanbieder. Deze 

personen gaan eigenlijk maar anderen helpen als ze er zelf de tijd voor hebben. Dit wil daarom 

niet zeggen dat ze het niet graag doen, maar omdat ze het eigenlijk niet echt zien als het 

informeel aanbieden van zorg. Deze vrijetijdszorgaanbieders gaan hetgeen ze doen als een 

hobby zien en doen het omdat ze er voor een stuk ook zelf wat aan hebben.  

 

Als deze drie profielen vergeleken worden met het theoretisch kader, dan merk ik dat er toch 

bepaalde aspecten uit springen. Als ik kijk naar de motieven van de drie profielen, dan gaan 

deze eerder gemotiveerd worden door niet-materiële drijfveren dan door materiële. Het is dus 

niet zo dat informele zorgaanbieders meer gaan coproduceren omdat ze er iets materieels of 
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iets in geld waarneembaar voor terug krijgen. Als ze er al iets van geld voor krijgen, dan wordt 

dat door hen zeker als verwaarloosbaar beschouwd. Het derde profiel leunt wel meer dan de 

andere twee profielen dichter aan bij het coproduceren vanuit eigen belang. Ze krijgen er 

misschien geen goederen, geld of diensten voor in de plaats, maar het coproduceren levert 

voor hen zelf wel iets op. Deze vrijetijdszorgaanbieders krijgen er via het aanbieden van 

informele hulp een hobby bij. Ze maken er tijd voor wanneer het hen uitkomt, hebben sociaal 

contact en vinden het nog eens leuk om te doen ook. De andere twee profielen gaan eerder 

gaan coproduceren vanuit motieven die verder reiken dan eigen belang. Voor een klein stukje 

hebben ze er zelf ook belang bij, maar dit is zeker niet hun belangrijkste drijfveer. Zowel de 

zorgaanbieder in hart en nieren als de trotse zorgaanbieder worden vooral intrinsiek, van 

binnenuit, gemotiveerd. Ze hebben geen externe prikkels nodig die hun gaan aanzetten tot 

helpen. Ze halen enorm veel voldoening uit het feit dat de zorgvrager de hulp krijgt die hij/zij 

nodig heeft. Zolang de hulpvrager gelukkig is, dan is dit voor de informele zorgaanbieder binnen 

deze twee profielen voldoende en worden zij er automatisch ook gelukkiger van. Toch zit er nog 

een klein verschil tussen het eerste en twee profiel. De trotse zorgaanbieder wordt namelijk ook 

op een sociale manier gemotiveerd. Deze zorgaanbieders zijn trots op hetgeen ze doen en 

vinden het eigenlijk ook wel voor een stuk belangrijk wat anderen van hen vinden. Het feit dat 

ze kunnen deel uitmaken van een netwerk van vrijwilligers is voor hen ook een extra motivatie. 

Ze voelen dat ze ergens bij horen en dat ze samen als groep iets doen dat een meerwaarde 

oplevert voor de samenleving.   

 

Als ik kijk naar het soort profiel dat in het theoretisch kader werd beschreven, dan kan ik ook 

overeenkomsten vinden voor de profielen die in dit onderzoek voorkwamen. Om het profiel te 

kunnen op stellen werd onder andere gekeken naar het geslacht,  leeftijd, beroepsopleiding… 

Uit onderzoek is gebleken dat het profiel van coproducent binnen buurtzorgnetwerken toch  wat 

divers is. Als er gekeken wordt naar de motieven dan zijn er heel wat die het gewoon doen 

omdat ze anderen willen helpen, anderen doen het omdat het henzelf ook een beetje vooruit 

helpt of nog anderen doen het omdat ze hun eerdere job wat willen verder zetten. Als er 

gekeken worden naar de demografische factoren zoals leeftijd, geslacht, werkstatuut, 

opleidingsniveau en familiale omgeving kan er eigenlijk wel min of meer een profiel 

onderscheiden worden. Over het algemeen kan ik vast stellen uit dit onderzoek dat het gaat om 

mensen van oudere leeftijd die al op pensioen zijn en eigenlijk over de tijd en capaciteiten 

beschikken om anderen te gaan helpen. Op gebied van werkstatuut of opleiding kan er geen 

conclusie getrokken worden aangezien eerdere beroepen of opleiding te variërend waren. Veel 

zorgaanbieders in dit onderzoek hadden familie die ook aan vrijwilligerswerk deden. Ook op het 

gebied van geslacht kan geen lijn getrokken worden. Het aantal mannen en vrouwen varieert 

binnen de verschillende buurtzorgnetwerken in de verschillende gemeenten.  
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Om nu terug te schakelen naar de hoofdvraag en de deelvragen in deze masterproef kan ik als 

volgt concluderen. Dit onderzoek, aan de hand van Q-methodologie, heeft aangetoond dat er 

drie profielen van informele zorgaanbieders naar voor geschoven kunnen worden. Deze 

profielen lijken op zich dicht bij elkaar te liggen, maar het verschil zit hem in de achterliggende 

motieven. De motieven die onderscheiden kunnen worden en elk een profiel vertegenwoordigen 

zijn: vanuit het hart (profiel 1), vanuit een zekere fierheid (profiel 2) en als hobby (profiel 3).  Er 

kan dus niet gesproken worden van eenzelfde motief voor de verschillende profielen van 

informele zorgaanbieders. De informele zorgaanbieders binnen dit onderzoek hebben dus drie 

verschillende motieven om bij te dragen aan de vermaatschappelijking van de zorg binnen 

peer-to-peer buurtzorgnetwerken.   

 

2 Aanbevelingen  

 
Hoewel dit onderzoek een eerste kijk geeft op een aantal profielen van informele 

zorgaanbieders binnen peer-to-peer buurtzorgnetwerken, zijn er toch nog een aantal 

beperkingen aan dit onderzoek zoals al eerder aangegeven bij de discussie en de voor-en 

nadelen van de onderzoeksmethode. Vandaar dat er enkele aanbevelingen voor verder 

onderzoek binnen dit onderwerp gedaan worden.  

 

Allereerst is er nog te weinig onderzoek naar de werking van buurtzorgnetwerken zelf. Verder 

onderzoek zou kunnen aantonen hoe zo’n netwerk kan blijven bestaan, wat de drijvende 

factoren en actoren zijn, hoe zorgvragers en aanbieders met elkaar in contact gebracht 

worden… De inbreng van zo’n buurtzorgnetwerken is iets waar men zich de komende jaren 

zeker op moet gaan focussen aangezien we naar een toekomst gaan waarbij er meer vraag 

dan aanbod van professionele zorg zal zijn.  

Vervolgens kan dan gezocht worden naar wat mensen echt drijft om hulp aan anderen te gaan 

aanbieden. Hoewel door mezelf geprobeerd is om wat diversiteit in de P-set te steken door 

verschillende mensen uit verschillende buurten te gaan bevragen, is de kans bestaande dat een 

ander discourse van stellingen of andere P-set toch nog andere motieven aan het licht zou 

brengen. De bevindingen uit dit onderzoek kunnen dus zeker niet veralgemeend worden naar 

een grotere populatie. Deze resultaten kunnen enkel een opstapje bieden voor oprichters van 

een buurtzorgnetwerk om eens te kijken wat mensen eigenlijk drijft om informele zorg aan te 

bieden en hoe ze hen eventueel kunnen aantrekken. Misschien dat onderzoek naar de 

meningen van de hulpvragers zelf hier ook een oplossing kan bieden om zo het aanbod en de 

vraag beter op elkaar af te stemmen.  
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Verder zou het ook interessant zijn om eens de vergelijking te maken met andere landen, 

omgevingen, culturen om eens te zien of deze elementen ook invloed hebben op de motivaties 

van mensen. Hoe komt het bijvoorbeeld dat in Nederland buurtzorg al jaren zo ingebed is in de 

samenleving en het in Vlaanderen hier eigenlijk nog maar z’n opkomst aan het maken is?  

Als laatst moet ook gezegd worden dat de onderzoeksmethode ook een aantal leemtes 

vertoont, vandaar dat bijkomend survey onderzoek zeker nodig is om deze standpunten van 

mensen rond het aanbieden van informele zorg uit dit onderzoek te gaan testen in de praktijk. 
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BIJLAGEN  

 

1. Discourse analysis matrix  

 

NR. STELLING DISCOURSE 
ELEMENT 

TYPE 
STELLING 

1.  Ik ben lid van een buurtzorgnetwerk omdat ik 
vind dat zo’n netwerk zorgt voor een 
aangenamere leefomgeving waar iedereen 
elkaar kent en hulp biedt waar nodig. 
 

Belang Feitelijk 

2. Het is voor mij een manier om sociale contacten 
aan te gaan en nieuwe vriendschapsbanden op 
te bouwen. 
 

Belang Feitelijk 

3. Ik doe dit omdat ik het leuk vind om te doen. Ik 
zie dit eerder als een soort van hobby. 
 

Belang Feitelijk 

4. Ik voel mij trots als ik zie dat ik iemand kan 
helpen. 
 

Belang Feitelijk 

5. Ik vind het vooral leuk om dit samen met anderen 
te kunnen doen. 
 

Belang Feitelijk 

6. Ik vind het voornamelijk belangrijk om ergens bij 
te horen. 
 

Belang Feitelijk 

7. Ik doe dit omdat ik het zorgen voor anderen 
interessant vind. 
 

Belang Feitelijk 

8. Ik doe dit voornamelijk omdat ik wat ervaring wil 
opdoen met het vrijwillig verlenen van hulp. 
 

Belang Feitelijk 

9. Het maakt mij gelukkig dat ik met mijn hulp 
anderen ook gelukkig kan maken. 
 

Belang Feitelijk 

10. Ik vind het goed dat ik op deze manier mijn 
steentje kan bijdragen en kan aantonen dat 
buurtzorgnetwerken zoals dit een meerwaarde 
kunnen betekenen in de samenleving. 
 

Belang Evaluatief 

11. Ik denk dat dit voor veel mensen voor een gevoel 
van voldoening zal zorgen. 
 

Belang Evaluatief 

12. Ik denk dat dit voor veel mensen een nieuwe 
wereld opent en dat ze er veel uit kunnen leren. 

Belang Evaluatief 

13. Ik zou mij er niet goed bij voelen als ik mij niet 
actief zou inzetten voor het welzijn van anderen 

Belang Evaluatief 
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en voor zij die er nood aan hebben. 

14. Ik doe dit, omdat anderen het ook voor mij 
zouden doen. 
 

Belang Evaluatief 

15. Het zou veel mensen leren omgaan met respect 
en waardering voor anderen en hunzelf. 
 

Belang Advocatief 

16. Mensen uit mijn directe omgeving hebben er 
behoefte aan, daarom vind ik het maar logisch 
dat ik dit doe. 
 

Belang Advocatief 

17. Het verlenen van informele zorg wordt vaak 
gezien als een ideale aanvulling op de 
professionele zorg. 
 

Normatief Feitelijk 

18. Ik doe dit omdat de professionele hulp 
tegenwoordig vaak te duur is voor de 
hulpbehoevende. 
 

Normatief Feitelijk 

19. Het is goed voor de hulpvrager om in de eigen 
leefomgeving de nodige hulp te krijgen. 
 

Normatief Feitelijk 

20. De waardering van anderen voor mijn 
inspanningen is voor mij enorm belangrijk. 
 

Normatief Feitelijk 

21. Ik ben van het principe dat iedereen recht heeft 
op een gelijke behandeling in de samenleving. 
 

Normatief Evaluatief 

22. Ik verleen deze zorg omdat ik het gevoel heb dat 
mensen nergens anders terecht kunnen. 
 

Normatief Evaluatief 

23. Ik vind dat de zorg niet altijd binnen de muren 
van een professionele instelling moet gebeuren. 
 

Normatief Evaluatief 

24. Ik vind dat de professionele hulp tekort schiet op 
bepaalde vlakken en zie het aanbieden van 
informele zorg als een goede vervanging. 
 

Normatief Evaluatief 

25. Door zelf lid te zijn van een buurtzorgnetwerk is 
het mogelijk voor mij om anderen aan te sporen 
om ook lid te worden. 

Normatief Evaluatief 

26. Het is maar vanzelfsprekend dat iedereen zijn 
steentje bijdraagt in de samenleving. 
 

Normatief Advocatief 

27. Mensen moet er niet altijd op vertrouwen dat een 
ander het wel zal doen; Het is ergens een plicht 
om hulp te verlenen aan zij die er behoefte aan 
hebben. 
 

Normatief Advocatief 

28. Het wordt een beetje verwacht van de omgeving 
dat je mee hulp verleent in het buurtzorgnetwerk. 
 

Normatief Advocatief 

29. Eerlijk gezegd zou het verlenen van informele Normatief Advocatief 
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zorg aan buren ingebed moeten zijn in onze 
cultuur. 
 

30. Ik beschik over de nodige capaciteiten en 
ervaring om hulp te verlenen. 
 

Capaciteiten Feitelijk 

31. Ik vind van mezelf dat ik in staat ben om anderen 
te helpen. 
 

Capaciteiten Feitelijk 

32. Het is voor mij gemakkelijk om hulp te verlenen, 
het vergt voor mij geen extra moeite. 
 

Capaciteiten Feitelijk 

33. Ik verleen zorg omdat ik me makkelijk kan 
inleven in de situatie van iemand anders. 
 

Capaciteiten Feitelijk 

34. Ik vind dat het verlenen van informele zorg 
perfect te combineren valt met de rest dat ik doe 
in het leven. 
 

Capaciteiten Feitelijk 

35. Ik ben ervan overtuigd dat mijn hulp het verschil 
kan maken. 
 

Capaciteiten Evaluatief 

36. Lid worden van een buurtzorgnetwerk is 
gemakkelijk en kosteloos dus waarom zouden 
anderen het ook niet doen? 
 

Capaciteiten Advocatief 



  

 

 

2. Q-desks 

 

 

1. 
 

Ik ben lid van een 
buurtzorgnetwerk omdat ik vind dat 

zo’n netwerk zorgt voor een 
aangenamere leefomgeving waar 
iedereen elkaar kent en hulp biedt 

waar nodig. 
 

 

31. 
 

Ik vind van mezelf dat ik in staat 
ben om anderen te helpen. 

 

14. 
 

Ik doe dit omdat andere het ook 
voor mij zouden doen. 

 

6. 
 

Ik vind het voornamelijk belangrijk 
om ergens bij te horen. 

 

36.  
 

Lid worden van een 
buurtzorgnetwerk is gemakkelijk en 

kosteloos dus waarom zouden 
anderen het ook niet doen? 

 

 

18. 
 

Ik doe dit omdat de professionele 
hulp tegenwoordig vaak te duur is 

voor de hulpbehoevende. 

 

3. 
 

Ik doe dit omdat ik het leuk vind om 
te doen. Ik zie dit eerder als een 

soort van hobby. 

 

12. 
 

Ik denk dat dit voor veel mensen 
een nieuwe wereld opent en dat ze 

er veel uit kunnen leren. 
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21. 
 

Ik ben van het principe dat 
iedereen recht heeft op een gelijke 

behandeling in de samenleving. 
 
 

 

30. 
 

Ik beschik over de nodige 
capaciteiten en ervaring om hulp te 

verlenen. 

 

32. 
 

Het is voor mij gemakkelijk om hulp 
te verlenen, het vergt voor mij geen 

extra moeite. 

 

5. 
 

Ik vind het vooral leuk om dit 
samen met anderen te kunnen 

doen. 

 

23. 
 

Ik vind dat de zorg niet altijd binnen 
de muren van een professionele 

instelling moet gebeuren. 

 

10. 
 

Ik vind het goed dat ik op deze 
manier mijn steentje kan bijdragen 

en kan aantonen dat 
buurtzorgnetwerken zoals dit een 
meerwaarde kunnen betekenen in 

de samenleving. 
 

 

16. 
 

Mensen uit mijn directe omgeving 
hebben er behoefte aan, daarom 
vind ik het maar logisch dat ik dit 

doe. 

 

27. 
 

Mensen moeten er niet altijd op 
vertrouwen dat een ander het wel 
zal doen; Het is ergens een plicht 
om hulp te verlenen aan zij die er 

behoefte aan hebben. 

 

4. 
 

Ik voel mij trots als ik zie dat ik 
iemand kan helpen. 

 

17. 
 

Het verlenen van informele zorg 
wordt vaak gezien als een ideale 
aanvulling op de professionele 

zorg. 
 

 

35. 
 

Ik ben ervan overtuigd dat mijn 
hulp het verschil kan maken. 

 

2. 
 

Het is voor mij een manier om 
sociale contacten aan te gaan en 
nieuwe vriendschapsbanden op te 

bouwen. 
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8. 
 

Ik doe dit voornamelijk omdat ik 
wat ervaring wil opdoen met het 

vrijwillig verlenen van hulp. 
 

 

26. 
 

Het is maar vanzelfsprekend dat 
iedereen zijn steentje bijdraagt in 

de samenleving. 

 

13. 
 

Ik zou mij er niet goed bij voelen 
als ik mij niet actief zou inzetten 
voor het welzijn van anderen en 
voor zij die er nood aan hebben. 

 
 
 

 

19. 
 

Het is goed voor de hulpvrager om 
in de eigen leefomgeving de 

nodige hulp te krijgen. 
 
 

 

22. 
 

Ik verleen deze zorg omdat ik het 
gevoel heb dat mensen nergens 

anders terecht kunnen. 

 

15. 
 

Het zou veel mensen leren 
omgaan met respect en 

waardering voor anderen en 
hunzelf. 

 
 

 

7. 
 

Ik doe dit omdat ik het zorgen voor 
anderen interessant vind. 

 

 

11. 
 

Ik denk dat dit voor veel mensen 
voor een gevoel van voldoening zal 

zorgen. 

 

9.  
 

Het maakt mij gelukkig dat ik met 
mijn hulp anderen ook gelukkig kan 

maken.  

 

34.  
 

Ik vind dat het verlenen van 
informele zorg perfect te 

combineren valt met de rest dat ik 
doe in het leven.  

 

20.  
 

De waardering van anderen voor 
mijn inspanningen is voor mij 

enorm belangrijk.  

 

25.  
 

Door zelf lid te zijn van een 
buurtzorgnetwerk is het mogelijk 

voor mij om anderen aan te sporen 
om ook lid te worden. 
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29.  
 

Eerlijk gezegd zou het verlenen 
van informele zorg aan buren 
ingebed moeten zijn in onze 

cultuur. 

 

33.  
 

Ik verleen zorg omdat ik me 
makkelijk kan inleven in de situatie 

van iemand anders.  

 

28. 
 

Het wordt een beetje verwacht van 
de omgeving dat je mee hulp 

verleent in het buurtzorgnetwerk.  

 

24.  
 

Ik vind dat de professionele hulp 
tekort schiet op bepaalde vlakken 

en zie het aanbieden van informele 
zorg als een goede vervanging. 

 



  

 

3. Formulier bijkomende informatie  

 

FORMULIER BIJKOMENDE INFORMATIE 

 

1. Wat is uw geslacht? 

□    Man  

□    Vrouw 

 

2. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?  

□    17 jaar of jonger 

□    18 – 20 jaar 

□    21 – 29 jaar 

□    30 – 39 jaar 

□    40 – 49 jaar 

□    50 – 59 jaar 

□    60 – 64 jaar 

□    65 jaar of ouder 

 

3. Wat is uw hoogst behaalde opleidingsniveau?  

□  Lagere school    

□  Middelbare school (ASO, TSO, KSO, BSO)    

□  Hoger beroepsonderwijs, 7e leergang technisch en kunstonderwijs, secundair-na- 

  secundair onderwijs    

□  Professionele bachelor, hogeschool korte type    

□  Universitaire opleiding, academische bachelor of master, hogeschool lange type    

□  Anders, namelijk...    

 

4. Wat is uw huidige beroepstoestand?  

□  Werkzaam    

□  Werkzoekend    

□  Student    

□  Gepensioneerd    

□  Anders, namelijk...  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5. Indien u werkzaam bent, werkt u momenteel…  

□ Voltijds 

□ Deeltijds 

6. Indien u werkzaam bent, in welke sector werkt u nu?  

□  Publieke sector     

□  Private sector  

□  Non-profit sector 

 

7. Indien u niet (meer) werkzaam bent, in welke sector heeft u voor het laatst gewerkt?  

□  Publieke sector     

□  Private sector  

□  Non-profit sector 

 

8. In welke beroepsgroep  bent u nu werkzaam?   

□  Managers 

□  Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen  

□  Technici en verwante beroepen  

□  Administratief bedienden     

□  Dienstverlenend- en verkooppersoneel 

□  Landbouwers en gekwalificeerde arbeiders in de landbouw en visserij 

□  Vakarbeiders    

□  Fabrieksarbeiders: bedienden van installaties, machines & assemblage  

□  Ongekwalificeerde arbeiders (bv. huishoudelijke hulp, glazenwasser of 

vuilnisophaaldienst) 

□  Krijgsmacht (militair)    

 

9. Indien u niet (meer) werkzaam bent, in welke beroepsgroep was u voor het laatst 

werkzaam? 

□  Managers 

□  Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen  

□  Technici en verwante beroepen  

□  Administratief bedienden     

□  Dienstverlenend- en verkooppersoneel 

□  Landbouwers en gekwalificeerde arbeiders in de landbouw en visserij 

□  Vakarbeiders    

□  Fabrieksarbeiders: bedienden van installaties, machines & assemblage  



 81 

□  Ongekwalificeerde arbeiders (bv. huishoudelijke hulp, glazenwasser of 

vuilnisophaaldienst) 

□  Krijgsmacht (militair) 

 

10. Bent u lid van een vereniging?  

□  Nee 

□  Ja, namelijk:   

□  Politiek   

□  Professioneel     

□  Cultureel / onderwijs 

□  Sport / recreatie  

□  Religieus / goede doelen 

□  Gezondheid / welzijn 

 

11. Heeft u ooit al vrijwilligerswerk gedaan?  

□  Ja 

□  Nee  

 

12. Doet iemand uit uw familie aan vrijwilligerswerk?  

□  Ja 

□  Nee
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4. Q-sort tabel 
 
 
Minst akkoord                                           Meest akkoord

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
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5. Q-analyse: data-output 
 
      PQMethod2.35               buurtzorgnetwerken                                                                     

      Path and Project Name: C:\PQMethod\projects/buurtzor                                                              

 

            Correlation Matrix Between Sorts   
 

SORTS          1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

  

  1 resp1    100 -13  23  46  51  50  44  33  44  36  29  17 -10  48  -6 -25  17  28 -14  17  63  46  25  60  -1  35  41  14  12  27 

  2 resp2    -13 100   8   6   9  16   9   5  24  14  20 -23  68  31   4   6  10  17 -16 -17   3 -14   6  -8 -24  13  11  11  -4  18 

  3 resp3     23   8 100  29  10  37  28  31  37  20  31  11  10  30 -12   8  29  21  19   9  19  27  11  19  -7   9   0  14  -6  12 

  4 resp4     46   6  29 100  25  40  40   1  48  26  51  14   7  42  -5 -17  12  67   6  38  49  26  -6  41 -26  10  10  18   6  30 

  5 resp5     51   9  10  25 100  50  40  53  31  11  36  39  14  34  15  14 -11   3   0  -9  52  43  -1  26   5  54  43  24  10  40 

  6 resp6     50  16  37  40  50 100  55  35  42   3  36  24  16  51   1 -20  -6   8  -7  -6  39  31   8  40 -10  27  22  38   6  40 

  7 resp7     44   9  28  40  40  55 100  16  34  16  14  22   7  42  -8 -10  -6  -4 -21   5  51  23 -18  17   0  47  47  15 -12  44 

  8 resp8     33   5  31   1  53  35  16 100  16   9  28  33  17  33  11  12   9 -12  -8   1  32  24  -2  27   0  21  20  22 -19  30 

  9 resp9     44  24  37  48  31  42  34  16 100  14  38   5  14  38 -10  -4  36  33 -21   6  35  16  30  36 -30  13  15  10 -25  25 

 10 resp10    36  14  20  26  11   3  16   9  14 100   9   7   2  22  -4  -4  30  34  -7  13  48  43 -17  26  -1  24  23  16   3  27 

 11 resp11    29  20  31  51  36  36  14  28  38   9 100  53  19  46  15  29  -5  41  19  18  22  21  26  31 -29   0  -3  20   9  21 

 12 resp12    17 -23  11  14  39  24  22  33   5   7  53 100  -7  24  28  28  -6   7  22  10  18  21   5  20  -9  19   5  19  -6  23 

 13 resp13   -10  68  10   7  14  16   7  17  14   2  19  -7 100  32  12  10   6   7  -5 -14   0 -16   2  10 -18  15  27  10   8  14 

 14 resp14    48  31  30  42  34  51  42  33  38  22  46  24  32 100  11   0   0  34 -19   5  25  23  14  42  -6   1  22  33 -10  26 

 15 resp15    -6   4 -12  -5  15   1  -8  11 -10  -4  15  28  12  11 100  10  -1  19   8  14   2 -11  -3  16  -6   9  15  16   4 -12 

 16 resp16   -25   6   8 -17  14 -20 -10  12  -4  -4  29  28  10   0  10 100  -9  -2  27  -7 -30   3  27 -19  -7 -11 -13 -11   7 -11 

 17 resp17    17  10  29  12 -11  -6  -6   9  36  30  -5  -6   6   0  -1  -9 100  29 -17  19   8   5  -8  22 -31   0  13   0 -36  -3 

 18 resp18    28  17  21  67   3   8  -4 -12  33  34  41   7   7  34  19  -2  29 100   9  41  25  -4   5  25 -23 -23 -12   9  -4 -13 

 19 resp19   -14 -16  19   6   0  -7 -21  -8 -21  -7  19  22  -5 -19   8  27 -17   9 100   5 -19  -5  11  -7 -10  -2 -29 -27  30 -21 

 20 resp20    17 -17   9  38  -9  -6   5   1   6  13  18  10 -14   5  14  -7  19  41   5 100  48 -19 -24 -12 -17   0  13 -21 -19   0 

 21 resp21    63   3  19  49  52  39  51  32  35  48  22  18   0  25   2 -30   8  25 -19  48 100  29 -17  16 -16  54  46  -4 -10  47 

 22 resp22    46 -14  27  26  43  31  23  24  16  43  21  21 -16  23 -11   3   5  -4  -5 -19  29 100   3  36  28  37  17  31  16  50 

 23 resp23    25   6  11  -6  -1   8 -18  -2  30 -17  26   5   2  14  -3  27  -8   5  11 -24 -17   3 100  22  -1  -2 -13   5  29  -4 

 24 resp24    60  -8  19  41  26  40  17  27  36  26  31  20  10  42  16 -19  22  25  -7 -12  16  36  22 100   2   7  16  50  15  27 

 25 resp25    -1 -24  -7 -26   5 -10   0   0 -30  -1 -29  -9 -18  -6  -6  -7 -31 -23 -10 -17 -16  28  -1   2 100  14  -2  43  13  11 

 26 resp26    35  13   9  10  54  27  47  21  13  24   0  19  15   1   9 -11   0 -23  -2   0  54  37  -2   7  14 100  67  24  25  55 

 27 resp27    41  11   0  10  43  22  47  20  15  23  -3   5  27  22  15 -13  13 -12 -29  13  46  17 -13  16  -2  67 100  23  13  41 

 28 resp28    14  11  14  18  24  38  15  22  10  16  20  19  10  33  16 -11   0   9 -27 -21  -4  31   5  50  43  24  23 100  22  41 
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 29 resp29    12  -4  -6   6  10   6 -12 -19 -25   3   9  -6   8 -10   4   7 -36  -4  30 -19 -10  16  29  15  13  25  13  22 100  -3 

 30 resp30    27  18  12  30  40  40  44  30  25  27  21  23  14  26 -12 -11  -3 -13 -21   0  47  50  -4  27  11  55  41  41  -3 100 

 31 resp31    -9  19 -11 -24 -16   1  -5  10 -18 -20 -10 -26   9   0 -13  13  -5 -31  16  -3 -24  -8   4 -13   7  12   3 -10  13  -9 

 32 resp32    54  -4  -6  48  27  40  40   2  38  13  44  35   5  29  29 -26  -1  18 -12  18  50  32  21  46 -18  42  23  12  16  32 

 33 resp33    24   2   1  28  34  10  25  -3  16  12  17  11   3  15  18 -10 -26  14  26  16  34   2   6  -5  23  52  31   7  30  23 

 34 resp34    47   2  16  36  23  51  30   0  31  28  23   6  -6  22  -5 -29   4  13 -10   0  37  55  22  42  24  28  19  36  15  49 

 35 resp35    19  19  16  17  15  14  -8  -2  23  19  18 -32  22  10   0  17  14  14 -16 -27   4  34  34  43  -5   0   4  22  20  31 

 36 resp36    30  11  17  57  32  24  12  11  28  48  34  34  33  25  22  12  23  50  25  26  26  25  -8  40 -16  18  25  19  24  12 

 37 resp37    35 -24   7  18   2   1  18 -14  -2  24  -3  27  -4  40  30 -13  10  28   6  16  17  10   6  24  -3  14  14   3   6 -14 

 38 resp38    16   6  40  42  30  36  22  17  15  27  48  20   2   6   5   1   5  32  31  17  39  27 -26  14 -12   7 -18  -1   0  14 

 39 resp39    20  18  50  51  24  34  21  28  38  10  33  17  20  27  23  -4  20  36   7   5  26  25  18  39  11  32   0  40   9  25 

 40 resp40    40 -16  17  25  14  34  40   7  22  30   3   8 -23  24   0  -6  20   6   5   0  29  38  10  39   2  30  20  26 -10  39 

 41 resp41   -29  12  10 -15 -13 -25 -41  10  -3  -8  18  -9   5 -16 -27  19   7  12   0  -6 -17  -6  25 -29   5 -27 -39   2 -18 -20 

 42 resp42    26  -7  15  36  29  13  29   6  18  30   7  29  15   9  11   9   0  15   1  24  45  33   8  18   9  44  28  12   8  40 

 43 resp43    33   9  40  29  14  30  30  12  14  10  30  16  21  48   8   5  -4  23  10  22  39   9  12   7 -22  13  15 -26  14   9 

 44 resp44    39   1  33  29  43  33  42  32  11  42  24  35  -9  11  24  -8   6  11  10   9  53  41  -3  32  27  52  29  36  13  40 

 45 resp45    37 -29  20  19   2  15  29  -3  29  45 -12  -6 -38  12 -18  -8  26   9 -25  19  27  40   1  17  22  16  22  25   5  19 

 46 resp46    20  15  32  13   7  24  14  54  11   9  32  32  20  44  13   1  23  18 -27   4   7   5  -1  38   7  -3  12  38 -40  27 

 47 resp47    21  17  21  12  -8  10  40  -4  29  17   9  16   2  27   2  -5  38  19  -5  21  30  -7  -9  -7 -50   5  12 -43 -40 -16 

 48 resp48    12 -22  -5   6   9  -4  18   0  -7  -4  15   9  -4   1  11   0  -5  10   9  37  17   4  -4   0  33  19  16   9  -3  10 

 49 resp49    56   4  48  40  43  43  39  46  35  31  34  23  20  29  16  -8  36  25  -3  31  52  43  -7  30   1  46  35  27   9  25 

 50 resp50    36  21  15  37  59  43  60  22  27  17  20   7  32  33   7  -7  -5  -3  -8 -15  45  33   7  27  -5  70  55  27  18  50 

 51 resp51    41   4   8  41  46  26  31  10  20  44  33  32   4  21  24  -2   2  22   4  19  49  48  -1  45  23  68  41  50  19  58 

 52 resp52    36  18  22  11  32  43  40  31   7  32   8  23  23  45  15  -9  10  -6   5 -11  17  40  -3  43  20  46  36  33  10  22 

 53 resp53    38  19  42  54  42  35  29  30  31  42  48  21  22  40  20   8  28  50 -15   4  36  32  -7  39 -17  18  30  36   0  11 

 54 resp54    18  23  19   0  33  20  30  31   3  36  29  40  30   9   9  30  23 -18   4 -23  10  46  -4  34 -12  47  38  24  10  40 

 55 resp55    24  -4  -1  29  21  41  16  18  14  21  37  49   8  30  -2  12   1  14  19   6   2  34   0  36  11   9   2  42  10  36 

 56 resp56    26   3  33  22  40  23  33  31  10  27  36  38  23  34  29  16  22  16   8  30  38  18 -24   8 -26  24  35   8 -10   7 
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  SORTS       31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

  

  1 resp1     -9  54  24  47  19  30  35  16  20  40 -29  26  33  39  37  20  21  12  56  36  41  36  38  18  24  26 

  2 resp2     19  -4   2   2  19  11 -24   6  18 -16  12  -7   9   1 -29  15  17 -22   4  21   4  18  19  23  -4   3 

  3 resp3    -11  -6   1  16  16  17   7  40  50  17  10  15  40  33  20  32  21  -5  48  15   8  22  42  19  -1  33 

  4 resp4    -24  48  28  36  17  57  18  42  51  25 -15  36  29  29  19  13  12   6  40  37  41  11  54   0  29  22 

  5 resp5    -16  27  34  23  15  32   2  30  24  14 -13  29  14  43   2   7  -8   9  43  59  46  32  42  33  21  40 

  6 resp6      1  40  10  51  14  24   1  36  34  34 -25  13  30  33  15  24  10  -4  43  43  26  43  35  20  41  23 

  7 resp7     -5  40  25  30  -8  12  18  22  21  40 -41  29  30  42  29  14  40  18  39  60  31  40  29  30  16  33 

  8 resp8     10   2  -3   0  -2  11 -14  17  28   7  10   6  12  32  -3  54  -4   0  46  22  10  31  30  31  18  31 

  9 resp9    -18  38  16  31  23  28  -2  15  38  22  -3  18  14  11  29  11  29  -7  35  27  20   7  31   3  14  10 

 10 resp10   -20  13  12  28  19  48  24  27  10  30  -8  30  10  42  45   9  17  -4  31  17  44  32  42  36  21  27 

 11 resp11   -10  44  17  23  18  34  -3  48  33   3  18   7  30  24 -12  32   9  15  34  20  33   8  48  29  37  36 

 12 resp12   -26  35  11   6 -32  34  27  20  17   8  -9  29  16  35  -6  32  16   9  23   7  32  23  21  40  49  38 

 13 resp13     9   5   3  -6  22  33  -4   2  20 -23   5  15  21  -9 -38  20   2  -4  20  32   4  23  22  30   8  23 

 14 resp14     0  29  15  22  10  25  40   6  27  24 -16   9  48  11  12  44  27   1  29  33  21  45  40   9  30  34 

 15 resp15   -13  29  18  -5   0  22  30   5  23   0 -27  11   8  24 -18  13   2  11  16   7  24  15  20   9  -2  29 

 16 resp16    13 -26 -10 -29  17  12 -13   1  -4  -6  19   9   5  -8  -8   1  -5   0  -8  -7  -2  -9   8  30  12  16 

 17 resp17    -5  -1 -26   4  14  23  10   5  20  20   7   0  -4   6  26  23  38  -5  36  -5   2  10  28  23   1  22 

 18 resp18   -31  18  14  13  14  50  28  32  36   6  12  15  23  11   9  18  19  10  25  -3  22  -6  50 -18  14  16 

 19 resp19    16 -12  26 -10 -16  25   6  31   7   5   0   1  10  10 -25 -27  -5   9  -3  -8   4   5 -15   4  19   8 

 20 resp20    -3  18  16   0 -27  26  16  17   5   0  -6  24  22   9  19   4  21  37  31 -15  19 -11   4 -23   6  30 

 21 resp21   -24  50  34  37   4  26  17  39  26  29 -17  45  39  53  27   7  30  17  52  45  49  17  36  10   2  38 

 22 resp22    -8  32   2  55  34  25  10  27  25  38  -6  33   9  41  40   5  -7   4  43  33  48  40  32  46  34  18 

 23 resp23     4  21   6  22  34  -8   6 -26  18  10  25   8  12  -3   1  -1  -9  -4  -7   7  -1  -3  -7  -4   0 -24 

 24 resp24   -13  46  -5  42  43  40  24  14  39  39 -29  18   7  32  17  38  -7   0  30  27  45  43  39  34  36   8 

 25 resp25     7 -18  23  24  -5 -16  -3 -12  11   2   5   9 -22  27  22   7 -50  33   1  -5  23  20 -17 -12  11 -26 

 26 resp26    12  42  52  28   0  18  14   7  32  30 -27  44  13  52  16  -3   5  19  46  70  68  46  18  47   9  24 

 27 resp27     3  23  31  19   4  25  14 -18   0  20 -39  28  15  29  22  12  12  16  35  55  41  36  30  38   2  35 

 28 resp28   -10  12   7  36  22  19   3  -1  40  26   2  12 -26  36  25  38 -43   9  27  27  50  33  36  24  42   8 

 29 resp29    13  16  30  15  20  24   6   0   9 -10 -18   8  14  13   5 -40 -40  -3   9  18  19  10   0  10  10 -10 

 30 resp30    -9  32  23  49  31  12 -14  14  25  39 -20  40   9  40  19  27 -16  10  25  50  58  22  11  40  36   7 

 31 resp31   100  -8   9  -9 -15 -25 -24  -6  -3  10 -11 -19  20 -14 -17   9  11  11  -4  -5   2  24 -32  10   5 -17 

 32 resp32    -8 100  28  43  11  27  34  25  35  23 -29  34  31  31   9   2  24  19  39  47  55  30  20  25  31  18 

 33 resp33     9  28 100  23 -17  22  10  17  30  14 -32  25  32  42   4  -7  -8  30  25  36  48  13   3 -16   3   2 

 34 resp34    -9  43  23 100  31  23  -6  24  30  44 -19  40  16  40  38   9  -5  38  43  33  43  20  26  10  26   7 

 35 resp35   -15  11 -17  31 100   3 -12  17  20  25   9  11   6   2   9   3 -28  -5   2  33  22  -2  31  23  -1  -6 

 36 resp36   -25  27  22  23   3 100  19  22  28  -4 -26  44   8  30  17   5  -4  -3  46  20  40  32  48  34  48  37 
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 37 resp37   -24  34  10  -6 -12  19 100 -17  14  28 -25  24  26   3  28  -3  36   4  20  16  18  35  22   4   7  37 

 38 resp38    -6  25  17  24  17  22 -17 100  34  17   6  16  33  43 -19  10  13  21  39  19  32  10  34  19  26  31 

 39 resp39    -3  35  30  30  20  28  14  34 100  19   2  36  34  54  13  30   2  -1  44  37  41  33  50  12  10   9 

 40 resp40    10  23  14  44  25  -4  28  17  19 100 -16  20  10  38  37  14  29  28  30  32  45  26  14  19  16  13 

 41 resp41   -11 -29 -32 -19   9 -26 -25   6   2 -16 100 -21 -28 -13 -17   0 -11   7  -9 -16 -22 -26   2 -14 -15 -10 

 42 resp42   -19  34  25  40  11  44  24  16  36  20 -21 100  24  31  12   7  -6  22  39  33  48  10  29  23  17  44 

 43 resp43    20  31  32  16   6   8  26  33  34  10 -28  24 100  17  -5  20  47  10  25  24  10  21  20   1 -10  20 

 44 resp44   -14  31  42  40   2  30   3  43  54  38 -13  31  17 100  22  20   4   6  45  30  61  40  32  31  13  15 

 45 resp45   -17   9   4  38   9  17  28 -19  13  37 -17  12  -5  22 100 -18   7   5  30   7  17  16  19   0  12   6 

 46 resp46     9   2  -7   9   3   5  -3  10  30  14   0   7  20  20 -18 100   9   9  24   3  20  27  40  28  20  15 

 47 resp47    11  24  -8  -5 -28  -4  36  13   2  29 -11  -6  47   4   7   9 100   1  19   5  -8  22  12  14 -18  24 

 48 resp48    11  19  30  38  -5  -3   4  21  -1  28   7  22  10   6   5   9   1 100  38  24  34   3   2  -3  10  25 

 49 resp49    -4  39  25  43   2  46  20  39  44  30  -9  39  25  45  30  24  19  38 100  35  42  30  50  31  24  60 

 50 resp50    -5  47  36  33  33  20  16  19  37  32 -16  33  24  30   7   3   5  24  35 100  50  50  45  41   7  28 

 51 resp51     2  55  48  43  22  40  18  32  41  45 -22  48  10  61  17  20  -8  34  42  50 100  40  29  44  39  20 

 52 resp52    24  30  13  20  -2  32  35  10  33  26 -26  10  21  40  16  27  22   3  30  50  40 100  32  57  35  15 

 53 resp53   -32  20   3  26  31  48  22  34  50  14   2  29  20  32  19  40  12   2  50  45  29  32 100  37  10  53 

 54 resp54    10  25 -16  10  23  34   4  19  12  19 -14  23   1  31   0  28  14  -3  31  41  44  57  37 100  36  35 

 55 resp55     5  31   3  26  -1  48   7  26  10  16 -15  17 -10  13  12  20 -18  10  24   7  39  35  10  36 100  17 

 56 resp56   -17  18   2   7  -6  37  37  31   9  13 -10  44  20  15   6  15  24  25  60  28  20  15  53  35  17 100
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Unrotated Factor Matrix  
                                              Factors 

 

                   1         2         3         4         5         6         7 

   SORTS 

  1 resp1         0.7129   -0.1788   -0.1816    0.0404   -0.1816   -0.2278   -0.0236 

  2 resp2         0.1362    0.0343    0.3527   -0.2778   -0.0744    0.1357   -0.2792 

  3 resp3         0.4115   -0.1055    0.3580    0.1586   -0.1259    0.2580   -0.0653 

  4 resp4         0.6427   -0.2415    0.0773    0.3159    0.1607   -0.1744   -0.2277 

  5 resp5         0.5817    0.2288   -0.0321   -0.1624    0.1406    0.0505   -0.0740 

  6 resp6         0.6227    0.0869    0.0721   -0.1447   -0.2378   -0.2360   -0.2302 

  7 resp7         0.5852   -0.0904   -0.2418   -0.3453   -0.0690    0.0338   -0.1047 

  8 resp8         0.3559    0.1516    0.2285   -0.2296   -0.1202    0.2582    0.1027 

  9 resp9         0.5033   -0.2009    0.1989    0.0937   -0.2367   -0.0398   -0.3910 

 10 resp10        0.4878   -0.1878   -0.1225    0.2088   -0.0940    0.2103    0.2106 

 11 resp11        0.5125    0.1416    0.5529    0.1076    0.1772   -0.1208   -0.0669 

 12 resp12        0.3792    0.1526    0.1266   -0.0726    0.2170   -0.1323    0.3514 

 13 resp13        0.2133    0.0862    0.4022   -0.3584    0.0538    0.0703   -0.1452 

 14 resp14        0.5889   -0.0844    0.2254   -0.2242   -0.2292   -0.3190    0.0271 

 15 resp15        0.1918    0.0719    0.0573   -0.1053    0.4343   -0.0916    0.3548 

 16 resp16       -0.0490    0.1980    0.3979    0.0074    0.1026    0.1980    0.1491 

 17 resp17        0.2108   -0.3960    0.2276    0.1082   -0.2688    0.3042    0.2197 

 18 resp18        0.3631   -0.3735    0.3254    0.4859    0.2233   -0.1378    0.0023 

 19 resp19       -0.0432    0.1784    0.1839    0.1981    0.4259   -0.0904    0.0850 

 20 resp20        0.1693   -0.4607   -0.0260    0.1200    0.3988    0.0834    0.1433 

 21 resp21        0.6808   -0.2798   -0.3347   -0.0785    0.1597    0.1966   -0.2608 

 22 resp22        0.5123    0.2269   -0.1863    0.2141   -0.2673    0.1077    0.0137 

 23 resp23        0.0259    0.2684    0.1504    0.2031   -0.1080   -0.2959   -0.2700 

 24 resp24        0.5938    0.1179    0.0723    0.1561   -0.3056   -0.3694    0.1408 

 25 resp25       -0.0476    0.4108   -0.4860    0.2619   -0.1353    0.0336    0.1813 

 26 resp26        0.5519    0.2770   -0.5058   -0.2719    0.1714    0.2835   -0.0956 

 27 resp27        0.4966   -0.0253   -0.3873   -0.4002    0.0209    0.1382    0.0411 

 28 resp28        0.4062    0.4321   -0.0244    0.1519   -0.2709   -0.0040    0.1854 

 29 resp29        0.0482    0.3239   -0.1311    0.1906    0.2738   -0.2587   -0.0840 

 30 resp30        0.5498    0.3451   -0.2636   -0.0758   -0.2101    0.1672   -0.2069 

 31 resp31       -0.1264    0.2491    0.0080   -0.1904   -0.0961    0.0133    0.0357 

 32 resp32        0.6368    0.0404   -0.1063   -0.0562    0.1294   -0.3956   -0.1515 

 33 resp33        0.3237    0.1067   -0.3268    0.0184    0.4742   -0.0884   -0.1355 

 34 resp34        0.5582    0.1683   -0.2465    0.3336   -0.2273   -0.0588   -0.2085 
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 35 resp35        0.2320    0.2087    0.0854    0.2657   -0.2220    0.0826   -0.3162 

 36 resp36        0.5614   -0.0627    0.1523    0.2179    0.2827   -0.1146    0.2253 

 37 resp37        0.3022   -0.3281   -0.1266   -0.0301    0.1049   -0.3045    0.3625 

 38 resp38        0.3896    0.0575    0.2357    0.1889    0.2111    0.1909   -0.1053 

 39 resp39        0.5703    0.1625    0.2087    0.1922    0.0341    0.0134   -0.1198 

 40 resp40        0.4450    0.0215   -0.2187    0.1015   -0.3007    0.0411    0.1011 

 41 resp41       -0.2536    0.0613    0.2916    0.2562   -0.0425    0.3386   -0.0969 

 42 resp42        0.5065    0.0037   -0.1754    0.0785    0.2804    0.1378   -0.0087 

 43 resp43        0.3998   -0.1255    0.1383   -0.1820    0.1671   -0.0208   -0.1850 

 44 resp44        0.6016    0.2270   -0.1892    0.1220    0.0439    0.1635    0.0284 

 45 resp45        0.2782   -0.3113   -0.4458    0.3941   -0.3687    0.0157    0.1431 

 46 resp46        0.3324    0.0457    0.3612   -0.1308   -0.2785    0.0905    0.2598 

 47 resp47        0.2033   -0.5471    0.1222   -0.3686   -0.0315    0.0103    0.0345 

 48 resp48        0.1747    0.1034   -0.2049    0.1208    0.2027    0.1596    0.1024 

 49 resp49        0.7392   -0.0751    0.0058    0.0830    0.0465    0.2481    0.0729 

 50 resp50        0.6383    0.2173   -0.1922   -0.2760    0.0521    0.0872   -0.3071 

 51 resp51        0.7079    0.3902   -0.2993    0.1550    0.1593    0.0816    0.1427 

 52 resp52        0.5330    0.1941   -0.0036   -0.2846   -0.2114   -0.0116    0.3225 

 53 resp53        0.6681   -0.1426    0.2799    0.0669    0.0209    0.1479    0.0312 

 54 resp54        0.4589    0.3320    0.1170   -0.2401   -0.0975    0.2950    0.2839 

 55 resp55        0.3671    0.2806    0.0812    0.0980   -0.0655   -0.2440    0.3144 

 56 resp56        0.5003   -0.2186    0.1312   -0.1370    0.2913    0.2666    0.2604 

 

 Eigenvalues     11.7996    3.0531    3.4266    2.5433    2.5976    1.9513    2.0948 

 % expl.Var.          21         5         6         5         5         3         4 
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Cumulative Communalities Matrix  
 
                                        Factors 1 Thru .... 

 

                   1         2         3         4         5         6         7 

 SORTS 

  1 resp1         0.5082    0.5402    0.5732    0.5748    0.6078    0.6597    0.6602 

  2 resp2         0.0185    0.0197    0.1441    0.2213    0.2268    0.2452    0.3232 

  3 resp3         0.1694    0.1805    0.3087    0.3338    0.3497    0.4162    0.4205 

  4 resp4         0.4130    0.4713    0.4773    0.5771    0.6029    0.6333    0.6852 

  5 resp5         0.3384    0.3908    0.3918    0.4182    0.4379    0.4405    0.4460 

  6 resp6         0.3877    0.3953    0.4005    0.4214    0.4780    0.5337    0.5867 

  7 resp7         0.3424    0.3506    0.4091    0.5283    0.5331    0.5342    0.5452 

  8 resp8         0.1267    0.1496    0.2018    0.2546    0.2690    0.3357    0.3463 

  9 resp9         0.2533    0.2937    0.3332    0.3420    0.3980    0.3996    0.5524 

 10 resp10        0.2380    0.2732    0.2883    0.3319    0.3407    0.3849    0.4293 

 11 resp11        0.2627    0.2827    0.5885    0.6001    0.6315    0.6460    0.6505 

 12 resp12        0.1438    0.1671    0.1831    0.1884    0.2355    0.2530    0.3765 

 13 resp13        0.0455    0.0529    0.2147    0.3432    0.3461    0.3510    0.3721 

 14 resp14        0.3468    0.3539    0.4047    0.4550    0.5075    0.6093    0.6100 

 15 resp15        0.0368    0.0420    0.0452    0.0563    0.2450    0.2534    0.3792 

 16 resp16        0.0024    0.0416    0.1999    0.2000    0.2105    0.2497    0.2720 

 17 resp17        0.0444    0.2013    0.2531    0.2648    0.3370    0.4295    0.4778 

 18 resp18        0.1318    0.2714    0.3772    0.6133    0.6631    0.6821    0.6821 

 19 resp19        0.0019    0.0337    0.0675    0.1067    0.2881    0.2963    0.3035 

 20 resp20        0.0286    0.2409    0.2416    0.2560    0.4150    0.4220    0.4425 

 21 resp21        0.4635    0.5418    0.6538    0.6599    0.6854    0.7241    0.7921 

 22 resp22        0.2625    0.3139    0.3486    0.3945    0.4659    0.4775    0.4777 

 23 resp23        0.0007    0.0727    0.0953    0.1366    0.1482    0.2358    0.3087 

 24 resp24        0.3526    0.3666    0.3718    0.3962    0.4895    0.6260    0.6459 

 25 resp25        0.0023    0.1710    0.4072    0.4758    0.4941    0.4952    0.5281 

 26 resp26        0.3046    0.3813    0.6372    0.7111    0.7405    0.8209    0.8300 

 27 resp27        0.2466    0.2473    0.3973    0.5574    0.5579    0.5769    0.5786 

 28 resp28        0.1650    0.3517    0.3523    0.3754    0.4488    0.4488    0.4832 

 29 resp29        0.0023    0.1072    0.1244    0.1607    0.2357    0.3027    0.3097 

 30 resp30        0.3022    0.4213    0.4908    0.4965    0.5407    0.5686    0.6114 

 31 resp31        0.0160    0.0781    0.0781    0.1144    0.1236    0.1238    0.1251 

 32 resp32        0.4055    0.4071    0.4184    0.4216    0.4384    0.5948    0.6178 

 33 resp33        0.1048    0.1162    0.2230    0.2233    0.4482    0.4560    0.4743 
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 34 resp34        0.3116    0.3399    0.4007    0.5120    0.5636    0.5671    0.6106 

 35 resp35        0.0538    0.0974    0.1047    0.1753    0.2246    0.2314    0.3314 

 36 resp36        0.3152    0.3191    0.3423    0.3898    0.4697    0.4829    0.5336 

 37 resp37        0.0913    0.1990    0.2150    0.2159    0.2269    0.3197    0.4511 

 38 resp38        0.1518    0.1551    0.2107    0.2463    0.2909    0.3273    0.3384 

 39 resp39        0.3252    0.3516    0.3952    0.4321    0.4333    0.4335    0.4478 

 40 resp40        0.1981    0.1985    0.2463    0.2566    0.3471    0.3488    0.3590 

 41 resp41        0.0643    0.0681    0.1531    0.2187    0.2205    0.3352    0.3446 

 42 resp42        0.2566    0.2566    0.2873    0.2935    0.3721    0.3911    0.3912 

 43 resp43        0.1599    0.1756    0.1947    0.2278    0.2557    0.2562    0.2904 

 44 resp44        0.3620    0.4135    0.4493    0.4642    0.4661    0.4928    0.4936 

 45 resp45        0.0774    0.1743    0.3730    0.5284    0.6643    0.6645    0.6850 

 46 resp46        0.1105    0.1126    0.2431    0.2601    0.3377    0.3459    0.4134 

 47 resp47        0.0413    0.3406    0.3556    0.4915    0.4925    0.4926    0.4938 

 48 resp48        0.0305    0.0412    0.0832    0.0978    0.1389    0.1644    0.1749 

 49 resp49        0.5464    0.5521    0.5521    0.5590    0.5612    0.6227    0.6280 

 50 resp50        0.4075    0.4547    0.4916    0.5678    0.5705    0.5781    0.6724 

 51 resp51        0.5011    0.6534    0.7430    0.7670    0.7924    0.7991    0.8194 

 52 resp52        0.2840    0.3217    0.3217    0.4027    0.4474    0.4476    0.5515 

 53 resp53        0.4464    0.4667    0.5451    0.5496    0.5500    0.5719    0.5729 

 54 resp54        0.2106    0.3208    0.3345    0.3921    0.4017    0.4887    0.5693 

 55 resp55        0.1348    0.2135    0.2201    0.2297    0.2340    0.2935    0.3924 

 56 resp56        0.2503    0.2981    0.3153    0.3340    0.4189    0.4899    0.5578 

 

cum% expl.Var.        21        27        33        37        42        45        49 
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Factor Matrix with an X Indicating a Defining Sort 
 

                          Loadings 

 

 QSORT             1         2         3 

  

  1 resp1        0.5884X   0.4207    0.2236  

  2 resp2       -0.1121    0.0285    0.3616X 

  3 resp3        0.0491    0.2592    0.4889X 

  4 resp4        0.3580    0.4614    0.3691  

  5 resp5        0.5071X  -0.0019    0.3669  

  6 resp6        0.4340    0.1483    0.4360  

  7 resp7        0.5561X   0.2900    0.1255  

  8 resp8        0.1578   -0.0043    0.4206X 

  9 resp9        0.1906    0.3766    0.3938  

 10 resp10       0.3841X   0.3488    0.1380  

 11 resp11       0.0666    0.0721    0.7608X 

 12 resp12       0.2390    0.0002    0.3550X 

 13 resp13      -0.0728    0.0099    0.4575X 

 14 resp14       0.2677    0.3002    0.4929X 

 15 resp15       0.1237    0.0048    0.1729  

 16 resp16      -0.2325   -0.1899    0.3314X 

 17 resp17      -0.0936    0.4524X   0.1991  

 18 resp18      -0.0373    0.4900X   0.3684  

 19 resp19      -0.0994   -0.1761    0.1631  

 20 resp20       0.0176    0.4897X  -0.0385  

 21 resp21       0.6339X   0.4983    0.0606  

 22 resp22       0.5524X  -0.0301    0.2065  

 23 resp23      -0.0038   -0.2358    0.1994  

 24 resp24       0.4210    0.1090    0.4274  

 25 resp25       0.3790   -0.4146   -0.3027  

 26 resp26       0.7949X  -0.0721   -0.0070  

 27 resp27       0.5997X   0.1927   -0.0224  

 28 resp28       0.4279X  -0.2548    0.3230  

 29 resp29       0.2036   -0.2879    0.0069  

 30 resp30       0.6597X  -0.1288    0.1974  

 31 resp31      -0.0312   -0.2777   -0.0039  

 32 resp32       0.5438X   0.1913    0.2935  

 33 resp33       0.4703X   0.0086   -0.0415  
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 34 resp34       0.6081X   0.0392    0.1712  

 35 resp35       0.1719   -0.1071    0.2523  

 36 resp36       0.2991    0.2677    0.4257X 

 37 resp37       0.2133    0.4116X  -0.0071  

 38 resp38       0.1530    0.0958    0.4220X 

 39 resp39       0.3302    0.0631    0.5312X 

 40 resp40       0.4687X   0.1355    0.0910  

 41 resp41      -0.3521X  -0.1405    0.0967  

 42 resp42       0.4819X   0.1758    0.1556  

 43 resp43       0.1728    0.2668    0.3061  

 44 resp44       0.6197X   0.0023    0.2555  

 45 resp45       0.4002    0.3774   -0.2653  

 46 resp46       0.0293    0.0897    0.4839X 

 47 resp47      -0.0733    0.5870X   0.0748  

 48 resp48       0.2839   -0.0389   -0.0332  

 49 resp49       0.5178    0.3396    0.4107  

 50 resp50       0.6458X   0.0246    0.2719  

 51 resp51       0.8099X  -0.1143    0.2718  

 52 resp52       0.4443X   0.0135    0.3523  

 53 resp53       0.2760    0.3849    0.5664X 

 54 resp54       0.3512   -0.1381    0.4383X 

 55 resp55       0.2928   -0.1248    0.3447X 

 56 resp56       0.2260    0.3898    0.3350  

 

 % expl.Var.         15         7        10 
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Free Distribution Data Results 
 

 QSORT            MEAN     ST.DEV. 

  

  1 resp1         0.000     2.449 

  2 resp2         0.000     2.449 

  3 resp3         0.000     2.449 

  4 resp4         0.000     2.449 

  5 resp5         0.000     2.449 

  6 resp6         0.000     2.449 

  7 resp7         0.000     2.449 

  8 resp8         0.000     2.449 

  9 resp9         0.000     2.449 

 10 resp10        0.000     2.449 

 11 resp11        0.000     2.449 

 12 resp12        0.000     2.449 

 13 resp13        0.000     2.449 

 14 resp14        0.000     2.449 

 15 resp15        0.000     2.449 

 16 resp16        0.000     2.449 

 17 resp17        0.000     2.449 

 18 resp18        0.000     2.449 

 19 resp19        0.000     2.449 

 20 resp20        0.000     2.449 

 21 resp21        0.000     2.449 

 22 resp22        0.000     2.449 

 23 resp23        0.000     2.449 

 24 resp24        0.000     2.449 

 25 resp25        0.000     2.449 

 26 resp26        0.000     2.449 

 27 resp27        0.000     2.449 

 28 resp28        0.000     2.449 

 29 resp29        0.000     2.449 

 30 resp30        0.000     2.449 

 31 resp31        0.000     2.449 

 32 resp32        0.000     2.449 

 33 resp33        0.000     2.449 

 34 resp34        0.000     2.449 

 35 resp35        0.000     2.449 
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 36 resp36        0.000     2.449 

 37 resp37        0.000     2.449 

 38 resp38        0.000     2.449 

 39 resp39        0.000     2.449 

 40 resp40        0.000     2.449 

 41 resp41        0.000     2.449 

 42 resp42        0.000     2.449 

 43 resp43        0.000     2.449 

 44 resp44        0.000     2.449 

 45 resp45        0.000     2.449 

 46 resp46        0.000     2.449 

 47 resp47        0.000     2.449 

 48 resp48        0.000     2.449 

 49 resp49        0.000     2.449 

 50 resp50        0.000     2.449 

 51 resp51        0.000     2.449 

 52 resp52        0.000     2.449 

 53 resp53        0.000     2.449 

 54 resp54        0.000     2.449 

 55 resp55        0.000     2.449 

 56 resp56        0.000     2.449 
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Factor Scores with Corresponding Ranks 
                                                                              Factors 

No.  Statement                                               No.          1          2          3 

  1  Bznzorgtvooraangenameleefomgevingwaariedereenelkaarken    1      0.67  10   0.39  14   0.43  13 

  2  Socialecontactenaangaanenvriendschappenopbouwen           2      0.24  15   0.71   9   0.72  10 

  3  Leukomtedoenziehetalseensoortvanhobby                     3     -0.78  26  -0.01  22   1.49   3 

  4  Ikvoelmijtrotsalsikziedatikiemandkanhelpen                4     -0.43  23   2.01   1   1.46   4 

  5  Ikvindhetvooralleukomditsamenmetanderentekunnendoen       5      0.20  17   0.28  18   0.89   7 

  6  Ikvindhetvoornamelijkbelangrijkomergensbijtehoren         6     -1.53  35   0.88   7   0.36  14 

  7  Ikdoeditomdatikhetzorgenvoorandereninteressantvind        7      0.38  14   0.54  12   0.68  11 

  8  Ikdoeditomdatikervaringwilopdoenmetvrijwilligverlenenv    8     -0.82  27  -1.05  31  -0.20  20 

  9  Maaktmijgelukkigdatikmetmijnhulpanderenookgelukkigkanm    9      1.44   2   0.33  15   1.79   2 

 10  Goeddatiksteentjekanbijdragenenaantonendatbznmeerwaard   10      1.31   4   0.56  11   1.10   6 

 11  Ditzalvoorveelmensenvooreengevoelvanvoldoeningzorgen     11      0.66  11  -0.27  23   0.89   8 

 12  Ditzalvoorveelmenseneennieuwewereldopenenomuitteleren    12      0.09  21   1.38   3   0.20  16 

 13  Nietgoedbijvoelenalsikmijnietactiefinzetvoorwelzijnvan   13      0.45  13   0.30  17   0.54  12 

 14  Ikdoeditomdatanderenhetookvoormijzoudendoen              14     -2.27  36  -2.52  36  -0.22  22 

 15  Lerenomgaanmetrespectenwaarderingvoorhunzelfenandere     15      1.27   5  -0.69  28  -0.16  18 

 16  Directeomgevingheefterbehoefteaanlogischdatikhetdoe      16      0.18  19  -0.99  30   0.24  15 

 17  Informelezorggezienalsidealeaanvullingopprofessionelez   17      0.21  16   0.32  16  -1.59  35 

 18  Professionelehulptegenwoordigvaakteduurvoorhulpvrager    18     -0.88  28   0.99   5  -1.31  32 

 19  Goeddathulpvragerineigenleefomgevingnodigehulpkrijgt     19      1.43   3   0.04  21   1.79   1 

 20  Waarderingvananderenvoormijninspanningenisenormbelangr   20     -0.93  29   0.25  19  -0.50  28 

 21  Iedereenrechtheeftopgelijkebehandelinginsamenleving      21      1.23   6   0.66  10  -0.42  26 

 22  Hetgevoelhebdatzenergensandersterechtkunnen              22     -1.45  34  -1.63  34  -1.48  33 

 23  Dezorgmoetnietaltijdbinnenmurenvanprofessioneleinstell   23      1.46   1   0.44  13  -0.30  24 

 24  Professionelehulpschiettekortinformelezorgalsgoedeverv   24     -1.19  31   0.19  20  -2.03  36 

 25  Doorzelflidtezijnspoorikanderenaanomooklidteworden       25     -0.45  24  -1.25  32  -0.87  29 

 26  Vanzelfsprekenddatiedereenzijnsteentjebijdraaginsamenl   26      0.46  12  -1.57  33  -0.14  17 

 27  Nietaltijdopvertrouwendatanderenhetzullendoenhetiseenp   27     -0.42  22  -0.62  27  -1.28  31 

 28  Verwachtvanjeomgevingdatjemeehulpverleentinhetbzn        28     -1.33  33  -0.74  29  -1.56  34 

 29  Verlenenvaninformelezorgzouingebedmoetenzijninonzecult   29      1.03   8  -1.65  35  -0.16  19 

 30  Beschikoverdenodigecapaciteitenenervaringomhulpteverle   30     -0.50  25   1.44   2  -0.27  23 

 31  Ikvindvanmezelfdatikinstaatbenomanderentehelpen          31      0.17  20   0.77   8   1.14   5 

 32  Voormijgemakkelijkomhulpteverlenenhetisgeenextramoeite   32      0.20  18   0.97   6  -0.34  25 

 33  Ikkanmemakkelijkkaninleveninsituatievaniemandanders      33      1.14   7  -0.60  26   0.86   9 

 34  Verlenenvaninformelezorgperfecttecombinerenmetrestwati   34      0.97   9  -0.57  25  -0.42  27 

 35  Ikbenervanovertuigddatmijnhulphetverschilkanmaken        35     -0.94  30   1.09   4  -0.20  21 

 36  Lidwordenvanbznisgemakkelijkkosteloosduswaaromandereoo   36     -1.25  32  -0.40  24  -1.13  30 
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     Correlations Between Factor Scores 
 

               1       2       3 

 

    1     1.0000  0.1465  0.4736 

 

    2     0.1465  1.0000  0.2829 

 

    3     0.4736  0.2829  1.0000 

 

 

Factor Scores -- For Factor    1 
 

 No.  Statement                                                    No.     Z-SCORES 

  

  23  Dezorgmoetnietaltijdbinnenmurenvanprofessioneleinstelling     23        1.464 

   9  Maaktmijgelukkigdatikmetmijnhulpanderenookgelukkigkanmaken     9        1.437 

  19  Goeddathulpvragerineigenleefomgevingnodigehulpkrijgt          19        1.425 

  10  Goeddatiksteentjekanbijdragenenaantonendatbznmeerwaardeheeft  10        1.308 

  15  Lerenomgaanmetrespectenwaarderingvoorhunzelfenandere          15        1.275 

  21  Iedereenrechtheeftopgelijkebehandelinginsamenleving           21        1.227 

  33  Ikkanmemakkelijkkaninleveninsituatievaniemandanders           33        1.140 

  29  Verlenenvaninformelezorgzouingebedmoetenzijninonzecultuur     29        1.026 

  34  Verlenenvaninformelezorgperfecttecombinerenmetrestwatikdoe    34        0.969 

   1  Bznzorgtvooraangenameleefomgevingwaariedereenelkaarkenthelpt   1        0.667 

  11  Ditzalvoorveelmensenvooreengevoelvanvoldoeningzorgen          11        0.658 

  26  Vanzelfsprekenddatiedereenzijnsteentjebijdraaginsamenleving   26        0.457 

  13  Nietgoedbijvoelenalsikmijnietactiefinzetvoorwelzijnvanandere  13        0.452 

   7  Ikdoeditomdatikhetzorgenvoorandereninteressantvind             7        0.383 

   2  Socialecontactenaangaanenvriendschappenopbouwen                2        0.242 

  17  Informelezorggezienalsidealeaanvullingopprofessionelezorg     17        0.206 

   5  Ikvindhetvooralleukomditsamenmetanderentekunnendoen            5        0.199 

  32  Voormijgemakkelijkomhulpteverlenenhetisgeenextramoeite        32        0.198 

  16  Directeomgevingheefterbehoefteaanlogischdatikhetdoe           16        0.176 

  31  Ikvindvanmezelfdatikinstaatbenomanderentehelpen               31        0.167 

  12  Ditzalvoorveelmenseneennieuwewereldopenenomuitteleren         12        0.089 

  27  Nietaltijdopvertrouwendatanderenhetzullendoenhetiseenplicht   27       -0.420 

   4  Ikvoelmijtrotsalsikziedatikiemandkanhelpen                     4       -0.426 

  25  Doorzelflidtezijnspoorikanderenaanomooklidteworden            25       -0.450 
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  30  Beschikoverdenodigecapaciteitenenervaringomhulpteverlenen     30       -0.504 

   3  Leukomtedoenziehetalseensoortvanhobby                          3       -0.779 

   8  Ikdoeditomdatikervaringwilopdoenmetvrijwilligverlenenvanhulp   8       -0.824 

  18  Professionelehulptegenwoordigvaakteduurvoorhulpvrager         18       -0.884 

  20  Waarderingvananderenvoormijninspanningenisenormbelangrijk     20       -0.927 

  35  Ikbenervanovertuigddatmijnhulphetverschilkanmaken             35       -0.936 

  24  Professionelehulpschiettekortinformelezorgalsgoedevervanging  24       -1.187 

  36  Lidwordenvanbznisgemakkelijkkosteloosduswaaromandereookniet   36       -1.252 

  28  Verwachtvanjeomgevingdatjemeehulpverleentinhetbzn             28       -1.332 

  22  Hetgevoelhebdatzenergensandersterechtkunnen                   22       -1.448 

   6  Ikvindhetvoornamelijkbelangrijkomergensbijtehoren              6       -1.526 

  14  Ikdoeditomdatanderenhetookvoormijzoudendoen                   14       -2.268 

 

 

 

Factor Scores -- For Factor    2 
 

 No.  Statement                                                    No.     Z-SCORES 

  

   4  Ikvoelmijtrotsalsikziedatikiemandkanhelpen                     4        2.006 

  30  Beschikoverdenodigecapaciteitenenervaringomhulpteverlenen     30        1.438 

  12  Ditzalvoorveelmenseneennieuwewereldopenenomuitteleren         12        1.379 

  35  Ikbenervanovertuigddatmijnhulphetverschilkanmaken             35        1.093 

  18  Professionelehulptegenwoordigvaakteduurvoorhulpvrager         18        0.993 

  32  Voormijgemakkelijkomhulpteverlenenhetisgeenextramoeite        32        0.973 

   6  Ikvindhetvoornamelijkbelangrijkomergensbijtehoren              6        0.885 

  31  Ikvindvanmezelfdatikinstaatbenomanderentehelpen               31        0.768 

   2  Socialecontactenaangaanenvriendschappenopbouwen                2        0.709 

  21  Iedereenrechtheeftopgelijkebehandelinginsamenleving           21        0.663 

  10  Goeddatiksteentjekanbijdragenenaantonendatbznmeerwaardeheeft  10        0.556 

   7  Ikdoeditomdatikhetzorgenvoorandereninteressantvind             7        0.543 

  23  Dezorgmoetnietaltijdbinnenmurenvanprofessioneleinstelling     23        0.444 

   1  Bznzorgtvooraangenameleefomgevingwaariedereenelkaarkenthelpt   1        0.387 

   9  Maaktmijgelukkigdatikmetmijnhulpanderenookgelukkigkanmaken     9        0.326 

  17  Informelezorggezienalsidealeaanvullingopprofessionelezorg     17        0.325 

  13  Nietgoedbijvoelenalsikmijnietactiefinzetvoorwelzijnvanandere  13        0.295 

   5  Ikvindhetvooralleukomditsamenmetanderentekunnendoen            5        0.275 

  20  Waarderingvananderenvoormijninspanningenisenormbelangrijk     20        0.254 

  24  Professionelehulpschiettekortinformelezorgalsgoedevervanging  24        0.194 
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  19  Goeddathulpvragerineigenleefomgevingnodigehulpkrijgt          19        0.040 

   3  Leukomtedoenziehetalseensoortvanhobby                          3       -0.009 

  11  Ditzalvoorveelmensenvooreengevoelvanvoldoeningzorgen          11       -0.269 

  36  Lidwordenvanbznisgemakkelijkkosteloosduswaaromandereookniet   36       -0.396 

  34  Verlenenvaninformelezorgperfecttecombinerenmetrestwatikdoe    34       -0.570 

  33  Ikkanmemakkelijkkaninleveninsituatievaniemandanders           33       -0.604 

  27  Nietaltijdopvertrouwendatanderenhetzullendoenhetiseenplicht   27       -0.619 

  15  Lerenomgaanmetrespectenwaarderingvoorhunzelfenandere          15       -0.687 

  28  Verwachtvanjeomgevingdatjemeehulpverleentinhetbzn             28       -0.736 

  16  Directeomgevingheefterbehoefteaanlogischdatikhetdoe           16       -0.994 

   8  Ikdoeditomdatikervaringwilopdoenmetvrijwilligverlenenvanhulp   8       -1.049 

  25  Doorzelflidtezijnspoorikanderenaanomooklidteworden            25       -1.252 

  26  Vanzelfsprekenddatiedereenzijnsteentjebijdraaginsamenleving   26       -1.569 

  22  Hetgevoelhebdatzenergensandersterechtkunnen                   22       -1.629 

  29  Verlenenvaninformelezorgzouingebedmoetenzijninonzecultuur     29       -1.645 

  14  Ikdoeditomdatanderenhetookvoormijzoudendoen                   14       -2.519 

 

 

Factor Scores -- For Factor    3 
 

 No.  Statement                                                    No.     Z-SCORES 

  

  19  Goeddathulpvragerineigenleefomgevingnodigehulpkrijgt          19        1.788 

   9  Maaktmijgelukkigdatikmetmijnhulpanderenookgelukkigkanmaken     9        1.787 

   3  Leukomtedoenziehetalseensoortvanhobby                          3        1.493 

   4  Ikvoelmijtrotsalsikziedatikiemandkanhelpen                     4        1.460 

  31  Ikvindvanmezelfdatikinstaatbenomanderentehelpen               31        1.142 

  10  Goeddatiksteentjekanbijdragenenaantonendatbznmeerwaardeheeft  10        1.103 

   5  Ikvindhetvooralleukomditsamenmetanderentekunnendoen            5        0.891 

  11  Ditzalvoorveelmensenvooreengevoelvanvoldoeningzorgen          11        0.887 

  33  Ikkanmemakkelijkkaninleveninsituatievaniemandanders           33        0.861 

   2  Socialecontactenaangaanenvriendschappenopbouwen                2        0.719 

   7  Ikdoeditomdatikhetzorgenvoorandereninteressantvind             7        0.684 

  13  Nietgoedbijvoelenalsikmijnietactiefinzetvoorwelzijnvanandere  13        0.539 

   1  Bznzorgtvooraangenameleefomgevingwaariedereenelkaarkenthelpt   1        0.427 

   6  Ikvindhetvoornamelijkbelangrijkomergensbijtehoren              6        0.361 

  16  Directeomgevingheefterbehoefteaanlogischdatikhetdoe           16        0.238 

  12  Ditzalvoorveelmenseneennieuwewereldopenenomuitteleren         12        0.195 

  26  Vanzelfsprekenddatiedereenzijnsteentjebijdraaginsamenleving   26       -0.135 



 99 

  15  Lerenomgaanmetrespectenwaarderingvoorhunzelfenandere          15       -0.158 

  29  Verlenenvaninformelezorgzouingebedmoetenzijninonzecultuur     29       -0.165 

   8  Ikdoeditomdatikervaringwilopdoenmetvrijwilligverlenenvanhulp   8       -0.202 

  35  Ikbenervanovertuigddatmijnhulphetverschilkanmaken             35       -0.203 

  14  Ikdoeditomdatanderenhetookvoormijzoudendoen                   14       -0.220 

  30  Beschikoverdenodigecapaciteitenenervaringomhulpteverlenen     30       -0.267 

  23  Dezorgmoetnietaltijdbinnenmurenvanprofessioneleinstelling     23       -0.304 

  32  Voormijgemakkelijkomhulpteverlenenhetisgeenextramoeite        32       -0.340 

  21  Iedereenrechtheeftopgelijkebehandelinginsamenleving           21       -0.416 

  34  Verlenenvaninformelezorgperfecttecombinerenmetrestwatikdoe    34       -0.419 

  20  Waarderingvananderenvoormijninspanningenisenormbelangrijk     20       -0.498 

  25  Doorzelflidtezijnspoorikanderenaanomooklidteworden            25       -0.872 

  36  Lidwordenvanbznisgemakkelijkkosteloosduswaaromandereookniet   36       -1.131 

  27  Nietaltijdopvertrouwendatanderenhetzullendoenhetiseenplicht   27       -1.280 

  18  Professionelehulptegenwoordigvaakteduurvoorhulpvrager         18       -1.313 

  22  Hetgevoelhebdatzenergensandersterechtkunnen                   22       -1.477 

  28  Verwachtvanjeomgevingdatjemeehulpverleentinhetbzn             28       -1.561 

  17  Informelezorggezienalsidealeaanvullingopprofessionelezorg     17       -1.585 

  24  Professionelehulpschiettekortinformelezorgalsgoedevervanging  24       -2.029 
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Descending Array of Differences Between Factors   1 and   2 
 

 No.  Statement                                                    No.       Type   1  Type   2   Difference 

  29  Verlenenvaninformelezorgzouingebedmoetenzijninonzecultuur     29        1.026    -1.645       2.671 

  26  Vanzelfsprekenddatiedereenzijnsteentjebijdraaginsamenleving   26        0.457    -1.569       2.025 

  15  Lerenomgaanmetrespectenwaarderingvoorhunzelfenandere          15        1.275    -0.687       1.961 

  33  Ikkanmemakkelijkkaninleveninsituatievaniemandanders           33        1.140    -0.604       1.744 

  34  Verlenenvaninformelezorgperfecttecombinerenmetrestwatikdoe    34        0.969    -0.570       1.539 

  19  Goeddathulpvragerineigenleefomgevingnodigehulpkrijgt          19        1.425     0.040       1.385 

  16  Directeomgevingheefterbehoefteaanlogischdatikhetdoe           16        0.176    -0.994       1.170 

   9  Maaktmijgelukkigdatikmetmijnhulpanderenookgelukkigkanmaken     9        1.437     0.326       1.111 

  23  Dezorgmoetnietaltijdbinnenmurenvanprofessioneleinstelling     23        1.464     0.444       1.021 

  11  Ditzalvoorveelmensenvooreengevoelvanvoldoeningzorgen          11        0.658    -0.269       0.927 

  25  Doorzelflidtezijnspoorikanderenaanomooklidteworden            25       -0.450    -1.252       0.802 

  10  Goeddatiksteentjekanbijdragenenaantonendatbznmeerwaardeheeft  10        1.308     0.556       0.752 

  21  Iedereenrechtheeftopgelijkebehandelinginsamenleving           21        1.227     0.663       0.564 

   1  Bznzorgtvooraangenameleefomgevingwaariedereenelkaarkenthelpt   1        0.667     0.387       0.280 

  14  Ikdoeditomdatanderenhetookvoormijzoudendoen                   14       -2.268    -2.519       0.250 

   8  Ikdoeditomdatikervaringwilopdoenmetvrijwilligverlenenvanhulp   8       -0.824    -1.049       0.224 

  27  Nietaltijdopvertrouwendatanderenhetzullendoenhetiseenplicht   27       -0.420    -0.619       0.199 

  22  Hetgevoelhebdatzenergensandersterechtkunnen                   22       -1.448    -1.629       0.181 

  13  Nietgoedbijvoelenalsikmijnietactiefinzetvoorwelzijnvanandere  13        0.452     0.295       0.157 

   5  Ikvindhetvooralleukomditsamenmetanderentekunnendoen            5        0.199     0.275      -0.076 

  17  Informelezorggezienalsidealeaanvullingopprofessionelezorg     17        0.206     0.325      -0.119 

   7  Ikdoeditomdatikhetzorgenvoorandereninteressantvind             7        0.383     0.543      -0.160 

   2  Socialecontactenaangaanenvriendschappenopbouwen                2        0.242     0.709      -0.467 

  28  Verwachtvanjeomgevingdatjemeehulpverleentinhetbzn             28       -1.332    -0.736      -0.596 

  31  Ikvindvanmezelfdatikinstaatbenomanderentehelpen               31        0.167     0.768      -0.601 

   3  Leukomtedoenziehetalseensoortvanhobby                          3       -0.779    -0.009      -0.770 

  32  Voormijgemakkelijkomhulpteverlenenhetisgeenextramoeite        32        0.198     0.973      -0.776 

  36  Lidwordenvanbznisgemakkelijkkosteloosduswaaromandereookniet   36       -1.252    -0.396      -0.856 

  20  Waarderingvananderenvoormijninspanningenisenormbelangrijk     20       -0.927     0.254      -1.181 

  12  Ditzalvoorveelmenseneennieuwewereldopenenomuitteleren         12        0.089     1.379      -1.290 

  24  Professionelehulpschiettekortinformelezorgalsgoedevervanging  24       -1.187     0.194      -1.381 

  18  Professionelehulptegenwoordigvaakteduurvoorhulpvrager         18       -0.884     0.993      -1.877 

  30  Beschikoverdenodigecapaciteitenenervaringomhulpteverlenen     30       -0.504     1.438      -1.942 

  35  Ikbenervanovertuigddatmijnhulphetverschilkanmaken             35       -0.936     1.093      -2.029 

   6  Ikvindhetvoornamelijkbelangrijkomergensbijtehoren              6       -1.526     0.885      -2.411 

   4  Ikvoelmijtrotsalsikziedatikiemandkanhelpen                     4       -0.426     2.006      -2.432 
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Descending Array of Differences Between Factors   1 and   3 
 

 No.  Statement                                                    No.       Type   1  Type   3  Difference 

  17  Informelezorggezienalsidealeaanvullingopprofessionelezorg     17        0.206    -1.585       1.792 

  23  Dezorgmoetnietaltijdbinnenmurenvanprofessioneleinstelling     23        1.464    -0.304       1.768 

  21  Iedereenrechtheeftopgelijkebehandelinginsamenleving           21        1.227    -0.416       1.643 

  15  Lerenomgaanmetrespectenwaarderingvoorhunzelfenandere          15        1.275    -0.158       1.433 

  34  Verlenenvaninformelezorgperfecttecombinerenmetrestwatikdoe    34        0.969    -0.419       1.388 

  29  Verlenenvaninformelezorgzouingebedmoetenzijninonzecultuur     29        1.026    -0.165       1.191 

  27  Nietaltijdopvertrouwendatanderenhetzullendoenhetiseenplicht   27       -0.420    -1.280       0.860 

  24  Professionelehulpschiettekortinformelezorgalsgoedevervanging  24       -1.187    -2.029       0.842 

  26  Vanzelfsprekenddatiedereenzijnsteentjebijdraaginsamenleving   26        0.457    -0.135       0.592 

  32  Voormijgemakkelijkomhulpteverlenenhetisgeenextramoeite        32        0.198    -0.340       0.537 

  18  Professionelehulptegenwoordigvaakteduurvoorhulpvrager         18       -0.884    -1.313       0.429 

  25  Doorzelflidtezijnspoorikanderenaanomooklidteworden            25       -0.450    -0.872       0.422 

  33  Ikkanmemakkelijkkaninleveninsituatievaniemandanders           33        1.140     0.861       0.279 

   1  Bznzorgtvooraangenameleefomgevingwaariedereenelkaarkenthelpt   1        0.667     0.427       0.240 

  28  Verwachtvanjeomgevingdatjemeehulpverleentinhetbzn             28       -1.332    -1.561       0.229 

  10  Goeddatiksteentjekanbijdragenenaantonendatbznmeerwaardeheeft  10        1.308     1.103       0.206 

  22  Hetgevoelhebdatzenergensandersterechtkunnen                   22       -1.448    -1.477       0.028 

  16  Directeomgevingheefterbehoefteaanlogischdatikhetdoe           16        0.176     0.238      -0.062 

  13  Nietgoedbijvoelenalsikmijnietactiefinzetvoorwelzijnvanandere  13        0.452     0.539      -0.087 

  12  Ditzalvoorveelmenseneennieuwewereldopenenomuitteleren         12        0.089     0.195      -0.107 

  36  Lidwordenvanbznisgemakkelijkkosteloosduswaaromandereookniet   36       -1.252    -1.131      -0.122 

  11  Ditzalvoorveelmensenvooreengevoelvanvoldoeningzorgen          11        0.658     0.887      -0.229 

  30  Beschikoverdenodigecapaciteitenenervaringomhulpteverlenen     30       -0.504    -0.267      -0.237 

   7  Ikdoeditomdatikhetzorgenvoorandereninteressantvind             7        0.383     0.684      -0.301 

   9  Maaktmijgelukkigdatikmetmijnhulpanderenookgelukkigkanmaken     9        1.437     1.787      -0.350 

  19  Goeddathulpvragerineigenleefomgevingnodigehulpkrijgt          19        1.425     1.788      -0.362 

  20  Waarderingvananderenvoormijninspanningenisenormbelangrijk     20       -0.927    -0.498      -0.429 

   2  Socialecontactenaangaanenvriendschappenopbouwen                2        0.242     0.719      -0.477 

   8  Ikdoeditomdatikervaringwilopdoenmetvrijwilligverlenenvanhulp   8       -0.824    -0.202      -0.623 

   5  Ikvindhetvooralleukomditsamenmetanderentekunnendoen            5        0.199     0.891      -0.692 

  35  Ikbenervanovertuigddatmijnhulphetverschilkanmaken             35       -0.936    -0.203      -0.732 

  31  Ikvindvanmezelfdatikinstaatbenomanderentehelpen               31        0.167     1.142      -0.976 

   4  Ikvoelmijtrotsalsikziedatikiemandkanhelpen                     4       -0.426     1.460      -1.886 

   6  Ikvindhetvoornamelijkbelangrijkomergensbijtehoren              6       -1.526     0.361      -1.888 

  14  Ikdoeditomdatanderenhetookvoormijzoudendoen                   14       -2.268    -0.220      -2.048 

   3  Leukomtedoenziehetalseensoortvanhobby                          3       -0.779     1.493      -2.272 
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Descending Array of Differences Between Factors   2 and   3 
 

 No.  Statement                                                    No.       Type   2  Type   3  Difference 

  18  Professionelehulptegenwoordigvaakteduurvoorhulpvrager         18        0.993    -1.313       2.306 

  24  Professionelehulpschiettekortinformelezorgalsgoedevervanging  24        0.194    -2.029       2.222 

  17  Informelezorggezienalsidealeaanvullingopprofessionelezorg     17        0.325    -1.585       1.910 

  30  Beschikoverdenodigecapaciteitenenervaringomhulpteverlenen     30        1.438    -0.267       1.705 

  32  Voormijgemakkelijkomhulpteverlenenhetisgeenextramoeite        32        0.973    -0.340       1.313 

  35  Ikbenervanovertuigddatmijnhulphetverschilkanmaken             35        1.093    -0.203       1.296 

  12  Ditzalvoorveelmenseneennieuwewereldopenenomuitteleren         12        1.379     0.195       1.183 

  21  Iedereenrechtheeftopgelijkebehandelinginsamenleving           21        0.663    -0.416       1.079 

  28  Verwachtvanjeomgevingdatjemeehulpverleentinhetbzn             28       -0.736    -1.561       0.825 

  20  Waarderingvananderenvoormijninspanningenisenormbelangrijk     20        0.254    -0.498       0.752 

  23  Dezorgmoetnietaltijdbinnenmurenvanprofessioneleinstelling     23        0.444    -0.304       0.748 

  36  Lidwordenvanbznisgemakkelijkkosteloosduswaaromandereookniet   36       -0.396    -1.131       0.734 

  27  Nietaltijdopvertrouwendatanderenhetzullendoenhetiseenplicht   27       -0.619    -1.280       0.661 

   4  Ikvoelmijtrotsalsikziedatikiemandkanhelpen                     4        2.006     1.460       0.546 

   6  Ikvindhetvoornamelijkbelangrijkomergensbijtehoren              6        0.885     0.361       0.523 

   2  Socialecontactenaangaanenvriendschappenopbouwen                2        0.709     0.719      -0.010 

   1  Bznzorgtvooraangenameleefomgevingwaariedereenelkaarkenthelpt   1        0.387     0.427      -0.040 

   7  Ikdoeditomdatikhetzorgenvoorandereninteressantvind             7        0.543     0.684      -0.141 

  34  Verlenenvaninformelezorgperfecttecombinerenmetrestwatikdoe    34       -0.570    -0.419      -0.151 

  22  Hetgevoelhebdatzenergensandersterechtkunnen                   22       -1.629    -1.477      -0.152 

  13  Nietgoedbijvoelenalsikmijnietactiefinzetvoorwelzijnvanandere  13        0.295     0.539      -0.244 

  31  Ikvindvanmezelfdatikinstaatbenomanderentehelpen               31        0.768     1.142      -0.374 

  25  Doorzelflidtezijnspoorikanderenaanomooklidteworden            25       -1.252    -0.872      -0.380 

  15  Lerenomgaanmetrespectenwaarderingvoorhunzelfenandere          15       -0.687    -0.158      -0.528 

  10  Goeddatiksteentjekanbijdragenenaantonendatbznmeerwaardeheeft  10        0.556     1.103      -0.546 

   5  Ikvindhetvooralleukomditsamenmetanderentekunnendoen            5        0.275     0.891      -0.615 

   8  Ikdoeditomdatikervaringwilopdoenmetvrijwilligverlenenvanhulp   8       -1.049    -0.202      -0.847 

  11  Ditzalvoorveelmensenvooreengevoelvanvoldoeningzorgen          11       -0.269     0.887      -1.156 

  16  Directeomgevingheefterbehoefteaanlogischdatikhetdoe           16       -0.994     0.238      -1.232 

  26  Vanzelfsprekenddatiedereenzijnsteentjebijdraaginsamenleving   26       -1.569    -0.135      -1.434 

   9  Maaktmijgelukkigdatikmetmijnhulpanderenookgelukkigkanmaken     9        0.326     1.787      -1.461 

  33  Ikkanmemakkelijkkaninleveninsituatievaniemandanders           33       -0.604     0.861      -1.465 

  29  Verlenenvaninformelezorgzouingebedmoetenzijninonzecultuur     29       -1.645    -0.165      -1.480 

   3  Leukomtedoenziehetalseensoortvanhobby                          3       -0.009     1.493      -1.502 

  19  Goeddathulpvragerineigenleefomgevingnodigehulpkrijgt          19        0.040     1.788      -1.748 

  14  Ikdoeditomdatanderenhetookvoormijzoudendoen                   14       -2.519    -0.220      -2.299 
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Factor Q-Sort Values for Each Statement 
 

                                                                             Factor Arrays 

 

No.  Statement                                                    No.        1      2      3 

  

  1  Bznzorgtvooraangenameleefomgevingwaariedereenelkaarkenthelpt   1        2      1      1 

  2  Socialecontactenaangaanenvriendschappenopbouwen                2        1      2      2 

  3  Leukomtedoenziehetalseensoortvanhobby                          3       -1     -1      4 

  4  Ikvoelmijtrotsalsikziedatikiemandkanhelpen                     4       -1      5      3 

  5  Ikvindhetvooralleukomditsamenmetanderentekunnendoen            5        0      0      2 

  6  Ikvindhetvoornamelijkbelangrijkomergensbijtehoren              6       -4      2      1 

  7  Ikdoeditomdatikhetzorgenvoorandereninteressantvind             7        1      1      1 

  8  Ikdoeditomdatikervaringwilopdoenmetvrijwilligverlenenvanhulp   8       -2     -3      0 

  9  Maaktmijgelukkigdatikmetmijnhulpanderenookgelukkigkanmaken     9        4      1      4 

 10  Goeddatiksteentjekanbijdragenenaantonendatbznmeerwaardeheeft  10        3      1      3 

 11  Ditzalvoorveelmensenvooreengevoelvanvoldoeningzorgen          11        1     -1      2 

 12  Ditzalvoorveelmenseneennieuwewereldopenenomuitteleren         12        0      4      0 

 13  Nietgoedbijvoelenalsikmijnietactiefinzetvoorwelzijnvanandere  13        1      0      1 

 14  Ikdoeditomdatanderenhetookvoormijzoudendoen                   14       -5     -5     -1 

 15  Lerenomgaanmetrespectenwaarderingvoorhunzelfenandere          15        3     -2      0 

 16  Directeomgevingheefterbehoefteaanlogischdatikhetdoe           16        0     -2      1 

 17  Informelezorggezienalsidealeaanvullingopprofessionelezorg     17        0      0     -4 

 18  Professionelehulptegenwoordigvaakteduurvoorhulpvrager         18       -2      3     -3 

 19  Goeddathulpvragerineigenleefomgevingnodigehulpkrijgt          19        4      0      5 

 20  Waarderingvananderenvoormijninspanningenisenormbelangrijk     20       -2      0     -2 

 21  Iedereenrechtheeftopgelijkebehandelinginsamenleving           21        3      2     -1 

 22  Hetgevoelhebdatzenergensandersterechtkunnen                   22       -4     -4     -3 

 23  Dezorgmoetnietaltijdbinnenmurenvanprofessioneleinstelling     23        5      1     -1 

 24  Professionelehulpschiettekortinformelezorgalsgoedevervanging  24       -3      0     -5 

 25  Doorzelflidtezijnspoorikanderenaanomooklidteworden            25       -1     -3     -2 

 26  Vanzelfsprekenddatiedereenzijnsteentjebijdraaginsamenleving   26        1     -3      0 

 27  Nietaltijdopvertrouwendatanderenhetzullendoenhetiseenplicht   27       -1     -2     -3 

 28  Verwachtvanjeomgevingdatjemeehulpverleentinhetbzn             28       -3     -2     -4 

 29  Verlenenvaninformelezorgzouingebedmoetenzijninonzecultuur     29        2     -4      0 

 30  Beschikoverdenodigecapaciteitenenervaringomhulpteverlenen     30       -1      4     -1 

 31  Ikvindvanmezelfdatikinstaatbenomanderentehelpen               31        0      2      3 

 32  Voormijgemakkelijkomhulpteverlenenhetisgeenextramoeite        32        0      3     -1 

 33  Ikkanmemakkelijkkaninleveninsituatievaniemandanders           33        2     -1      2 
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 34  Verlenenvaninformelezorgperfecttecombinerenmetrestwatikdoe    34        2     -1     -2 

 35  Ikbenervanovertuigddatmijnhulphetverschilkanmaken             35       -2      3      0 

 36  Lidwordenvanbznisgemakkelijkkosteloosduswaaromandereookniet   36       -3     -1     -2 

 

 

Variance =  5.833  St. Dev. =  2.415 

 

 

Factor Q-Sort Values for Statements sorted by Consensus vs. Disagreement (Variance across Factor Z-Scores) 
 

                                                                             Factor Arrays 

 

No.  Statement                                                    No.        1      2      3 

  

 22  Hetgevoelhebdatzenergensandersterechtkunnen                   22       -4     -4     -3 

 13  Nietgoedbijvoelenalsikmijnietactiefinzetvoorwelzijnvanandere  13        1      0      1 

  7  Ikdoeditomdatikhetzorgenvoorandereninteressantvind             7        1      1      1 

  1  Bznzorgtvooraangenameleefomgevingwaariedereenelkaarkenthelpt   1        2      1      1 

  2  Socialecontactenaangaanenvriendschappenopbouwen                2        1      2      2 

  5  Ikvindhetvooralleukomditsamenmetanderentekunnendoen            5        0      0      2 

 10  Goeddatiksteentjekanbijdragenenaantonendatbznmeerwaardeheeft  10        3      1      3 

 25  Doorzelflidtezijnspoorikanderenaanomooklidteworden            25       -1     -3     -2 

 28  Verwachtvanjeomgevingdatjemeehulpverleentinhetbzn             28       -3     -2     -4 

  8  Ikdoeditomdatikervaringwilopdoenmetvrijwilligverlenenvanhulp   8       -2     -3      0 

 27  Nietaltijdopvertrouwendatanderenhetzullendoenhetiseenplicht   27       -1     -2     -3 

 36  Lidwordenvanbznisgemakkelijkkosteloosduswaaromandereookniet   36       -3     -1     -2 

 31  Ikvindvanmezelfdatikinstaatbenomanderentehelpen               31        0      2      3 

 20  Waarderingvananderenvoormijninspanningenisenormbelangrijk     20       -2      0     -2 

 11  Ditzalvoorveelmensenvooreengevoelvanvoldoeningzorgen          11        1     -1      2 

 32  Voormijgemakkelijkomhulpteverlenenhetisgeenextramoeite        32        0      3     -1 

 16  Directeomgevingheefterbehoefteaanlogischdatikhetdoe           16        0     -2      1 

 12  Ditzalvoorveelmenseneennieuwewereldopenenomuitteleren         12        0      4      0 

  9  Maaktmijgelukkigdatikmetmijnhulpanderenookgelukkigkanmaken     9        4      1      4 

 21  Iedereenrechtheeftopgelijkebehandelinginsamenleving           21        3      2     -1 

 34  Verlenenvaninformelezorgperfecttecombinerenmetrestwatikdoe    34        2     -1     -2 

 23  Dezorgmoetnietaltijdbinnenmurenvanprofessioneleinstelling     23        5      1     -1 

 19  Goeddathulpvragerineigenleefomgevingnodigehulpkrijgt          19        4      0      5 

 33  Ikkanmemakkelijkkaninleveninsituatievaniemandanders           33        2     -1      2 

 15  Lerenomgaanmetrespectenwaarderingvoorhunzelfenandere          15        3     -2      0 
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 35  Ikbenervanovertuigddatmijnhulphetverschilkanmaken             35       -2      3      0 

 26  Vanzelfsprekenddatiedereenzijnsteentjebijdraaginsamenleving   26        1     -3      0 

 30  Beschikoverdenodigecapaciteitenenervaringomhulpteverlenen     30       -1      4     -1 

 17  Informelezorggezienalsidealeaanvullingopprofessionelezorg     17        0      0     -4 

 24  Professionelehulpschiettekortinformelezorgalsgoedevervanging  24       -3      0     -5 

  3  Leukomtedoenziehetalseensoortvanhobby                          3       -1     -1      4 

 18  Professionelehulptegenwoordigvaakteduurvoorhulpvrager         18       -2      3     -3 

 14  Ikdoeditomdatanderenhetookvoormijzoudendoen                   14       -5     -5     -1 

  6  Ikvindhetvoornamelijkbelangrijkomergensbijtehoren              6       -4      2      1 

  4  Ikvoelmijtrotsalsikziedatikiemandkanhelpen                     4       -1      5      3 

 29  Verlenenvaninformelezorgzouingebedmoetenzijninonzecultuur     29        2     -4      0 

 

 
Factor Characteristics 
                                             Factors 

 

                                       1        2        3 

 

No. of Defining Variables             20        5       15 

 

Average Rel. Coef.                   0.800    0.800    0.800 

 

Composite Reliability                0.988    0.952    0.984 

 

S.E. of Factor Z-Scores              0.111    0.218    0.128 

 

 

 

Standard Errors for Differences in Factor Z-Scores 
 

(Diagonal Entries Are S.E. Within Factors) 

 

            Factors         1        2        3 

 

                1         0.157    0.245    0.170 

 

                2         0.245    0.309    0.253 

 

                3         0.170    0.253    0.181 
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Distinguishing Statements for Factor  1 
 

 (P < .05 ;  Asterisk (*) Indicates Significance at P < .01) 

 

Both the Factor Q-Sort Value (Q-SV) and the Z-Score (Z-SCR) are Shown. 

 

                                                                                       Factors 

 

                                                                              1           2           3 

 No. Statement                                                   No.     Q-SV Z-SCR   Q-SV Z-SCR  Q-SV Z-SCR   

 

  23 Dezorgmoetnietaltijdbinnenmurenvanprofessioneleinstelling    23      5  1.46*    1  0.44    -1 -0.30  

   9 Maaktmijgelukkigdatikmetmijnhulpanderenookgelukkigkanmaken    9      4  1.44     1  0.33     4  1.79  

  19 Goeddathulpvragerineigenleefomgevingnodigehulpkrijgt         19      4  1.43     0  0.04     5  1.79  

  15 Lerenomgaanmetrespectenwaarderingvoorhunzelfenandere         15      3  1.27*   -2 -0.69     0 -0.16  

  21 Iedereenrechtheeftopgelijkebehandelinginsamenleving          21      3  1.23     2  0.66    -1 -0.42  

  29 Verlenenvaninformelezorgzouingebedmoetenzijninonzecultuur    29      2  1.03*   -4 -1.65     0 -0.16  

  34 Verlenenvaninformelezorgperfecttecombinerenmetrestwatikdoe   34      2  0.97*   -1 -0.57    -2 -0.42  

  26 Vanzelfsprekenddatiedereenzijnsteentjebijdraaginsamenleving  26      1  0.46*   -3 -1.57     0 -0.14  

  32 Voormijgemakkelijkomhulpteverlenenhetisgeenextramoeite       32      0  0.20*    3  0.97    -1 -0.34  

  31 Ikvindvanmezelfdatikinstaatbenomanderentehelpen              31      0  0.17     2  0.77     3  1.14  

   4 Ikvoelmijtrotsalsikziedatikiemandkanhelpen                    4     -1 -0.43*    5  2.01     3  1.46  

  25 Doorzelflidtezijnspoorikanderenaanomooklidteworden           25     -1 -0.45    -3 -1.25    -2 -0.87  

   3 Leukomtedoenziehetalseensoortvanhobby                         3     -1 -0.78*   -1 -0.01     4  1.49  

  18 Professionelehulptegenwoordigvaakteduurvoorhulpvrager        18     -2 -0.88     3  0.99    -3 -1.31  

  20 Waarderingvananderenvoormijninspanningenisenormbelangrijk    20     -2 -0.93     0  0.25    -2 -0.50  

  35 Ikbenervanovertuigddatmijnhulphetverschilkanmaken            35     -2 -0.94*    3  1.09     0 -0.20  

  24 Professionelehulpschiettekortinformelezorgalsgoedevervanging 24     -3 -1.19*    0  0.19    -5 -2.03  

   6 Ikvindhetvoornamelijkbelangrijkomergensbijtehoren             6     -4 -1.53*    2  0.88     1  0.36  
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Distinguishing Statements for Factor  2 
 

 (P < .05 ;  Asterisk (*) Indicates Significance at P < .01) 

 

Both the Factor Q-Sort Value (Q-SV) and the Z-Score (Z-SCR) are Shown. 

 

                                                                                       Factors 

 

                                                                              1           2           3 

 No. Statement                                                   No.     Q-SV Z-SCR  Q-SV Z-SCR  Q-SV Z-SCR   

 

   4 Ikvoelmijtrotsalsikziedatikiemandkanhelpen                    4     -1 -0.43     5  2.01     3  1.46  

  30 Beschikoverdenodigecapaciteitenenervaringomhulpteverlenen    30     -1 -0.50     4  1.44*   -1 -0.27  

  12 Ditzalvoorveelmenseneennieuwewereldopenenomuitteleren        12      0  0.09     4  1.38*    0  0.20  

  35 Ikbenervanovertuigddatmijnhulphetverschilkanmaken            35     -2 -0.94     3  1.09*    0 -0.20  

  18 Professionelehulptegenwoordigvaakteduurvoorhulpvrager        18     -2 -0.88     3  0.99*   -3 -1.31  

  32 Voormijgemakkelijkomhulpteverlenenhetisgeenextramoeite       32      0  0.20     3  0.97*   -1 -0.34  

   6 Ikvindhetvoornamelijkbelangrijkomergensbijtehoren             6     -4 -1.53     2  0.88     1  0.36  

  21 Iedereenrechtheeftopgelijkebehandelinginsamenleving          21      3  1.23     2  0.66    -1 -0.42  

  10 Goeddatiksteentjekanbijdragenenaantonendatbznmeerwaardeheeft 10      3  1.31     1  0.56     3  1.10  

  23 Dezorgmoetnietaltijdbinnenmurenvanprofessioneleinstelling    23      5  1.46     1  0.44*   -1 -0.30  

   9 Maaktmijgelukkigdatikmetmijnhulpanderenookgelukkigkanmaken    9      4  1.44     1  0.33*    4  1.79  

  20 Waarderingvananderenvoormijninspanningenisenormbelangrijk    20     -2 -0.93     0  0.25*   -2 -0.50  

  24 Professionelehulpschiettekortinformelezorgalsgoedevervanging 24     -3 -1.19     0  0.19*   -5 -2.03  

  19 Goeddathulpvragerineigenleefomgevingnodigehulpkrijgt         19      4  1.43     0  0.04*    5  1.79  

   3 Leukomtedoenziehetalseensoortvanhobby                         3     -1 -0.78    -1 -0.01*    4  1.49  

  11 Ditzalvoorveelmensenvooreengevoelvanvoldoeningzorgen         11      1  0.66    -1 -0.27*    2  0.89  

  36 Lidwordenvanbznisgemakkelijkkosteloosduswaaromandereookniet  36     -3 -1.25    -1 -0.40*   -2 -1.13  

  33 Ikkanmemakkelijkkaninleveninsituatievaniemandanders          33      2  1.14    -1 -0.60*    2  0.86  

  15 Lerenomgaanmetrespectenwaarderingvoorhunzelfenandere         15      3  1.27    -2 -0.69     0 -0.16  

  28 Verwachtvanjeomgevingdatjemeehulpverleentinhetbzn            28     -3 -1.33    -2 -0.74    -4 -1.56  

  16 Directeomgevingheefterbehoefteaanlogischdatikhetdoe          16      0  0.18    -2 -0.99*    1  0.24  

  26 Vanzelfsprekenddatiedereenzijnsteentjebijdraaginsamenleving  26      1  0.46    -3 -1.57*    0 -0.14  

  29 Verlenenvaninformelezorgzouingebedmoetenzijninonzecultuur    29      2  1.03    -4 -1.65*    0 -0.16  
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Distinguishing Statements for Factor  3 
 

 (P < .05 ;  Asterisk (*) Indicates Significance at P < .01) 

 

Both the Factor Q-Sort Value (Q-SV) and the Z-Score (Z-SCR) are Shown. 

 

                                                                                       Factors 

 

                                                                              1           2           3 

 No. Statement                                                   No.     Q-SV Z-SCR  Q-SV Z-SCR  Q-SV Z-SCR   

 

  19 Goeddathulpvragerineigenleefomgevingnodigehulpkrijgt         19      4  1.43     0  0.04     5  1.79  

   9 Maaktmijgelukkigdatikmetmijnhulpanderenookgelukkigkanmaken    9      4  1.44     1  0.33     4  1.79  

   3 Leukomtedoenziehetalseensoortvanhobby                         3     -1 -0.78    -1 -0.01     4  1.49* 

   4 Ikvoelmijtrotsalsikziedatikiemandkanhelpen                    4     -1 -0.43     5  2.01     3  1.46  

   5 Ikvindhetvooralleukomditsamenmetanderentekunnendoen           5      0  0.20     0  0.28     2  0.89  

   6 Ikvindhetvoornamelijkbelangrijkomergensbijtehoren             6     -4 -1.53     2  0.88     1  0.36  

  26 Vanzelfsprekenddatiedereenzijnsteentjebijdraaginsamenleving  26      1  0.46    -3 -1.57     0 -0.14* 

  15 Lerenomgaanmetrespectenwaarderingvoorhunzelfenandere         15      3  1.27    -2 -0.69     0 -0.16  

  29 Verlenenvaninformelezorgzouingebedmoetenzijninonzecultuur    29      2  1.03    -4 -1.65     0 -0.16* 

   8 Ikdoeditomdatikervaringwilopdoenmetvrijwilligverlenenvanhulp  8     -2 -0.82    -3 -1.05     0 -0.20* 

  35 Ikbenervanovertuigddatmijnhulphetverschilkanmaken            35     -2 -0.94     3  1.09     0 -0.20* 

  14 Ikdoeditomdatanderenhetookvoormijzoudendoen                  14     -5 -2.27    -5 -2.52    -1 -0.22* 

  23 Dezorgmoetnietaltijdbinnenmurenvanprofessioneleinstelling    23      5  1.46     1  0.44    -1 -0.30* 

  32 Voormijgemakkelijkomhulpteverlenenhetisgeenextramoeite       32      0  0.20     3  0.97    -1 -0.34* 

  21 Iedereenrechtheeftopgelijkebehandelinginsamenleving          21      3  1.23     2  0.66    -1 -0.42* 

  20 Waarderingvananderenvoormijninspanningenisenormbelangrijk    20     -2 -0.93     0  0.25    -2 -0.50  

  27 Nietaltijdopvertrouwendatanderenhetzullendoenhetiseenplicht  27     -1 -0.42    -2 -0.62    -3 -1.28* 

  18 Professionelehulptegenwoordigvaakteduurvoorhulpvrager        18     -2 -0.88     3  0.99    -3 -1.31  

  17 Informelezorggezienalsidealeaanvullingopprofessionelezorg    17      0  0.21     0  0.32    -4 -1.59* 

  24 Professionelehulpschiettekortinformelezorgalsgoedevervanging 24     -3 -1.19     0  0.19    -5 -2.03* 
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Consensus Statements  --  Those That Do Not Distinguish Between ANY Pair of Factors. 
 

All Listed Statements are Non-Significant at P>.01, and Those Flagged With an * are also Non-Significant at 

P>.05. 

  

 

 

                                                                                       Factors 

 

                                                                              1           2           3 

 No.  Statement                                                   No.    Q-SV Z-SCR   Q-SV Z-SCR  Q-SV Z-SCR   

  

   1* Bznzorgtvooraangenameleefomgevingwaariedereenelkaarkenthelpt  1      2  0.67     1  0.39     1  0.43   

   7* Ikdoeditomdatikhetzorgenvoorandereninteressantvind            7      1  0.38     1  0.54     1  0.68   

  13* Nietgoedbijvoelenalsikmijnietactiefinzetvoorwelzijnvanandere 13      1  0.45     0  0.30     1  0.54   

  22* Hetgevoelhebdatzenergensandersterechtkunnen                  22     -4 -1.45    -4 -1.63    -3 -1.48   

 

 

 


