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Samenvatting
In dit onderzoeksrapport leest u de resultaten van een tweejarig onderzoek naar de werkzame elementen van
verschillende buurtgerichte netwerkinterventies voor mensen met beperkingen.
In dit onderzoek zijn verschillende onderzoeksmethoden gecombineerd. Allereerst is gekeken naar de
handelingen waaruit de interventies bestaan. Dit is gedaan door een documentanalyse en door middel van
groepsgesprekken met de uitvoerders. Vervolgens is gekeken wat daaraan werkzaam is en wat er nog nodig
is, door middel van één op één interviews en buurtwandeling interviews met de deelnemers van de interventie.
Deze interviews zijn uitgevoerd in samenwerking met ervaringsdeskundige co-onderzoekers van Cliëntenbelang
Amsterdam. Hieruit is een lijst met werkzame elementen volgens deelnemers en uitvoerders voortgevloeid,
welke is ingedeeld aan de hand van de volgende ‘onderdelen’ van de interventies:
• Kennisoverdracht: Welke kennis is er overgebracht, op welke manier en wordt er nog op teruggegrepen?
• Werven van deelnemers: Manier van benaderen van deelnemers, type deelnemers dat wordt benaderd,
vaardigheden bij het werven van deelnemers
• Opzetten activiteit: Manier van organiseren van activiteiten, rol van professional/vrijwilliger, groepsgevoel
creëren en inzet van vrijwilligers.
• Voortzetten activiteit: Introduceren van nieuwe leden, handhaven groepsdynamiek, koppeling doelgroep aan
de buurt, omgaan met conflicten en uitval
• Loslaten: Manier van overdracht aan collega’s of vrijwilligers en de mate van betrokkenheid na verlaten van
de functie
Duidelijk wordt dat de interventies op sommige vlakken van elkaars werkzame elementen kunnen leren. Zo blijkt
dat er in één interventie deelnemers behoefte hebben aan dieper contact (i.p.v. meer contact) waar in de andere
interventie hier gehoor aan wordt gegeven d.m.v. kennismakingsspelen en aangeleverde
gespreksonderwerpen.
Ook bleek dat de connectie met de andere buurtbewoners niet bij alle interventies lukte. Bij een andere
onderzochte interventie bleek het insteken van burencontact met een doel effectief. In plaats van het
organiseren van een buurtbarbecue als middel om contact te leggen, zetten zij in op het uitvoeren van een
gezamenlijke taak. In dit geval was dat het zorgen voor recycling van afval, maar dat kan ook d.m.v. van het
gezamenlijk opknappen van een perkje of speeltuintje. Zo blijft het contact begrenst, heeft het kaders en zijn er
een aantal gespreksonderwerpen (de taak) al gegeven.
Het werd duidelijk dat deelnemers, of dit nou komt door hun beperking of niet, blijvende hulp en begeleiding
nodig hebben om sociale interactie in verschillende settings, goed te laten verlopen. De sociale vaardigheden
zijn niet, zoals in een training of les, eenmalig aan te leren. De sociale professionals in de onderzochte
interventies kunnen worden gezien als coaches in het aangaan van sociaal contact, en worden als onmisbaar
ervaren door de deelnemers.
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1. Inleiding
Een grote meerderheid van de mensen met een beperking in Amsterdam woont zelfstandig. Ondersteund door
eventuele ambulante zorg, een toegankelijk welzijnsaanbod en de praktische hulp en sociale steun van het
eigen netwerk leidt deze groep een maatschappelijk geïntegreerd leven. Dit is echter niet voor alle mensen met
een beperking de realiteit. Mensen met een beperking hebben vaak, om verschillende redenen, een kleiner
netwerk van familie en vrienden. Sommige mensen met een beperking worden gestigmatiseerd of voelen zich
niet welkom, waardoor ze zich terugtrekken en zich geen onderdeel voelen van de sociale netwerken op
buurtniveau (Overmars-Marx, Thomése,Verdonschot en Meininger, 2013).
Doordat steeds meer mensen met een beperking zelfstandig wonen, werken professionals minder in
zorginstellingen en meer in de samenleving. Dat vraagt een andere rol van hen dan voorheen. Zij hebben een
belangrijke taak in het ondersteunen van cliënten in het leven in- en met de maatschappij (Wilken en Dankers,
2012).
Idealiter dragen ze er met hun werk aan bij dat mensen met een beperking zich welkom en gewaardeerd voelen
en een voor hen bevredigend leven leiden. Dit vergt een andere manier van werken, waarbij niet alleen wordt
gekeken naar de mogelijkheden om de cliënt beter te laten integreren in de maatschappij. Van professionals
wordt ook gevraagd dat zij kijken naar de mogelijkheden om de maatschappij ontvankelijker te maken voor
mensen die door een beperking anders zijn. Dit vraagt van professionals een transformatie in hun denken en
doen en daarmee ook een transformatie in leren, o.a. door (anders) naar elkaar en hun cliënten te kijken
(Kooiman et al., 2015).
Het verbeteren van de informele structuren in buurten is voor mensen, die als gevolg van hun beperking geen
(krachtig) netwerk hebben, een mogelijkheid tot het versterken van het sociale netwerk. Hierdoor maken zij
immers toch deel uit van een sociaal netwerk, wat hen ook gelegenheid geeft hun sociale vaardigheden te
oefenen, waarna het maken van contacten gemakkelijker wordt. Daarnaast wordt hierdoor bereikt dat de soms
geringe ‘openheid’ van buurten voor mensen met een beperking groter wordt. Immers, het ruimte maken voor
de ander vraagt van iedere buur om openheid en bereidheid tot verbinding. Om dit te bereiken zijn in Amsterdam
verschillende interventies opgezet zoals ‘Buren!groepen’, ‘de Stamtafel’ en ‘Samen in Noord’. Deze zijn
grotendeels geënt op de in Groot-Brittannië ontwikkelde ‘Keyring’ aanpak (http://www.keyring.org/) voor ‘living
support’. In de interventie ‘Keyring’ wordt met en door buurtgenoten met een beperking een netwerk gevormd
dat met regelmaat samen komt en activiteiten onderneemt. Dit proces wordt begeleid door een sociale
professional en een vrijwilliger woonachtig in de buurt. Doel van de interventies is de sociale netwerken van
mensen met beperkingen in de buurt te versterken. Dit behelst het verminderen van negatieve beeldvorming,
het stimuleren van deelname aan activiteiten in de buurt, het vergroten van de onderlinge betrokkenheid en het
stimuleren en faciliteren van sociaal contact tussen buurtbewoners.
Hoewel er wel in een aantal projecten (zie onder meer de Lange, van Wijk, & Huber, 2019, eveneens gebaseerd
op het Keyring concept en Kruithof, Suurmond & Harting, 2018 naar de Stamtafel) onderzoek is gedaan naar
afzonderlijke interventies, is er nog maar beperkt onderzoek gedaan naar de werkzame elementen van
verschillende interventies. Onduidelijk is of en wat er binnen deze initiatieven nu wel of niet succesvol is.
Onderzoek uit 2018 (Kruithof, Suurmond & Harting) bood inzicht in het verschillende type deelnemers van de
netwerkgerichte interventie Stamtafel en dat om het netwerk te ontwikkelen het van belang is dat er voor mensen
met een beperking aansluiting gevonden wordt bij het reeds bestaande netwerk. Professionals hebben wel
ideeën over wat goed werkt en wat niet, maar onderzoek hiernaar is (nog) beperkt en gericht op een specifieke
interventies zonder de vergelijking te trekken met soortgelijke activiteiten.
Het doel van onderhavig onderzoek is daarom in kaart te brengen wat de werkzame elementen zijn uit de
verschillende interventies die ingezet worden om de netwerken van mensen met beperkingen in de buurt te
versterken.
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Daarbij gaat de aandacht uit naar zowel het opbouwen/versterken van sociale relaties/netwerken in de buurt als
naar het versterken van de informele steunstructuur, de sociale inclusie op buurtniveau. Kennis over deze
werkzame elementen kan vervolgens ingezet worden ten behoeve van het handelingsrepertoire van
professionals en om interventies (verder) te ontwikkelen.

1.1 Totstandkoming onderzoek
Het onderzoeksproject is tot stand gekomen naar aanleiding van verschillende gesprekken waarin telkens
centraal stond op welke wijze een bijdrage geleverd kan worden aan het inzichtelijk maken van dat wat werkt
waar het gaat om inclusie van mensen met een beperking in de buurt. In dit project is samengewerkt met
partners die toonaangevend zijn in Amsterdam op het gebied van het bevorderen van inclusie van mensen met
een beperking. Het consortium bestaat uit een mix van praktijkpartners, de gemeente en kennisinstellingen. Met
hun kennis en vragen als vertrekpunt, werd in dit project door middel van praktijkgericht onderzoek antwoord
gezocht op de centrale vraag welke (bestanddelen van) interventies werkzaam zijn bij het versterken van de
sociale inclusie van mensen met beperkingen in de buurt. Na de eerste bijeenkomst met de initiatiefnemers van
het onderzoek is met zowel professionals als leden van de directie van elke organisatie uit het consortium
afzonderlijk afgesproken om de gemeenschappelijke deler in hun praktijkvragen naar boven te halen. De meest
prangende vragen die hieruit naar voren kwamen waren:
•
•
•
•

Wat maakt een buurtgerichte interventie om sociale inclusie van mensen met beperkingen te verbeteren
zinvol?
Wat kunnen we nog leren uit de andere buurtgerichte interventies?
Met welke uitdagingen krijgen collega’s te maken bij het uitvoeren van de interventie en hoe gaan ze daar
mee om?
Hoe kan er beter van tevoren ingeschat worden of een interventie wel of niet bij de context zal passen en
succesvol zou kunnen zijn?

De professionals en leden van de directie van de instellingen die vertegenwoordigd zijn in het consortium zijn
voorafgaand aan de start van het onderzoeksproject meermaals samengekomen om de praktijkvragen om te
zetten in een onderzoeksvraag en deze uit te werken in dit onderzoeksvoorstel. In samenspraak met het
consortium zijn in dit onderzoeksproject de werkzame elementen van de interventies ‘Stamtafels’,
‘Buren!groepen’, ‘Zero Waste Lab’ en in een latere fase van het onderzoek ‘Vriendenkringen’ onderzocht.

1.2 Probleemstelling
Het bevorderen van sociale inclusie in de buurt is een belangrijke taak voor gemeenten, waaraan sinds de
invoering van de WMO in 2015 steeds meer vorm en inhoud aan wordt gegeven. Dit doordat met de invoering
van de WMO een grotere rol is weggelegd voor gemeenten bij het faciliteren van begeleid wonen. De grenzen
tussen begeleid en zelfstandig wonen zijn vervaagd en de gemeente heeft hierdoor een grotere rol bij het bieden
van ondersteuning aan mensen met een beperking. Buurtgerichte interventies zijn hierbij vaak het uitgangspunt.
De gemeente Amsterdam wil interventies die gericht zijn op het versterken van de sociale ondersteuning van
mensen met een beperking in de wijk faciliteren, maar mist de handvatten om te beoordelen wat succesvolle
interventies zijn. Ook professionals in de praktijk merken dat zij vaak wel een idee hebben van wat goed zou
kunnen werken, maar dat zij het moeilijk vinden anderen hiervan te overtuigen. Uit de inleiding blijkt dat het
nodig is kennis te verzamelen over de elementen uit verschillende buurtgerichte interventies die door de praktijk
als werkzaam worden beschouwd.
Op basis van de kennis in binnen- en buitenland op het gebied van sociale inclusie, de ervaringen van
buurtbewoners met een beperking, opgebouwde expertise in de beroepspraktijken van de partners en vooral
de kennis en ervaringen van de medewerkers van de zorg- en welzijnsinstellingen, heeft het consortium de
volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
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Wat zijn de werkzame elementen van verschillende buurtgerichte interventies gericht op het verbeteren van
de sociale inclusie van mensen met een beperking met een onvoldoende sociaal netwerk in de buurt?
Het gaat hierbij heel specifiek om interventies ten behoeve van mensen met een psychiatrische achtergrond en,
mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die geen deel uitmaken van een (sterk) sociaal
netwerk én ook problemen ervaren bij het opbouwen of in stand houden van een sociaal netwerk in hun directe
woon- of werkomgeving. Met ‘het verbeteren van de sociale inclusie’ in de buurt wordt bedoeld dat het er in de
interventies niet alleen om gaat de sociale netwerken om de betrokkenen zelf te vergroten of te versterken. Het
gaat ook om interventies die gericht zijn op het verminderen van negatieve beeldvorming, het stimuleren van
deelname aan activiteiten in de buurt, het vergroten van de onderlinge betrokkenheid en het stimuleren van
sociaal contact tussen buurtbewoners (met en zonder beperking). Met werkzame elementen worden de
“identificeerbare onderdelen van een interventie, welke op zichzelf of in samenhang met andere elementen van
invloed [kunnen] zijn op het resultaat” bedoeld (Spanjaard, Veerman & Van Yperen, 2015).
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2. Theoretische verkenning van buurtgerichte
interventies voor inclusie
In dit hoofdstuk zal een overzicht worden weergegeven van de al beschikbare kennis en inzichten ten aanzien
van dit onderwerp uit literatuur en resultaten uit eerdere onderzoeken.

2.1 De veranderde zorg - van hangmat naar trampoline
In de positie van mensen met een beperking in de maatschappij is de afgelopen jaren veel veranderd. Al vanaf
de jaren ‘80 is in Nederland een beweging gaande waarin de verzorgingsstaat langzaam wordt afgebouwd en
waarin steeds meer aandacht komt voor participeren: ‘het participatie-ideaal’. In de zogenoemde
participatiesamenleving moeten sociale voorzieningen niet werken als een hangmat, maar als een trampoline;
alles met het doel mensen weer zo snel mogelijk zelfstandig (of begeleid) te laten wonen, werken en meedoen
in sociale netwerken (Movisie, 2015).
Deze beweging is gepaard gegaan met een decentralisatie van verantwoordelijkheid van specifieke
voorzieningen, zoals begeleiding van en ondersteuning aan mensen met (lichte) beperkingen van het Rijk naar
de gemeenten en met de de-institutionalisering van de zorg. Mensen met een beperking werden gestimuleerd
ín de maatschappij deel te nemen en niet aan de randen ervan in instellingen te wonen. Waar deze beweging
heeft gezorgd voor een meer geïntegreerd leven in geografisch opzicht, bleek de sociale integratie in de
maatschappij (en buurt) geen automatisch gevolg. Om deze te stimuleren zijn verschillende wetswijzigingen,
initiatieven en convenanten ingezet om ervoor te zorgen dat burgers elkaar onderling ondersteunen, in plaats
van dat de professionele hulpverlening ingeschakeld wordt (Kelders & Kwekkeboom, 2018).
Vanaf dat het participatie-ideaal in de praktijk steeds meer vorm en inhoud kreeg, nam ook de kritiek erop toe.
Zo blijkt dat in de praktijk burgers, met een zwak sociaal netwerk, niet snel een beroep op hun netwerk kunnen
doen, dat de burgers die voor elkaar zorgen vaak zelf kwetsbaar zijn en dat de ‘sterke schouders’, waarmee de
mensen met een fulltime baan en zelf veel participatiemogelijkheden worden bedoeld, relatief weinig worden
belast met het zorgen voor de ander (Trappenburg, 2014). Daarnaast blijkt integratie niet altijd vanzelf te gaan.
Dit kan komen doordat iemand een beperking heeft die diens mogelijkheden om te participeren belemmert,
maar ook door de (on)toegankelijkheid van de maatschappij. Hierin is een maatschappelijke verandering
gaande in hoe er wordt aangekeken tegen het hebben van een beperking.
Vanuit actiegroepen van mensen met een beperking is het ‘social model of disability’ voortgekomen. Dit
theoretisch model vormt een aanvulling op het ‘medisch model’. Met deze beweging wordt het begrip
‘impairment’ gescheiden van het begrip ‘disability’. Hierbij wordt aan impairment het medische verschil met een
gezond persoon toegeschreven als betekenis; disability heeft betrekking op de manieren waarop iemand
beperkt wordt in zijn doen en laten door barrières in de maatschappij of omgeving. Een persoon die
rolstoelgebonden is hoeft in theorie geen enkele beperking te ervaren als de wereld volledig op
rolstoelgebruikers ingericht zou zijn (Oliver 1996). Deze visie, - het politiseren van het hebben van een beperking
-, is terug te zien in het VN-verdrag handicap (Rijksoverheid, 2006). In plaats van dat het probleem van ‘het
hebben van een beperking’ bij het individu wordt gelegd, wordt de verantwoordelijkheid bij overheden
neergelegd om een toegankelijke en inclusieve maatschappij te creëren voor mensen met een beperking. Dit
verdrag is wereldwijd opgenomen als mensenrecht.
In afwijking van verschillende wetten die verschillende landen kunnen hebben die vaak negatief geformuleerd
zijn, zoals een antidiscriminatiewet, is deze wet positief geformuleerd; het gaat om een recht op meedoen. Sinds
ook Nederland dit verdrag in 2016 heeft geratificeerd is de strekking ervan terug te zien in verschillende meer
concrete en lokale wetten, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bij deze beweging past ook een
aanpassing in beleid, namelijk het inzetten op een toegankelijke wereld en het mogelijk maken van integratie
van mensen met beperkingen.
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Niet alleen gericht op het beter laten integreren van mensen met een beperking, maar ook op de
toegankelijkheid van de arbeidsmarkt, de ontvankelijkheid in de buurt en andere omgevingen. De gemeente
Amsterdam richt zich bijvoorbeeld op het slechten van barrières middels tien speerpunten die zich onder meer
te richten op het verbeteren van toegankelijkheid, het openstellen van de maatschappij en het verbinden van
buurtgenoten (Gemeente Amsterdam, 2021). Dit vraagt ook van sociale professionals een andere rol en
houding, namelijk het scheppen van mogelijkheden voor sociale inclusie, gericht op de maatschappij, in plaats
van alleen het behandelen of aanleren van individuele vaardigheden van mensen met een beperking zelf (Van
Zal & Kwekkeboom 2013).

2.2 Het belang van werken aan inclusie van mensen met beperkingen
Waar in de participatiemaatschappij het credo is dat mensen eerst een beroep moeten doen op hun sociale
omgeving, alvorens ze voor hulp in aanmerking komen, is dit bij sommige mensen met een beperking een
problematisch uitgangspunt. Het netwerk van mensen met beperkingen is om verschillende redenen vaak
kleiner dan bij mensen zonder een beperking. Vaak kunnen hele praktische belemmeringen vriendschap in de
weg staan, zoals een gebrek aan ruimte en privacy (bij begeleid wonen), de beschikbaarheid van geld om leuke
activiteiten te doen, beperkte vervoersmethoden, maar ook minder praktische aspecten zoals de angst om geen
aansluiting te vinden op sociaal of cognitief niveau of ervaren sociale uitsluiting (Van Asselt-Goverts et al, 2015;
Bredewold, 2014).
Uit verschillende onderzoeken naar mensen met een verstandelijke beperking blijkt dat deze groep een relatief
klein netwerk heeft, vaak alleen bestaand uit familie en professionals. Uit onderzoek naar de ervaringen van
mensen met een beperking tijdens de COVID-19 pandemie blijkt tevens dat in de periode waarin Nederland in
lockdown was en veel sociale voorzieningen en professionele hulp niet beschikbaar waren, voor een aantal
mensen met een verstandelijke beperking ook hun netwerk niet te bereiken was (Van Schravendijk et al (2020).
De lockdown en de tijdelijke stillegging van veel zorg- en welzijnsvoorzieningen toonden aan dat voor sommigen
het sociaal contact volledig is georganiseerd vanuit of rondom de hulpverlening. Zowel het contact met
hulpverleners als de door dezen georganiseerde koffie-momenten vielen weg. Ook tijdens de versoepelingen
bleek dat mensen met een beperking niet het gevoel hadden dat er voor hen iets veranderde, aangezien het
bezoeken van een terras of sportschool voor hen vaak financieel niet mogelijk was. Hieruit blijkt dat niet alleen
het hebben van een beperking de mogelijkheden tot het vormen van een netwerk kan beïnvloeden, maar ook
de (vaak daardoor ontstane) sociaal-economische positie. Hierdoor moet netwerkversterking in een
intersectioneel perspectief bekeken worden (Van Schravendijk et al., 2020).
Mensen met een beperking hebben een even grote behoefte aan vriendschappen als ieder ander (Foley et al.
2012). Er zijn genoeg aanwijzingen dat het versterken van sociale netwerken een positief effect heeft op de
kwaliteit van leven en de gezondheid van ook mensen met beperkingen. Volgens onderzoek van de GGD is 40
procent van de volwassen bevolking eenzaam (GGD Monitor, 2012); uit de Amsterdamse verkenning van het
voorkomen van eenzaamheid blijkt dat dit percentage onder mensen met een (licht) verstandelijke beperking
en/of psychische problematiek aanzienlijk hoger ligt 1. Daarnaast blijkt dat 20 procent van de ouderen en mensen
met een beperking geen beroep doet of kan doen op informele zorg (SCP, 2016 in van Vliet, Grotendorst &
Roodbol, 2017).
Ook uit onderzoek van Menting, Schelven, Grosscurt, Spreeuwenberg & Heijmans (2019) blijkt dat niet iedereen
met een chronische aandoening aanspraak kan doen op informele zorg. In het toewerken naar een samenleving
waarin burgers voor elkaar zorgen, wordt naast een beroep op familie ook een beroep op de wijk gedaan. De
verwachting is dat mensen in de wijk elkaar kennen en elkaar kunnen helpen. Het deelnemen aan het leven in
de wijk kan een gevoel van erbij horen, een gevoel van veiligheid en ertoe doen creëren (Overmars-Marx,
(2011).

1

(https://dezwijger.nl/programma/aanpak-eenzaamheid-snapshot-1).
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Uit onderzoek blijkt echter dat het ontwikkelen van netwerken op wijkniveau voor mensen met beperkingen
belemmerd wordt door een aantal factoren. Ten eerste gaat het contact tussen buurtbewoners met een
beperking en buurtbewoners zonder een beperking niet vanzelf. Waar bij veel soorten contact een bepaalde
balans in de wederkerigheid gewenst is, is deze balans volgens Bredewold (2014) bij deze doelgroepen niet
altijd haalbaar. Bredewold (2014) geeft aan dat sociaal contact normaal gezien een zekere mate van
wederkerigheid bevat.
De buurvrouw zet af en toe de vuilcontainer van de buurman op straat, omgekeerd geeft de buurman de
plantjes water als de buurvrouw op vakantie is. In sommige gevallen is er van deze wederkerigheid geen
sprake, bijvoorbeeld bij een ouder- kind relatie. De ouder zal alles voor zijn kind doen zonder daar op korte
termijn een wederdienst voor te verwachten. Ook in het geval van relaties tussen mensen met een beperking
en zonder een beperking kan deze balans van wederkerigheid anders zijn. Zo kan er sprake zijn van
liefdadigheid (bij heel veel diensten en geen wederdiensten) of van uitbuiting.
Uit onderzoek blijkt ook dat mensen met een verstandelijke beperking voorzichtig zijn met contact met mensen
die geen beperking hebben, vanwege ervaringen met uitbuiting. Ook uit eerder onderzoek van Verplanke en
Duyvendak (2009) blijkt dat de ambulantisering van de zorg en het zelfstandig wonen van mensen met
beperkingen maakt dat hun kwetsbaarheden minder zichtbaar worden. Uit het proefschrift van Bredewold (2014)
blijkt tevens dat contact tussen buurtbewoners met beperking en zonder een beperking het meest duurzaam is
indien het contact begrensd en begeleid is. In het faciliteren van contact tussen buurtbewoners met en zonder
beperking is dus een rol weggelegd voor de sociale professional. Het slaan van een brug tussen buurtbewoners
kan op verschillende wijzen en op uiteenlopende plekken plaatsvinden, waaronder ontmoetingsplekken in de
wijk. Een huis van de wijk is een plek waar ook mensen met een klein budget een kopje koffie kunnen drinken
en middels activiteiten buurtbewoners kunnen ontmoeten. Uit onderzoek van Van Zal en Kwekkeboom uit 2013
naar de toegankelijkheid van buurtcentra en huizen van de wijk blijkt ook dat participatie en deelname aan het
sociale leven in de wijk niet vanzelf gaat. Zowel de fysieke als de sociale toegankelijkheid van de voorzieningen
in de buurt zijn afhankelijk van de medewerkers en de medebezoekers in de buurtvoorzieningen. In het
onderzoek werden drie factoren onderscheiden die de bereidwilligheid en de
mogelijkheden om toegankelijke voorzieningen te faciliteren, beïnvloeden:
•

•
•

De duidelijkheid van een beperking: voor stabiele, zichtbare, gemakkelijk te begrijpen beperkingen zijn
aanpassingen om de toegankelijkheid te verbeteren gemakkelijker te bedenken dan voor beperkingen
die onzichtbaar, fluïde, of moeilijk te begrijpen zijn. Dit kan ervoor zorgen dat iemand met een rollator of
een rolstoel op meer acceptatie, geduld en begrip kan rekenen dan iemand met een verstandelijke
beperking
Stigma: voor beperkingen waar een stigma aan vast kleeft, vraagt het meer sociale vaardigheden van
zowel medewerkers als buurtbewoners om de acceptatie te verbeteren en iemand zich welkom te laten
voelen in de buurt of in het buurtcentrum door buurtbewoners, bezoekers van het buurthuis en personeel.
Beperkingen waardoor de communicatie beïnvloed wordt: zowel medewerkers als buurtbewoners vinden
het moeilijker om de sociale toegankelijkheid te verbeteren voor beperkingen die de manier van
communiceren bemoeilijken. Je kan hierbij denken aan mensen met autisme maar bijvoorbeeld ook bij
mensen met een auditieve beperking wordt de manier van communiceren beïnvloed waardoor mensen
het moeilijker vinden een passende activiteit vorm te geven (Van Zal & Kwekkeboom, 2013)

Hieruit blijkt dat de mate van inclusie en deelname aan het sociale leven in de wijk niet alleen afhankelijk is van
de voorzieningen, maar ook van de vaardigheden van medewerkers en buurtbewoners om op verschillende
soorten beperkingen in te spelen. Ook kan de aard van de beperking zelf invloed hebben op de bereidwilligheid
van mensen om iemand te accepteren die zich anders gedraagt of aanpassingen nodig heeft.
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Omdat het belangrijk is eenzaamheid onder mensen in het algemeen, maar met een beperking in het bijzonder
tegen te gaan, ligt er een rol voor professionals weggelegd in het waarborgen van sociale inclusie van mensen
met beperkingen door middel van het faciliteren van contact in de buurt. Het is belangrijk hiervoor goede
interventies te hebben die zorgen voor duurzaam, gelijkwaardig contact tussen buurtbewoners.

2.3 Hoe te werken aan inclusie van mensen met een beperking
Inclusie is een breed begrip en behelst meerdere niveaus waarop interventies gericht op het bevorderen van
inclusie, ingestoken kunnen worden. Volgens Kröber maken Shalock en Verdugo onderscheid in indicatoren
voor inclusie op drie niveaus: het macro-, meso- en microniveau. De mate waarin je zelf invloed hebt op inclusie
is per niveau verschillend. Als individu heb je weinig invloed op het macroniveau en ook de invloed die je kan
uitoefenen op mesoniveau is beperkter vergeleken met het microniveau. Op dit laatste niveau heb je relatief de
meeste invloed.

Figuur 1 afkomstig van Kröber (2008) uit Shalock en Verdugo (2002).

In de bovenste regel wordt het macroniveau genoemd, waarin de wetten en regelgeving worden bedoeld.
Daaronder het mesoniveau, met daarbij (sociale) toegankelijkheid, geïntegreerde leefwerelden, mogelijkheden
om te participeren in de ‘gemeenschap’, en acceptatie. Bij microniveau worden deelname aan activiteiten, het
hebben van vriendenkringen, mogelijkheden om te participeren, support uit een netwerk en sociale rollen
benoemd (Shalock & Verdugo in: Krober, 2008). Wanneer deze manieren om aan sociale inclusie te werken
vertaald worden naar de praktijk van de interventies houdt dit in dat mensen enerzijds worden ondersteund om
hun sociale netwerken te verbeteren of te vergroten (netwerkversterking) en dat anderzijds wordt gewerkt aan
mogelijkheden tot participeren en deelnemen aan sociale netwerken (kwartiermaken). Hiermee wordt getracht
zowel invloed uit te oefenen op het meso- als op het microniveau en geprobeerd een wisselwerking tussen deze
twee niveaus tot stand te brengen. Voor het waarborgen van de sociale inclusie in de buurt van sommige
mensen met een beperking is een rol weggelegd voor sociale professionals. Aangezien eenzaamheid vaker
voorkomt bij mensen met een beperking is het erg belangrijk (ook in de buurt) ruimte vrij te maken voor het
aangaan van waardevolle connecties. Hiervoor zijn verschillende interventies en initiatieven, opgezet, en van
sommige is de werking individueel onderzocht. Wat echter nog mist is een overkoepelend overzicht van
interventies die juist verschillend aan hetzelfde doel werken: het versterken van buurtnetwerken van mensen
met verschillende soorten beperkingen. Dit krijgt vorm in verschillende projecten en vanuit meerdere
invalshoeken.
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2.4 Inclusieve praktijken - Netwerkversterking en kwartiermaken
Een manier om aan netwerkversterking en inclusie in de buurt te werken is de in Groot-Brittannië ontwikkelde
eerdergenoemde methodiek ‘Keyring’. Hierin wordt door mensen met een beperking, die bij elkaar in de buurt
wonen onder begeleiding van een sociale professional en/of vrijwilliger een netwerk gevormd, zodat mensen
elkaar kunnen ondersteunen (Keyring, 2012).
Bij kwartiermaken wordt in de buurt of gewerkt aan het maken van ruimte voor mensen met een kwetsbaarheid.
Dit kan gedaan worden door stigma te verminderen, mensen kennis met elkaar te laten maken, of door een
dienst aan de buurt aan te bieden (Kal, 2019 in Wilken, den Hollander, 2019). Een sociaal netwerk wordt eerst
opgezet door het organiseren van wekelijkse of maandelijkse bijeenkomsten, soms bij mensen thuis, soms in
een buurtcentrum. Hier werkt de professional aan het stimuleren van een band tussen de deelnemers van de
interventie. Vervolgens worden de deelnemers gestimuleerd elkaar te helpen, activiteiten met elkaar te
ondernemen of iets op te zetten voor de buurt. Op basis van deze interventie zijn in Nederland verschillende
soortgelijke interventies ontwikkeld om mensen met een beperking elkaar te laten ondersteunen in de wijk.
Terugkomend op de wederkerigheid (Bredewold, 2014) is hierbij van belang dat ieder vanuit zijn eigen
kwaliteiten iets kan bijdragen aan het netwerk en dat mensen gestimuleerd worden elkaar te ondersteunen. Zo
kan de één goed helpen met klusjes, de ander kan bijvoorbeeld post goed begrijpen en helpen organiseren.
Mensen kunnen ook met elkaar participeren in gezamenlijke buurtactiviteiten waardoor de drempel voor
ontmoeting en uitwisseling wellicht verlaagd wordt. De interventie Buurtcirkels, een Nederlandse variant op de
hiervoor beschreven Keyring- aanpak is door Pameijer in Rotterdam ontwikkeld en ingevoerd. Twee jaar na de
start waren 25 buurtcirkels opgezet in verschillende buurten in Rotterdam. Een eerste onderzoek naar de
effectiviteit hiervan wijst op een paar belangrijke punten. Voor het opzetten van informele netwerken in de buurt
is het belangrijk dat mensen de ruimte krijgen om zelf met initiatieven of ideeën te komen, dat de begeleiding
aan het begin intensief is en dat de bijeenkomsten in een informele setting worden gehouden (Weltevrede et al,
2017).
Uit een later onderzoek naar de in Amsterdam opgezette buurtcirkels blijkt dat de oriëntatie van verschillende
buurtcirkels uiteen kan lopen. De Lange, Van Wijk en Huber (2019), maken onderscheid in een viertal oriëntaties
(zie voor weergave onderstaand figuur) met enerzijds de meer naar binnen gerichte oriëntaties (links in de
figuur) en de meer naar buiten gerichte oriëntaties anderzijds (rechts in de figuur).

Hoewel de kwadranten geen volgorde of instructie omvatten, blijkt uit dit onderzoek dat de meeste buurtcirkels
beginnen met de ontmoetingsgerichte oriëntatie.
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Hier wordt veel tijd aan besteed en volgens respondenten kost het opzetten en het uitlokken van initiatief van
de deelnemers om elkaar te ontmoeten al minimaal een jaar. “Of buurtcirkels zich daarna meer naar buiten en
naar de buurt richten kan te maken hebben met het type buurt, de sociale voorzieningen in de wijk en de mate
van gemeenschappelijkheid”. Ook wordt gesteld dat daarnaast “de coaches ook meer intern dan extern
georiënteerd zijn, meer gericht op de binnenwereld van de cirkel dan de verbinding met de buitenwereld. Dit is
mogelijk te verklaren doordat de coaches een achtergrond hebben in individuele hulpverlening en hierdoor geen
ervaring hebben met community werk.” (De Lange, van Wijk, Huber; 2019 p.26).
Naast de direct op ‘Keyring’ gebaseerde methode zijn er in Amsterdam nog meer buurtgerichte
netwerkinterventies met weer andere, deels vergelijkbare werkwijzen. Zo zijn Stichting Prisma en Stichting de
Toekomst begonnen met het project ‘Buren!groepen’, heeft Stichting Prisma het project de Stamtafel en werken
organisaties als Cordaan en de Regenboog met verschillende groepsgerichte interventies om sociale netwerken
(in de buurt) te versterken, zoals bijvoorbeeld ‘Zero waste lab’. ‘Buren!groepen’ is net zoals de Buurtcirkels van
Pameijer gebaseerd op de interventie Keyring. De Stamtafels hebben een minder goed vergelijkbare werkwijze
door in wisselende buurthuizen eet-avonden te organiseren waarin ook de link met de activiteiten in het
buurthuis worden gelegd en waarin mensen worden gestimuleerd om daaraan deel te nemen. Zero Waste Lab
van o.a. de Regenbooggroep zijn recyclingstations in de stadsdelen Centrum en Oost waar buurtbewoners hun
gescheiden afval kunnen inwisselen voor munten. Met deze munten kunnen buurtbewoners korting krijgen bij
lokale ondernemers uit de buurt. In deze Zero Waste Labs werken mensen met verschillende beperkingen bij
het recyclingstation samen, waardoor zich een netwerk vormt, en maken ze tegelijkertijd de verbinding met de
mensen en ondernemers in de buurt door deze een dienst aan te bieden. Deze initiatieven werken aan inclusie
door een gemengde werkwijze: ten eerste werken zij aan sociale inclusie door het ontwikkelen van netwerken
(in de buurt), maar zij werken ook aan kwartiermaken door een connectie met de buurt te ontwikkelen en te
stimuleren.
Uit de literatuur is duidelijk geworden dat voor het waarborgen van de sociale inclusie in de buurt bij sommige
mensen met een beperking een rol weggelegd blijft voor sociale professionals. Aangezien eenzaamheid vaker
voorkomt bij mensen met een beperking is het erg belangrijk (ook in de buurt) ruimte vrij te maken voor het
aangaan van waardevolle connecties. Hiervoor zijn verschillende interventies en initiatieven opgezet; van
sommige is de werking individueel onderzocht. Wat echter nog mist is een overkoepelend overzicht van
interventies die juist verschillend aan hetzelfde doel werken: het versterken van buurtnetwerken van mensen
met verschillende soorten beperkingen.
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3. Methodologische verantwoording
In dit hoofdstuk leest u de aanpak van dit onderzoek, deze zal bestaan uit hoofd- en deelvragen, en ook
de manier waarop deze onderzocht zullen worden. Zoals in hoofdstuk 1 al staat beschreven, is in
samenwerking met de consortiumpartners de volgende hoofdvraag opgesteld, waaronder de deelvragen
zijn uitgewerkt:
Wat zijn de werkzame elementen van verschillende buurtgerichte interventies gericht op het verbeteren van
de sociale inclusie van mensen met een beperking met een onvoldoende sociaal
netwerk in de buurt?
Deze hoofdvraag is opgedeeld in drie deelvragen waarmee de centrale hoofdvraag beantwoord zal worden.
De deelvragen vallen zelf ook uiteen in twee of meer subdeelvragen, die de afzonderlijke aspecten belichten:
1.

Uit welke bestanddelen bestaan de verschillende buurtgerichte interventies, gericht op het verbeteren
van de sociale inclusie van mensen met een beperking in de buurt en hoe worden deze interventies in de
praktijk tot uitvoering gebracht?
1.1 Op welke manier zijn de interventies beschreven in de werkmappen, protocollen en interventiebeschrijvingen die de professionals aangereikt hebben gekregen?
1.2 Wat zijn de gemeenschappelijke en wat juist de unieke elementen in de verschillende buurtgerichte
interventies gericht op het verbeteren van de sociale inclusie van mensen met een beperking in de
buurt
1.3 Hoe worden de verschillende buurtgerichte interventies in de praktijk toegepast?

2.

Hoe worden de verschillende bestanddelen van de interventies ervaren door deelnemers?
2.1 Wat zijn de ervaringen van deelnemers met (delen van) interventies met betrekking tot het
verbeteren van de sociale inclusie in de buurt?
2.2 Op welke manier participeren deelnemers aan het leven in de buurt en welke factoren dragen
daartoe bij?

3.

Wat hebben (toekomstige) professionals nodig om de sociale inclusie van mensen met beperkingen in
de buurt te versterken en sociale netwerken te stimuleren?
3.1 Aan welke ‘bestanddelen’ moet een interventie minimaal voldoen om kans te hebben op succes?
3.2 Over welke vaardigheden dienen (toekomstige) professionals te beschikken om de effectieve
interventies in de praktijk uit te voeren?
3.3 Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om op een succesvolle manier te werken aan
het versterken van de sociale inclusie van mensen met beperkingen in de buurt?

Om een antwoord te vinden op de (sub)deelvragen is dit onderzoek onderverdeeld in vier afzonderlijke
deelonderzoeken met elk hun eigen dataverzamelingstechnieken en (samenstellingen van) respondentgroepen.
In dit hoofdstuk leest u als allereerst over de methodologische theorieën die algemeen leidend zijn geweest in
de onderzoeksopzet en daarna over de onderzoeksmethoden van de specifieke deelonderzoeken.

3.1 Realistic evaluation
Gezien het open karakter van de onderzoeksvraag en de deelvragen is ervoor gekozen om na te gaan hoe de
verschillende betrokkenen het gebruik van (delen van) de interventies ervaren. Bij het evalueren van interventies
wordt vaak gepoogd het effect van de interventie te meten.
Doordat in wijken, personen en organisaties zo veel interveniërende factoren en veranderingen spelen, is het
bijna onmogelijk om causale verbanden tussen de interventies en de effecten in de praktijk te leggen. Om deze
reden stellen Pawson & Tilly (2004) dat het nodig is voorbij causaliteit te zoeken naar een steviger fundament
voor het ‘begrijpen’ van impact. Om dan toch tot kennisontwikkeling te komen dat én recht doet aan de diversiteit
van het alledaagse én meer algemene uitspraken te doen over dat wat werkzaam is gegeven bepaalde
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omstandigheden kan gebruik gemaakt worden van Realistic Evaluation (Wilson & McCormack, 2006). Bij
onderzoeksmethoden gebaseerd op Realistic Evaluation (RE) wordt gezocht naar de manier waarop en waarom
een interventie werkt, voor wie de interventie werkt en onder welke omstandigheden. Dit houdt in dat resultaten
van een interventie begrepen moeten worden binnen de omstandigheden waarin deze interventie is uitgevoerd.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de kenmerken van degene op wie deze interventie zich richt.
Met toepassing van de RE wordt tegemoetgekomen aan de complexiteit en veranderlijkheid van de sociale
werkelijkheid waardoor realistischer en meer toepasbare inzichten verkregen kunnen worden.
Waar in sommige onderzoeken wordt onderzocht of een interventie effectief is, maar waar geen inzicht wordt
geboden in het hoe en waarom, spreken we van een ‘black box’. We weten dan dat een interventie werkt, maar
kunnen niet verklaren wat maakt dat het werkt, en welke factoren tot de gewenste uitkomst leiden. Dit maakt
dat een interventie, onderzocht op enkel het effect, niet bruikbaar is voor andere (soortgelijke) interventies, of
interventies in andere contexten. (Kazi, 2013). Realistic evaluation verschaft juist informatie over de
verschillende werkwijzen of contexten en biedt kans om deze naast elkaar te evalueren en zo tot werkzame
bestanddelen te komen die voor eenieder die een vergelijkbaar doel wil bereiken, bruikbaar zijn (Kazi, 2013).
In dit onderzoek zijn verschillende interventies, die elk op hun eigen wijze aan vergelijkbare doelen werken,
naast elkaar gelegd om hierin de werkzame factoren te onderscheiden. Het doel is niet geweest te zoeken naar
de effectiviteit van één van de of van alle bestudeerde interventies, maar juist om de werkzame factoren te
onderscheiden. Daarmee is gezocht naar antwoord op de vraag wat voor wie op welke wijze en onder welke
omstandigheden bijdraagt aan sociale inclusie.
Wanneer deze, evenals de context waarbinnen verschillende handelingen als zinvol worden beschouwd,
bekend zijn, zal dit de onderzochte praktijk op drie manieren ten goede komen:
•
•
•

De bestudeerde interventies (en anderen) kunnen hun impact vergroten door werkzame bestanddelen uit
andere interventies te integreren in hun eigen werkmethode
Nieuw op te zetten interventies kunnen werkzame bestanddelen van de bestudeerde interventies
gebruiken en op basis van de context en doelen van de op te zetten interventie een samenstelling maken
van werkwijzen en naar inzicht variëren
Nieuw op te zetten interventies kunnen beter beoordeeld worden op hun kans van slagen. Dit doordat
niet de ‘effectiviteit’ van een interventie wordt gebruikt als verantwoording waarom de op te zetten
interventie kans van slagen heeft, maar doordat de context en de omstandigheden waaronder deze
interventie werkzaam was, bekend is. Hierdoor kunnen deze factoren meegenomen worden en eventueel
aangepast worden zodat deze kans van slagen hebben in veranderde omstandigheden of context.

3.2 Deelonderzoek 1 - Het in kaart brengen van de interventies
In de eerste fase van het onderzoek is een deskresearch uitgevoerd waarbij onderzocht is welke handelingen,
handvatten en beschrijvingen beschikbaar zijn voor de professionals voor de uitvoering van de interventies.
Hiermee ontstond zicht op dat wat er vastligt met betrekking tot de visie, doelstellingen en handelingswijze van
de interventies Stamtafel, Buren!groepen, Zero Waste Lab en Vriendenkringen. Het ging hierbij om
werkmappen, protocollen, interventiebeschrijvingen en cursusmateriaal, welke aangeleverd werden door de
leidinggevende van de participerende organisaties. Deze bestanden zijn met behulp van MAXQDA –
analyseprogramma voor o.a. kwalitatieve onderzoeksdata - gecodeerd op basis van een aantal kenmerken
zoals de doelstelling, de doelgroep, inzet van vrijwilligers, enzovoorts (zie ook schema in hoofdstuk 4). Omdat
niet alle organisaties evenveel op papier hadden over hun interventie, is de informatie uit deze
‘documentanalyse’ aangevuld met informatie uit de groepsgesprekken met medewerkers om alsnog een
compleet beeld te schetsen van de interventies en de elementen waaruit die bestaan.
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3.3 Deelonderzoek 2 - De interventie in de praktijk volgens de uitvoerders
Aan de hand van de uitkomsten van de thema’s die naar voren zijn gekomen tijdens de eerste oriëntatie van de
deskresearch zijn een aantal onderwerpen naar voren gekomen die zijn gebruikt voor het structureren van de
groepsgesprekken met de uitvoerders (vrijwilligers en participatiecoaches) van de interventies:
●
●
●
●
●

Kennisoverdracht: Welke kennis is er overgebracht, op welke manier en wordt er nog op
teruggegrepen?
Werven van deelnemers: Manier van benaderen van deelnemers, type deelnemers dat wordt
benaderd, vaardigheden bij het werven van deelnemers
Opzetten activiteit: Manier van organiseren van activiteiten, rol van professional/vrijwilliger,
groepsgevoel creëren en inzet van vrijwilligers
Voortzetten activiteit: Introduceren van nieuwe leden, handhaven groepsdynamiek, koppeling
doelgroep aan de buurt, omgaan met conflicten en uitval
Loslaten: Manier van overdracht aan collega’s of vrijwilligers en de mate van betrokkenheid na verlaten
van de functie

Aan de hand van deze vijf onderdelen is in groepsgesprekken met zowel participatiecoaches als vrijwilligers
gevraagd middels welke handelingen ze uitvoering geven aan de bovengenoemde onderdelen. Het doel hiervan
was te achterhalen uit welke bestanddelen en handelingen de interventies bestaan en welke vaardigheden de
uitvoerders inzetten om de interventie te kunnen uitvoeren. De verbatim uitgewerkte groepsgesprekken zijn aan
de hand van de bovengenoemde thema’s gecodeerd en geanalyseerd. Er zijn 4 groepsgesprekken gehouden
met in totaal 7 vrijwilligers en 6 participatiecoaches.

3.4 Deelonderzoek 3 - De interventie in de praktijk volgens deelnemers
Om erachter te komen hoe de deelnemers de werking van de interventie ervaren, is gekozen om individuele
interviews af te nemen bij de interventies die in deze fase van het onderzoek nog actief werden uitgevoerd:
Stamtafel, Vriendenkringen en Buren!groepen. In totaal zijn er 34 interviews gehouden met deelnemers; deze
gesprekken namen tussen de 45 en 90 minuten in beslag.
Samenwerking met co-onderzoekers met ervaringskennis
De deelnemers zijn bevraagd aan de hand van een vragenlijst. Vanuit het principe ‘nothing about us without us’
onderschrijven we het belang van de betrokkenheid van de doelgroep bij het verzamelen van kennis over de
inclusie van de betreffende doelgroep. Door in samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam trainingsdagen
te organiseren voor ervaringsdeskundigen die betrokken zijn bij de dataverzameling, is ervoor gezorgd dat de
vragenlijst afgestemd was op de te bereiken doelgroepen. Ook is hiermee veiliggesteld dat de informatie die
door deelnemers zelf als belangrijk werd gevonden, naar voren kwam in de interviews. In dit onderdeel van het
onderzoek is samengewerkt met mensen met ervaringskennis, met wie contact is gelegd via Cliëntenbelang
Amsterdam. De ervaringsdeskundigen hebben 5 trainingen gehad waarin niet alleen interviewtechnieken zijn
besproken en geoefend, maar ook de vragenlijsten voor de interviews zijn samengesteld. De samenwerking
met co-onderzoekers bleek van grote meerwaarde voor de uitvoering van dit deelonderzoek. Niet alleen werd
door hun bijdrage de vragenlijst voor de interviews helderder, maar met name tijdens de interviews stelden zij
heel gerichte vragen en konden zij met de deelnemers dieper in gesprek gaan over gedeelde ervaringen. Veel
van de co-onderzoekers waren bekend met de Stamtafel en dit zorgde er dan ook voor dat dit veelal een goede
ingang bleek voor het gesprek waarin ervaringen uitgewisseld konden worden. Dit was ook het geval tijdens
een aantal interviews waarbij gevoelige onderwerpen als eenzaamheid en beperkte sociale contacten, aan bod
kwamen. Met name een van de co-onderzoekers had hier zelf ervaring mee en kon gerichte vragen stellen die
gebaseerd waren op diens eigen ervaring. Gaandeweg namen de co-onderzoekers ook steeds meer het
voortouw tijdens de interviews.

3.5 Deelonderzoek 4 - De buurt in beeld
Tijdens de interviews die in de deelonderzoeken 2 en 3 hebben plaatsgevonden, kwam niet goed in beeld hoe
de interventies ook daadwerkelijk bijdroegen aan het netwerk in de buurt.
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Het bleek moeilijk om vanachter een bureau te spreken over thuis voelen in de buurt en om daar de deelnemers
te vragen of zij zich onderdeel voelen van de buurt waarin ze wonen. Om dit meer verdiepend in beeld te kunnen
brengen is daarom gekozen voor een alternatieve interviewmethode, namelijk de ‘go alongs’ aanpak (Ross,
Renold, Holland & Hillman, 2009). In deze onderzoeksmethode gaat een onderzoeker op pad met een
respondent en haakt daarbij aan bij diens dagelijkse bezigheden of bijvoorbeeld een tripje naar het zwembad.
Dit kan in de auto, lopend of fietsend. De voordelen van deze ‘mobiele onderzoeksmethode’ ten opzichte van
het afnemen van een interview in een vooraf bepaalde ruimte is tweeledig: Je begrijpt zowel de persoon zelf die
je interviewt beter als je diegene spreekt in diens natuurlijke omgeving, maar ook van de omgeving krijg je een
gedetailleerder beeld. Je krijgt bovendien meer informatie over iemands sociale context en verbinding met de
buurt als je er letterlijk doorheen wandelt: “No place without self and no self without place” (Ross, Renold,
Holland & Hillman, 2009). Uit hun onderzoek naar deze methoden is gebleken dat het interviewen tijdens een
activiteit een aantal voordelen oplevert ten opzichte van een interview vanachter een bureau:
•

•
•

•
•

De afgeleide onderzoeker: Doordat je bij mobiele onderzoeksmethoden naast iemand loopt of
autorijdt, ben je niet alleen gefocust op het gesprek, maar ook op de omgeving. Hierdoor zijn stiltes niet
ongemakkelijk en juist functioneel, doordat iemand de ruimte heeft nog eens na te denken over wat
diegene gezegd heeft en er nog op terug kan komen
De positie (naast elkaar i.p.v. tegenover elkaar): Doordat je elkaar in een wandeling of auto/fiets rit
niet aankijkt is er meer ‘privé’ ruimte in het gesprek, de mogelijkheid om uit het raam te kijken of de blik
van de onderzoeker te ontwijken is aanwezig, waardoor het gesprek vrijer is
Door te zien, ruiken en horen haal je andere herinneringen naar boven: Wanneer je door een straat
loopt waar mensen wonen, langs een sterk geurende winkel komt of de hond van de buurvrouw hoort
blaffen komen er andere herinneringen en ervaringen naar boven om te bespreken, dan wanneer je
achter een bureau in een prikkelarme ruimte zit
Wisseling van onderwerpen door gebeurtenissen buitenaf: Hoewel dit een nadeel kan zijn doordat
er van een interessant onderwerp afgeweken wordt door een prikkel van buiten, geeft het het gesprek
ook veelzijdigheid; doordat er altijd wat te bespreken valt blijft het gesprek actief
Open flow van het gesprek en gebrek aan vastomlijnde vragen: De respondent heeft hierdoor de
volledige vrijheid om te vertellen en te laten zien wat hij wil laten zien. In plaats van dat de onderzoeker
probeert informatie te onttrekken, laat hij de respondent vrij om een stuk van zichzelf te laten zien
middels het beschrijven of rondleiden door diens omgeving

De wandeling zelf is een gedeelde ervaring die een band schept: In sommige gevallen had de wandeling een
spannende wending, een route langs een snelweg die de onderzoeker spannend vond, of een plotselinge
regenbui, de wandeling zelf zorgde voor een gedeelde ervaring en schiep een band (Ross, Renold, Holland &
Hillman, 2009). Deze interviewmethode is in dit onderzoek ingezet om inzicht te krijgen in de sociale interactie
in de buurt door de deelnemers. Participatiecoach, deelnemer en de onderzoeker spraken af bij het huis van de
deelnemer om vanuit dat startpunt gezamenlijk de buurt te leren kennen. Als openingsvraag werd de
deelnemers gevraagd de andere wandelaars hun buurt te laten zien met plekken waar zij zich thuis voelden,
plekken waar zij ontmoetingen hebben, plekken waar zij belangrijke herinneringen hebben, en tot slot, plekken
waar zij zich minder thuis voelen of een drempel ervaren. De gesprekken tijdens deze wandeling zijn door de
onderzoekers opgenomen en van alle relevante plekken zijn foto’s gemaakt. Ook is de route bijgehouden
middels een hardloopapplicatie op de mobiele telefoon. De data uit dit deelonderzoek zijn met behulp van deze
routekaartjes, foto’s en verhalen van de wandelaars weergegeven. De buurtwandelingen hebben uitsluitend met
deelnemers van de Buren!groep en Stamtafels plaatsgevonden. De afspraken met de deelnemers van
Vriendenkringen zijn komen te vervallen als gevolg van Covid-19.
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4. De interventies ‘op papier’
In de eerste fase van dit onderzoek is uitgezocht wat er beschreven is over de doelstelling, visie en handelswijze
van de interventies Stamtafel, Buren!groepen, Zero Waste Lab en Vriendenkringen jeugd. Alle onderzochte
interventies worden aangeboden in Amsterdam en maken deel uit van het aanbod van een lokale
welzijnsorganisatie. De stichting Prisma biedt zowel de interventie Buren!groepen als de Stamtafel aan en is
met dit aanbod actief in verschillende stadsdelen in Amsterdam. Zero Waste lab, de derde interventie, is een
interventie vanuit De Regenbooggroep en heeft Amsterdam-Oost als werkterrein. Stichting Dock is de aanbieder
van Vriendenkringen; de jongerengroep komt bijeen in de buurt van het Centraal Station van Amsterdam, terwijl
de groepen voor volwassenen in verschillende stadsdelen actief zijn.

Het eerste deelonderzoek had als doel een overzicht te maken van de belangrijkste doelen en werkwijzen van
de te onderzoeken interventies. Hiervoor is schriftelijk materiaal opgevraagd bij de directies en professionals
van de interventies of de daaraan verbonden welzijnsorganisaties. Omdat de hoeveelheid beschikbaar
schriftelijk materiaal met betrekking tot de werking en uitvoering van de interventie nogal uiteenliep, is
aanvullend gebruik gemaakt van de data uit de groepsgesprekken, om een overzicht te maken van de
(veronderstelde) werking van de interventies. Uit de beschikbaarheid van schriftelijk materiaal, of eerder, het
gebrek daaraan, wordt duidelijk dat niet over alle interventies evenveel op papier is vastgelegd. Alleen van de
interventie ‘Vriendenkringen’ was informatie op papier beschikbaar die gebruikt kon worden als een handleiding
voor professionals.

Tijdens de groepsgesprekken met de uitvoerders kwam naar voren dat de kennis en informatie die nodig is om
de interventie goed uit te voeren vooral bij de betrokken professionals ligt en via werken in de praktijk
overgedragen en afgestemd wordt. De gesprekken met professionals en vrijwilligers leverden dan ook veel meer
inzichten op in de werkwijze, doelstellingen en visies van de verschillende interventies, welke in de tabel op de
volgende pagina staan beschreven

Uit een eerste analyse van de interviews en de aangeleverde documentatie van de interventies blijkt dat de
verschillende interventies op een aantal factoren van elkaar verschillen, terwijl ze aan dezelfde doelen werken,
soms voor verschillende doelgroepen en met verschillende werkmethoden. In de tabel zijn de kenmerken van
de verschillende interventies schematisch weergegeven zodat de unieke en overeenkomstige elementen
zichtbaar zijn.
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5. De interventies in de praktijk volgens
uitvoerders en deelnemers
De deskresearch en aanvullende informatie uit de gesprekken leidden tot inzichten, welke de basis hebben
gevormd voor het identificeren van vijf verschillende facetten in voorbereiden en uitvoeren van de onderzochte
interventies. Deze vijf facetten vormden het uitgangspunt voor de groepsgesprekken met de uitvoerder in de
volgende fase van het onderzoek. Aan de hand hiervan is telkens aan de uitvoerders gevraagd middels welke
handelingen ze uitvoering geven aan de verschillende onderdelen van elke interventie. In samenwerking met
de getrainde co-onderzoekers zijn deze vijf facetten ook het thematische uitgangspunt geweest voor de
gesprekken met de deelnemers.

5.1 Het opzetten van de interventie
De interventies Stamtafels en Buren!groepen kennen een duidelijk startpunt waarbij een nieuwe groep wordt
gevormd in een bepaalde buurt of specifiek stadsdeel. Door in de buurt aanwezig te zijn, door de
participatiecoaches “lanterfanten” genoemd, wordt door deze participatiecoach een netwerk opgebouwd van
mensen die interesse hebben in het vormen van een Buren!groep. Om de groep van deelnemers steeds groter
te maken en potentiële deelnemers te werven wordt door de uitvoerders gebruik gemaakt van sociale media,
de website van de organisatie en worden nieuwsbrieven en flyers gedeeld.
De geïnterviewde deelnemers vertellen hierover dat zij voor het eerst met de interventie in aanraking zijn
gekomen via een professional die hun heeft verwezen, via flyers in het buurthuis of via-via, bijvoorbeeld door
iemand die ze kennen en die reeds deelneemt aan de activiteit. Het werven van deelnemers van de
Vriendengroepen krijgt vorm via professionals van wie jongeren begeleiding ontvangen.
Wat belangrijk is aan de begeleiding is dat mensen echt persoonlijk op de hoogte gesteld worden van de
activiteit. Soms meerdere keren, en soms moeten mensen echt overtuigd worden om te komen. Daarin speelt
de participatiecoach een belangrijke rol:
Deelnemer: “Ja iemand die me over die drempel trekt, ik moet dan over die drempel heen en die
drempel kan hoog zijn. Dan is de drempel dan zo hoog dat ik kies voor blijf ik dan thuis.”
Interviewer: “Ja, terwijl het je eigenlijk wel leuk lijkt om iets te doen”
Om te zorgen dat een groep daadwerkelijk gevormd kan worden investeren de uitvoerders langdurig en intensief
in de netwerken en individuele deelnemers om een band op te bouwen. De deelnemers ervaren dat zij op veel
verschillende manieren erop attent gemaakt worden dat er weer een activiteit in het kader van een van de
interventies gaat plaatsvinden. Ze krijgen hier via brieven, e-mails, whatsapp en via de website-informatie over.
In veel gevallen worden zij (daarnaast) persoonlijk uitgenodigd door de uitvoerders. Deelnemers geven aan dit
heel belangrijk te vinden en een aantal geeft aan dat ze ook niet zou gaan als ze niet persoonlijk zou zijn
uitgenodigd door een participatiecoach of vrijwilliger die zij kennen.
Interviewer: “Zou je er ook naartoe gaan als er geen begeleiding was?”
Deelnemer: “Waarschijnlijk niet. Dan is het net als alleen naar een restaurant gaan en dan ga ik ook
niet.[...] Ik ga ook nooit alleen naar een buurthuis eten. Als ik niemand ken dan.”
Naast dat deelnemers het niet leuk zouden vinden zonder begeleiding, zijn er ook die denken dat de groep uit
elkaar zou vallen, het gesprek niet meer op gang zou komen, en dat de groepsdynamiek negatief beïnvloed
wordt:
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Interviewer: “Wat zou er gebeuren als er geen begeleiding zou zijn?”
Deelnemer: “Nou ik denk wel dat bepaalde mensen, dan krijg je dat groepsvorming onderling.”
Voor Vriendengroepen en Stamtafels staan de activiteiten min of meer vast, maar voor Buren!groepen wordt er
samen met de deelnemers per keer bepaald wat de inhoud van het ontmoetingsmoment zal zijn. Hierdoor
investeren zowel de deelnemers als de uitvoerders in de onderlinge relatie door met elkaar na te denken over
activiteiten die uitgevoerd kunnen worden.
De gevormde groepen bestaan uit verschillende mensen die om uiteenlopende redenen in een kwetsbare positie
verkeren. Bij Stamtafels en Vriendenkringen ligt de doelgroep van de interventies in zekere mate vast. Het gaat
hierbij veelal om deelnemers met een beperking, veelal een (licht) verstandelijke beperking of mensen met een
GGZ-achtergrond. In de Buren!groepen is iedereen welkom, al gaat het hierbij in de praktijk ook veelal om
psychosociaal kwetsbare mensen. Met name de uitvoerders, en in mindere mate de deelnemers, benadrukken
het belang van een gemengde groep.
In sommige gevallen ligt echter vast dat de interventie is bedoeld voor mensen met een (licht verstandelijke)
beperking. In de praktijk is het niet altijd gemakkelijk hierop te controleren doordat mensen te maken kunnen
hebben met minder of onzichtbare beperkingen en/of meerdere beperkingen. Bovendien gaat het tegen het doel
van de interventie in om mensen te weigeren die er graag bij willen zijn. De deelnemers geven vanuit hun optiek
aan dat het belangrijk is om een gemengde doelgroep aanwezig te hebben. Zij geven aan het fijn te vinden als
er mensen van verschillende ‘niveaus’ en type beperkingen bij zijn zodat ze ook van elkaar iets kunnen
opsteken. Onderstaand is een overzicht te zien van de elementen genoemd door de deelnemers en de
uitvoerders ten aanzien van de drie facetten van het opzetten van een interventie:

5.2 De activiteiten van de interventie
Hoe de activiteiten binnen de interventie vervolgens ingevuld worden, wordt in deze paragraaf uiteengezet. Ten
eerste zal ingegaan worden op de invulling van de activiteiten tijdens de interventie, vervolgens de introductie
van nieuwe leden en tot slot het creëren van een groepsgevoel en een goede sfeer.
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De activiteiten tijdens de interventies verschillen. Bij Stamtafel staat de activiteit vast: samen (uit) eten.
Deelnemers van Stamtafel noemen hoe belangrijk en fijn het is als er lekker eten is, de prijs niet te hoog is en
dat de deelnemers het echt kunnen ervaren als een avondje uit. Het is daarvoor belangrijk dat ze een (klein)
bedrag betalen want dit doe je in een restaurant ook. En dus is ook belangrijk dat het eten niet op plastic borden
en met plastic bestek geserveerd wordt. Ook bij Zero Waste lab staat de gezamenlijk uit te voeren activiteit van
tevoren vast: het in en voor de buurt recyclen van afval. Bij Vriendenkringen en Buren!groepen worden de
activiteiten per keer bepaald, door de professionals én deelnemers.
Wat bij alle interventies naar voren kwam was het belang van regelmaat. Zeker bij het opstarten van een
interventie of groep is het heel belangrijk dat mensen kunnen rekenen op de samenkomst. Wat hierbij ook
belangrijk is, is dat de deelname vrijblijvend of in ieder geval niet verplicht is.
De deelnemers geven aan dat het voor hen vooral belangrijk is dat de activiteit leuk is, dat, als er eten is, dat
eten dan ook lekker is en dat het voelt als een uitje. Een voorbeeld van iets wat daaraan bijdraagt is echt bestek
en servies bij een etentje. Verder wordt het belangrijk gevonden dat de activiteit betaalbaar en goed bereikbaar
is.

5.3 Groepsdynamiek
Wanneer er een nieuw lid in de interventie aansluit gaan medewerkers hier zorgvuldig mee om. Een eerste keer
moet een succeservaring zijn, dus iemand die aansluit wordt bijvoorbeeld bij de Stamtafel aan goed passende
mensen voorgesteld en aan tafel gezet. Daarna houdt de participatiecoach of de vrijwilliger een beetje in de
gaten of iemand het naar zijn zin heeft aan tafel. Indien nodig wordt de deelnemer nog gevraagd om ergens
anders te komen zitten om aan nog een paar andere mensen voorgesteld te worden. Bij Vriendenkringen
worden er bijna elke bijeenkomst kennismakingsspelen georganiseerd, omdat de samenstelling van de groep
nét elke keer anders is en er vaak mensen bij zitten die elkaar nog niet zo goed kennen.
Van de deelnemers wist een aantal niet meer wanneer zij voor de eerste keer bij de interventie aansloten, maar
sommigen weten nog wel dat ze het spannend vonden. Wat een aantal van hen over de streep trok was het
contact met de participatiecoach vooraf. Ook tijdens de activiteit gaf het een veilig gevoel dat de
participatiecoach zich om hen bekommerde. Een goede introductie in de groep door de participatiecoach was
volgens hen erg belangrijk.
Bestendigen groepsgevoel
Tijdens de activiteit wordt door zowel de deelnemers als de vrijwilligers en participatiecoaches bijgedragen
aan een goede sfeer. Participatiecoaches geven aan dat zij helpen het gesprek op gang te brengen door
actief gespreksstof in te brengen op basis van wat ze van de deelnemers te weten zijn gekomen (door
persoonlijk contact of een interesseformulier).
De participatiecoaches en vrijwilligers geven aan dat zij bij conflicten of ruzie een bemiddelende rol proberen in
te nemen. In sommige gevallen worden er meerdere gesprekken met de verschillende deelnemers gepland,
maar bij kleinere strubbelingen worden problemen ter plekke opgelost. De rol die participatiecoaches hierin
vervullen is vergelijkbaar met hoe ze die, naar eigen zeggen, ook in hun eigen vriendengroep zouden innemen:
onpartijdig, bemiddelend en behulpzaam in het zoeken naar een oplossing of een middenweg. Met mensen die
een tijdje niet bij de activiteit komen of afdwalen van de groep wordt door de participatiecoach of vrijwilliger
opnieuw contact gezocht om te proberen het contact te hervatten en iemand te motiveren om weer naar de
activiteit te komen. Hierbij blijkt regelmatig dat iemand niet meer komt door een conflict of stroeve relatie met
een groepslid. Dit wordt dan door participatiecoaches op verschillende manieren opgelost; meestal door middel
van extra begeleiding tijdens de activiteit of het houden van gesprekjes.
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De activiteit

Elementen volgens uitvoerders

Elementen volgens deelnemers

Invulling

• Met regelmaat afspreken
• Deelname per keer niet
verplicht

• De activiteit moet leuk zijn, als
er eten is moet dit goed
verzorgd worden en als een
uitje voelen.
De activiteit moet goed
bereikbaar zijn of vervoer moet
geregeld worden
De activiteit moet voor
iedereen betaalbaar zijn.

Intro nieuwe deelnemers

• Kennismakingsspel
• Voorstellen aan de juiste
mensen

• Persoonlijk contact voor en
tijdens de activiteit
Welkom voelen in de
groep/introductie in de groep

Groepsgevoel en sfeer

• Gesprek op gang brengen
• Opdrachten of spellen om
gespreksstof te bieden
• Coachen in omgang conflict
of probleem

• Mensen begeleiden met een
zitplek kiezen
Bemiddelen bij ruzies
Mensen proberen te blijven
betrekken die niet meer
komen

5.4 Netwerkvorming en inclusie
Wanneer het gaat om het ontwikkelen van het netwerk blijkt dat de participatiecoaches hiervoor verschillende
strategieën inzetten. Volgens de uitvoerders is het belangrijk om deelnemers te koppelen op basis van een
gedeelde interesse of een andere gemeenschappelijkheid zoals de woonlocatie. Deze wordt soms door de
participatiecoach in het gesprek geïntroduceerd om een gesprek op gang te brengen. Het helpt volgens
participatiecoaches dan ook om de deelnemers goed te kennen en op de hoogte te zijn van hun interesses. Bij
sommige interventies wordt bij deelname aan de interventie een interesseformulier ingevuld door de
deelnemers. Bij bijvoorbeeld Vriendenkringen worden bij elke bijeenkomst kennismakingsspelen gespeeld.
Contact faciliteren
Volgens deelnemers is het fijn als het voeren van een gesprek wordt ondersteund. Soms merken zij dat het
stilvalt aan tafel en dat het ook wel eens niet gezellig of leuk is om aan de interventies deel te nemen. Ze
vinden het erg belangrijk dat de participatiecoach zorgt dat het leuk is om aan tafel te zitten of aan een
andere activiteit deel te nemen. Tegelijkertijd benadrukken zij dat ze niet verwachten dat de participatiecoach
hier ook altijd tijd voor heeft.
Een aantal deelnemers van de interventie Stamtafel gaven zelf aan dat ze het fijn zouden vinden als er iets
anders dan de aanwezigheid van de participatiecoach of vrijwilliger ingezet kon worden om het gesprek te
verdiepen of op gang te krijgen, zoals een gespreksonderwerp of een spel.
De gesprekken over het onderlinge contact en de rol van de uitvoerders in het vormen en bestendigen van een
groeps(gevoel) lieten zien dat de interventies voor deelnemers een veilige oefenruimte kunnen vormen om in
contact te komen met anderen en dit contact te onderhouden. Toch is het niet voor iedereen “slechts” een
oefenruimte. Voor een aantal van de deelnemers zijn de ontmoetingsmomenten dé momenten waarop ze
anderen ontmoeten en contacten leggen en nemen zij geen of slechts zeer beperkt deel aan andere sociale
activiteiten. Daarmee zijn de interventies niet zozeer een oefenruimte om vervolgens nieuw opgedane
ervaringen en vaardigheden “mee te nemen” naar elders.
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De kennis, ervaringen en vaardigheden die deelnemers opdoen bij de activiteiten blijken niet voor alle
deelnemers gemakkelijk te generaliseren en toe te passen in andere (sociale) situaties.
Netwerkvorming buiten de interventies
Tijdens zowel de gesprekken met de uitvoerders van de interventies als die met de deelnemers werden ook
andere interventies waaraan deelgenomen wordt genoemd. De participatiecoaches vertellen dat zij soms
deelnemers attenderen op andere interventies en activiteiten. Bij de interventie Vriendenkringen wordt vanuit
de vaste bijeenkomsten gewerkt aan het koppelen van jongeren om kleinere vriendengroepjes te formeren,
die zelfstandig kunnen afspreken buiten de interventie om. Het contact wordt dan licht gefaciliteerd doordat
de participatiecoaches vragen of er nog contact is en dit blijven stimuleren en coachen door praktische tips
te geven als: “Als zij jou de vorige keer heeft uitgenodigd, is het misschien leuk als jij haar nu een keer
uitnodigt”. Ook bij de Buren!groepen worden vriendschappen en afspreken buiten de groep om gestimuleerd.
Daarnaast wordt soms een bijeenkomst gehouden in een openbare plek zoals een buurthuis, zodat
deelnemers daar samen kennis kunnen maken met de plek. De interventie Stamtafel wordt om deze reden
in wisselende buurthuizen en Huizen van de Wijk georganiseerd. Daarnaast worden ook flyers op tafel
gelegd of worden mensen persoonlijk uitgenodigd voor passende activiteiten, zoals een sportclubje.

Deelnemer: “Als de stichting een sportmiddag heeft appt [naam participatiecoach] me van, uhh, dit
hebben we en uhh, want ik had me ook in het begin opgegeven voor uhh, ja ze had zo’n blad met
allemaal dingen en had ik me voor een sport opgegeven”
Wat betreft de koppeling van de doelgroep aan de buurt, werkt het bij Zero Waste Lab volgens medewerkers
dat de deelnemers een functie voor de buurt vervullen (het aannemen en verwerken van recyclebaar afval).
Hierdoor krijgt het contact tussen deelnemer en andere buurtbewoners een andere insteek en functie dan alleen
het contact op zich.
Wat niet leek te werken waren de door Buren!groepen georganiseerde buurtbarbecues waarbij willekeurige
buurtbewoners zijn uitgenodigd. Die komen daar niet op af. Verder blijkt bij de Stamtafel dat contact tussen
buurtbewoners in grotere stadsdelen niet tot stand komt. Hoewel medewerkers hun best doen om buurtgenoten
soms naast elkaar te zetten, bleek uit de interviews met deelnemers dat ze niet echt mensen hadden leren
kennen in het gebied dat ze tot hun buurt rekenen.
Interviewer: “Is dat ook een groep van mensen die allemaal bij jou in dezelfde buurt wonen?”
Deelnemer: “uhm, toevallig niet”
Ook bleek dat contact dat gelegd is tijdens een Stamtafel bijeenkomst tussen buurtbewoners, er niet voor zorgt
dat ze ook het gevoel hebben degenen genoeg te ‘kennen’ om daar buiten de interventie om contact mee te
hebben, bijvoorbeeld wanneer ze elkaar tegenkomen op straat:
Interviewer: “Dus de mensen die je ontmoet bij de stamtafel, zie je niet terug in de buurt?”
Deelnemer: “Uhm, ja misschien 1 of 2 of maar, uhh niet per se dat ik blijf staan. Meestal van ‘hoi’,
weet je wel. Niet dat ik echt blijf staan.”
Interviewer: “Dus jullie zeggen elkaar wel gedag.”
Deelnemer: “Ja dat wel ja.”
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Netwerk en inclusie

Elementen volgens
uitvoerders

Elementen volgens deelnemers

Netwerkontwikkeling

• Koppelen op basis van
gedeelde interesse
• Koppelen op basis van
woonlocatie
• Geen druk op contact,
maar wel een ‘zetje’
• Interesseformulier laten
invullen
• Coachen op sociale
vaardigheden

• Elkaar beter leren kennen door
dieper gesprek te faciliteren
• Behoefte om meer mensen te leren
kennen van de stamtafel faciliteren

Doorstroom naar
activiteiten

• Locatie activiteit
strategisch kiezen voor
buurt deelnemers
• Naar passende activiteiten
doorverwijzen (op basis
van sociale vaardigheden)
• Warme overdracht
deelnemers, of eerste keer
meegaan.

• Vaste structuur met vooraf
geplande activiteiten, afgewisseld
met incidentele uitjes.
• Appen met uitnodigen en helpen
herinneren aan activiteit
Naast het op tafel leggen van
folders met activiteiten, ook
mensen stimuleren om te gaan

Koppeling doelgroep en
buurt

• Een functie vervullen voor
de buurt door een dienst
aan te bieden, een
gezamenlijke opdracht te
doen, en het contact een
ander doel te geven dan
het contact op zich.

• Contact tussen buurtgenoten is
waarschijnlijker wanneer
interventies in kleinere context
(bijvoorbeeld rondom één buurt of
buurthuis) georganiseerd worden in
plaats van in een heel stadsdeel.
• Contact dat is opgedaan binnen
de interventie kan zich voortzetten
buiten de interventie mits hierop
gestuurd en begeleid wordt door
de sociale professional.

5.5 Rol en functie participatiecoach en vrijwilliger
Bij de vraag ‘wat doet de participatiecoach’ werd door sommige deelnemers gereageerd met ‘niks’, ‘die is er ook
gezellig bij’ of vergelijkbare antwoorden. Bij doorvragen kwam er echter een hele trits activiteiten en
verantwoordelijkheden, die de participatiecoach volgens deelnemers onmisbaar maakte.
Bij de medewerkers die hun eigen taken en rollen omschrijven zijn verschillende belangrijke vaardigheden en
activiteiten te onderscheiden: Zo voeren zij taken uit als werving en netwerken met deelnemers, hulpverleners
en belangrijke figuren in de buurt, en marketing via zowel flyers als social media. Ze geven sociale
vaardigheidstrainingen of bouwen daarop voort middels oefenen in de praktijk en ze organiseren uitjes.
Deelnemers noemen ongeveer dezelfde taken, met een grote nadruk op activiteiten gericht op het creëren van
gezelligheid, het welkom laten voelen, het bevorderen van het gesprek, koffiedrinken. Daarnaast wordt door
deelnemers het uitnodigen, regelen, en begeleiden bij vervoer als belangrijkste activiteiten genoemd.
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Als het gaat om de rol die de participatiecoach of vrijwilliger inneemt, komt als duidelijkst naar voren dat zij een
coachende rol vervullen. Vanuit een gelijkwaardige positie proberen ze mensen te stimuleren om deel te nemen,
om contact aan te gaan en te helpen waar nodig bij het faciliteren of onderhouden van contact.
Participatiecoaches van de interventie Buren!groepen nemen bewust een positie als mede-deelnemer in om
niet de volledige verantwoordelijkheid te (blijven) nemen voor het organiseren van het samenkomen.
Deelnemers geven over het algemeen aan de aanwezigheid en het contact met de participatiecoach gezellig
en fijn te vinden. Zij zien hen niet als hulpverleners, maar waarderen wel de professionaliteit en enkelen
benadrukken het belang van goed om te kunnen gaan met de doelgroep en daar verstand van te hebben.
Deelnemers die in eerste instantie het gevoel hadden dat medewerkers er ‘gewoon voor de gezelligheid’ bij
waren, wisten tegelijkertijd wel de verschillende verantwoordelijkheden en taken op te noemen en het belang
daarvan te benadrukken. De meeste deelnemers gaven aan niet te komen als de participatiecoach (of in
sommige gevallen de vrijwilliger) er niet bij was. De aanwezigheid, beschikbaarheid of bereikbaarheid van een
professionele medewerker geeft mensen een veilig gevoel. De persoonlijke uitnodiging en het persoonlijk
contact met de participatiecoach zijn voor deelnemers doorslaggevend om deel te (blijven) nemen aan de
interventie.
Zodra de deelnemers van Buren!groepen (meer) structureel en zelfstandig gaan afspreken, neemt de
participatiecoach steeds meer de rol van mede-deelnemer aan. Dit om de verantwoordelijkheid van (een deel
van) de interventie, waar mogelijk en zoveel mogelijk over te dragen aan de deelnemers. Bij de interventies de
Stamtafel en Buren!groepen wordt ook gewerkt met vrijwilligers, vaak ook deelnemers die wat extra
verantwoordelijkheden op zich nemen, of mensen die via hulpverleners of maatjesprojecten zijn geworven om
te helpen het project op te starten. Belangrijk bij beide interventies is dat de participatiecoach beschikbaar blijft
als aanspreekpunt. Het overdragen van verantwoordelijkheden aan een vrijwilliger wordt bij Buren!groepen
alleen gedaan als de groep al redelijk zelfstandig is en bij de Stamtafel blijft de participatiecoach aanwezig. De
vrijwilliger en de participatiecoach blijven elkaar aanvullen en blijven beiden nodig, ook volgens deelnemers.
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Inzet van professionals en
vrijwilligers

Elementen volgens uitvoerders

Elementen volgens
deelnemers

Activiteiten van de
participatiecoach

• Werven, marketing,
samenwerken met instanties,
sociale vaardigheidstrainingen
geven (in de praktijk en in
theorie), contact bevorderen,
contact begeleiden,
doorstroom naar activiteiten
begeleiden

• Uitnodigen, gedag zeggen
en welkom heten,
placeren, organiseren,
spelletje of gesprek leiden,
praatje maken, folder
geven, begeleiden bij
vervoer, koffiedrinken, door
de buurt wandelen, ideeën
voor activiteiten ophalen,
bemiddelen bij ruzie of
problemen, bellen als
iemand afwezig is.

Rol van de participatiecoach

• Coachende rol
• Problemen oplossen zoals ook
in eigen vriendengroep
bemiddeld zou worden

• Iedereen een ‘gezien’ en
gewaardeerd gevoel
geven
Mensen over de drempel
trekken om te komen
• Gesprek faciliteren voor
bevordering succeservaring
bij sociaal contact
• De professionaliteit geeft
een veilig gevoel.

• Positie als mede-deelnemer
zorgt voor zelfstandige groep

Loslaten of overdragen
verantwoordelijkheden

• Alleen overdragen aan
vrijwilliger wanneer groep
zelfstandig is
• Vinger aan de pols houden
zodat contact niet verwatert
• Aanspreekpunt blijven voor
problemen of conflicten

• De participatiecoach geldt
als vertegenwoordiger van
de organisatie en als
ankerpunt van de
interventie. Zonder hen zien
deelnemers het nut van de
interventie niet in.

Inzetten vrijwilligers

• Alleen mogelijk als
ondersteuning

• Vrijwilligers zijn
groepsleden/deelnemers
die iets meer
verantwoordelijkheid
pakken dan de rest van de
deelnemers
• Vrijwilligers worden gezien
als een prettig extra
persoon om een praatje
mee te kunnen maken.
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6. Inclusie in de buurt
Dit hoofdstuk is een weergave van de ervaringen van de deelnemers ten aanzien van de verbinding die zij
ervaren tussen de interventies en de inclusie en het netwerk in hun eigen buurt. Om deze informatie op te halen
zijn buurtwandelingen uitgevoerd waarbij de deelnemers samen met de onderzoekers en een uitvoerder van de
interventies een wandeling door hun buurt gingen maken. Als eerste zal besproken worden hoe het netwerk in
de buurt van de verschillende deelnemers eruit ziet en hoe dit zich verhoudt tot hun wensen met betrekking tot
het contact in de buurt. Ten tweede zal besproken worden wat ervoor zorgt dat mensen zich vrij, prettig en thuis
voelen in de buurt. Tot slot zullen de mogelijkheden worden besproken om aansluiting met de buurt te doen
ontstaan of te doen uitbreiden. Tot slot zullen enkele aanknopingspunten die uit de buurtwandelingen relevant
bleken voor het uitvoeren van de interventie naar voren worden gebracht.

6.1 Het netwerk in de buurt
De belangrijkste vraag van de buurtwandeling was gericht op het zicht krijgen op de verbinding die deelnemers
ervaren met hun buurt en de mensen die er wonen.
Contact met buren
Zowel de interviews als de buurtwandelingen laten zien dat het onderlinge contact tussen de deelnemers en
andere buurtbewoners beperkt is. Als er betrokkenheid is dan is dat vaak in het eigen trappenhuis of in het
blokje direct rondom het huis. Sommige deelnemers vertellen over contact dat voortkomt uit sociale controle
of dat er alleen contact is bij een klacht.
Uit de gesprekken met de deelnemers kwam niet naar voren dat de deelnemers een speciale rol in hun buurt
vervullen. De meesten wonen in hun woning, doen hun boodschappen in de buurt en verder is er weinig
betrokkenheid. Zij werken vaak op een andere plek en ook hun vrienden wonen vaak niet in hun buurt. Een
aantal geeft aan wel eens iemand te groeten.
Deelnemer: ik heb niet zoveel contact. Alleen maar groeten meestal.”
Interviewer: “Ja oké, van gezicht herken je ze wel?”
Deelnemer: “Ja”
Een enkeling geeft aan iets dieper contact te hebben met een buurman en af en toe te vragen hoe het gaat.
Een voorbeeld hiervan laat echter zien dat dit contact niet altijd van structurele aard is en bij een verhuizing ook
weer volledig weg kan vallen.
Interviewer: “En ken je de mensen een beetje die hier wonen?”
Deelnemer: “Nee, ik heb niet zoveel contact met de buurt. [...] Vroeger wel met een buurvrouw van
mij. Die woonde boven mij. Daar had ik wel contact mee. Maar dan gaan er weer mensen uit.”
Mensen vinden het over het algemeen moeilijk om ‘gewoon een praatje’ te maken met buurtbewoners. Op de
vraag of een deelnemer van Stamtafel wel eens een praatje maakt met buren vertelde deze het volgende:
Deelnemer: “Niet echt, nee. [..] Voor mij is moeilijk om te kletsen. Dan weet ik niet wat ik moet
zeggen. [...] Soms zoek ik op internet wat je kan doen om een praatje te beginnen.”
Ook een kennismaking bij een van de interventies hoeft niet te betekenen dat mensen buiten die (veilige) context
ook weten wat ze tegen elkaar moeten zeggen.
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Er zijn voorbeelden van mensen die elkaar kennen van de Stamtafel, maar niet met elkaar op straat durven te
praten of gedag te zeggen. Op de vraag of deelnemers tevreden zijn met hun contacten in de buurt wordt
wisselend geantwoord. Zo geven deelnemers aan dat ze niet per se behoeften hebben aan contact met hun
buren, terwijl anderen graag het contact zouden willen uitbreiden. De buurtwandelingen en interviews hebben
inzicht gegeven in dat de meeste deelnemers heel beperkt contact hebben met buurtgenoten, dat ze vaak niet
weten hoe ze contact moeten beginnen en dat er een aantal deelnemers is, die het wel fijn zouden vinden om
een aantal buren iets beter te kennen.
In het contact leggen met buren zou voor de uitvoerders van de interventies een mogelijke rol weggelegd zijn.
Een respondent met wie is gewandeld geeft aan weinig contact te hebben met buren, maar wel een buurman
op het oog te hebben met wie hij wel graag wat meer contact zou willen. Hier haakte de meelopende
participatiecoach op in dat hier wel in ondersteund kon worden door samen contact te leggen.
Tijdens één van de buurtwandelingen moest een buurtgenoot ontweken worden en toen de onderzoeker en
participatiecoach vroegen waarom, werd duidelijk dat die dame hem altijd vraagt zijn heg te knippen en hij er
soms geen tijd voor had. Na een gesprek hierover bleek dat hij in de hele buurt klusjes deed. Hierop kon worden
ingehaakt door de participatiecoach door te polsen of het contact wel wederkerig was en of er geen sprake was
van uitbuiting.
Lokale ondernemers
Naast het in kaart brengen van de sociale contacten met buurtgenoten, leverde de buurtwandelingen een
kijkje in de rol van lokale ondernemers in het netwerk van de deelnemers. Deelnemers vertellen tijdens het
wandelen dat zij graag naar bepaalde (kleinere) winkels in de buurt gaan en dat dit belangrijke ankerpunten
in de buurt zijn waar zij mensen ontmoeten.
Tijdens een van de buurtwandelingen leidt de deelnemer de onderzoeker rond in diens buurt en bezoeken ze
een winkel waar de deelnemer met een koosnaampje wordt aangesproken en er wordt vervolgens uitvoerig
gesproken over een voetbal fanboek:
Interviewer: “En hoe vaak loop je dit rondje naar [...] om een tijdschriftje te kopen?”
Deelnemer: “Eh, één keer in de zoveel tijd. Als er een boek is dan houden ze hem voor mij apart.”
Interviewer: “En in dit winkelcentrum zijn er dan ook plekjes waar je even langsgaat om even een
praatje te maken met iemand?
Deelnemer: “Nou alleen met die sigarenwinkel en bij de bloemenkraam maar haar vader is er nu
[...]: Die plaagt mij ook en ik plaag hem ook altijd. Maar ik kwam er als klein kind al hier.”
Deze deelnemer maakte een vast rondje in de buurt waarin ze de mensen die ze kende gedag ging zeggen en
even een praatje ging maken met de winkeliers uit de buurt. Zij en nog een andere deelnemer die ons meenam
naar plekken van kantoren of lokale ondernemers voelden zich hierdoor thuis in de buurt. Dat ook lokale
ondernemers een belangrijke speler zijn voor het gevoel mensen te kennen in de buurt, was nog niet naar voren
gekomen uit de interviews.

6.2 Betekenis van de buurt
In deze paragraaf wordt beschreven wat voor mensen belangrijke plaatsen en mogelijke ontmoetingsplekken
zijn in de buurt. Waar het in de vorige paragraaf vooral ging om het contact met mensen, gaat het hier om de
fysieke betekenisvolle plekken. Die betekenis kan bestaan uit de mogelijkheid om contacten te leggen, maar
ook om gewoon andere mensen te ‘zien’, boodschappen te doen of er op een bankje te zitten.
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Mobiliteit
Opvallend was dat tijdens de wandelingen naar voren kwam dat het netwerk van de deelnemers slechts zeer
beperkt buurtgebonden is. Hun belangrijke sociale contacten bestaan voornamelijk uit familie en
hulpverleners. De deelnemers die mensen in hun netwerk hadden die ze als vrienden beschouwden
vertelden vaak dat deze in andere stadsdelen woonden, niet per se in hun eigen buurt.
In de buurtwandelingen werd niet alleen duidelijk wat mensen tot hun buurt rekenen en welke plekken daarin
belangrijk waren, het liet ook iets zien over mobiliteit. In het bijgevoegde kaartje is te zien hoe er gewandeld is
en welke afstanden zijn afgelegd. De meeste buurtwandelingen vonden plaats in een straal van ongeveer 1 km
rondom de woning van de deelnemer. Een aantal wandelingen was echter beduidend langer en lieten zien welke
afstand mensen afleggen om op plekken te komen waar zij zich thuis voelen. In sommige gevallen lag er in het
wandelgebied een buurthuis waar activiteiten plaats vonden. Toch werd dit niet altijd als “hun” buurthuis
beschouwd.

Figuur 2: Overzicht buurtwandelingen (routes uitgetekend in rood, niet alle routes zijn bijgehouden en weergegeven op deze
kaart).

De activiteiten die deelnemers ondernemen vinden veelal in buurthuizen plaats. Een aantal van de deelnemers
neemt deel aan zowel Stamtafels als Buren!groep en komt met enige regelmaat in buurthuizen die tijdens de
buurtwandelingen werden aangewezen. Een aantal mensen komt daarnaast ook in buurthuizen op plekken
buiten de grenzen van het stadsdeel. Zij gaven aan dat er geen activiteiten in hun buurt zijn of dat ze niet weten
wat er te doen is in hun eigen buurt. De buurtwandelingen lieten zien dat de directe woonomgeving voor
deelnemers weliswaar betekenis heeft om mensen te ontmoeten, maar dat zij voor deelname aan voor hun
interessante activiteiten soms (ook) of uitsluitend naar een andere buurt of stadsdeel gaan. Voor de inclusie in
de eigen buurt speelt de deelname aan deze activiteiten dus niet altijd een rol.
De reguliere activiteiten die in de eigen buurt worden ondernomen zijn voornamelijk het doen van
boodschappen. Bijna alle deelnemers vinden het heel fijn dat er veel winkels en een markt in de buurt zijn. Zij
vinden het fijn om rond te kunnen lopen en reuring om zich heen te hebben.
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Sommigen hebben dan ook echt contact met de winkelier. Zij gaan bewust naar een bepaalde winkel om daar
een praatje te maken. Wanneer er in de buurt weinig winkels zijn wordt dit erg gemist. Van overige reguliere
voorzieningen wordt bijna geen gebruik gemaakt. Zo is het maar zelden dat iemand gebruikt maakt van de
horeca, sportscholen of andere culturele voorzieningen in de wijk. Soms wordt de bibliotheek genoemd.
Deelnemers vertellen tijdens de buurtwandelingen hoe belangrijk zij het vinden om in de buurt van een park te
wonen. Zij wandelen hier vaak, ook met anderen. Ze zoeken dan een bankje op om naar mensen te kijken. Dit
wordt dan gezien als “hun” bankje. Deelnemers vertellen veel van wandelen te houden. Soms hebben deze
wandelingen een doel, zoals boodschappen doen, maar vaak is het een manier om te ontspannen of om samen
te zijn met anderen. Deelnemers lopen vaak hele stukken door hun buurt.
De buurtwandelingen gaven inzicht in de activiteiten die de deelnemers van de onderzochte interventies
ondernemen in hun buurt, maar ook, of misschien wel vooral, op de plekken die voor hen belangrijk zijn. Deze
punten werden op de wandeling bezocht omdat ze op de route lagen, maar ook omdat hier gericht naar gevraagd
werd tijdens de wandelingen. Zoals beschreven zijn dit (lokale) winkels en buurthuizen, maar ook minder voor
de hand liggende plekken zoals een bankje op een bedrijventerrein. Een van de deelnemers vertelt tijdens de
wandeling dat het fijn is om hier te zitten samen met een vriend.
Interviewer: “Jij bent vooral buiten, oké. En zijn er nog andere plekken? Want hier heb je echt je
eigen bankje, jij en A., maar heb je nog andere bankjes?”
Deelnemer: “Andere bankjes, niet echt.”
Interviewer: “[...] is echt je favoriete.
Deelnemer: “Ja, we komen hier vaak, op de bankjes zitten. Hier vermaken wij ons allemaal. [Dit] is
een belangrijk plein voor me.”
Interviewer: “Wat doen jullie hier zoal?”
Respondent: “Dan luisteren we naar radio. Gewoon lekker hier zitten. [...] Lekker zitten, lekker naar
mensen kijken. Dan zie je wel heel veel mensen lopen hoor”.
Er is gebleken dat er naast personen in de buurt, ook fysieke plekken van belang zijn in het faciliteren van
contact. Plekken zoals horeca en sportclubs hebben daar maar een zeer beperkte rol in. Openbare en
toegankelijke plekken zoals bankjes, de bibliotheek en buurthuizen zijn voor de deelnemers belangrijker.

6.3 Aansluiting bij de buurt
Ongeveer de helft van de deelnemers geeft aan zich thuis te voelen in hun eigen buurt. Zij geven sociale redenen
en fysieke redenen zoals mooie woning, veel groen en een winkelcentrum. Als sociale redenen geven de
deelnemers die zich thuis voelen in de buurt aan dat ze veel contacten en contactmomenten hebben zoals
elkaar groeten, herkennen van gezicht, goed contact met directe buren, afspraken maken met buren, oude
bekenden tegenkomen, praatjes maken en vrienden worden met buren. Het hebben van contacten heeft als
voordeel dat als je dingen moet afspreken je elkaar dan al kent. Ook vinden deelnemers het fijn om iemand te
hebben om gedag te kunnen zeggen, de mensen om hen heen een beetje te kennen, een praatje te maken en
een beetje op elkaar te letten. De buurt wordt door deze aspecten door de deelnemers als “fijn” en “veilig”
ervaren. Mensen die positief over hun buurt zijn beschrijven de volgende aspecten die de buurt fijn maken.
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Fysieke aspecten in de buurt

Sociale aspecten in de buurt

Fijne woning

Buurtbewoners die openstaan voor contact (informeel
praatje, naar elkaar omkijken, buurtfeesten)

Winkelcentrum in de buurt

Veel mensen/toeristen op straat

Rustig (geen overlast van hangjongeren of geluid)

Geen overlast

Groen om in te wandelen

De andere helft van de deelnemers voelt zich niet of niet altijd thuis, welkom en/of betrokken bij de buurt. De
mensen die aangeven zich niet betrokken te voelen geven hiervoor vooral sociale redenen zoals de mensen
niet kennen, zich niet betrokken voelen bij wat er in de buurt gebeurt, problemen met buren of dat er allemaal
dezelfde soort mensen in de buurt wonen met wie ze geen aansluiting kunnen vinden. Voor de deelnemers bij
wie het contact met buren ontbreekt en die anderen niet herkennen of groeten op straat, voelt de buurt niet
prettig aan, zo vertellen ze. Ze geven aan dat de buren nooit thuis zijn, afstandelijk zijn, niet open staan voor
contact, geen tijd hebben om af te spreken of dat het contact niet verder gaat dan groeten. Een aantal
deelnemers zou graag meer contacten willen hebben in de buurt. Zij zijn op zoek naar meer dan een praatje en
zouden graag intensiever contact willen hebben met hun buurtgenoten. Het alleen gedag zeggen of herkennen
van gezicht is niet voldoende.
Als fysieke redenen om je niet thuis te voelen in de buurt wordt voornamelijk 'niks te doen' zoals geen winkels
en dergelijke, genoemd. Deelnemers die niet positief over hun buurt zijn beschrijven de volgende aspecten die
de buurt niet prettig maken:

Fysieke aspecten:

Sociale aspecten:

Kleine huizen

Problemen met de buren

Lawaaierig

Mensen leven met de rug naar je toe (of de buurt is te
welgesteld, deftig)

Hanjongeren

De buren niet kennen

Niet veel te doen

De buurt is niet gemêleerd, te veel dezelfde soort mensen

Over de fysieke buurt vertellen deelnemers verder dat ze het niet prettig vinden als er veel koopwoningen staan.
Het verschil tussen sociale huurwoningen en koopwoningen is voor hen te groot. Daarbij gaat het niet alleen om
de fysieke verschillen tussen de huizen maar ook het verschil in dagritme en activiteiten van de bewoners.
Deelnemers hebben het gevoel dat er op hen neer wordt gekeken en dat ze minder waard zijn. Eén deelnemer
geeft aan zich een postkantoor te voelen door het almaar in ontvangst nemen van pakketjes voor de werkende
buren. Enkele deelnemers kiezen er daardoor zelfs voor om in andere buurten boodschappen te gaan doen en
activiteiten te ondernemen. Zij vermijden hun eigen wijk het liefst.
Voor mensen die heel makkelijk zijn in het contact en met iedereen een praatje willen maken is het soms ook
lastig. Niet iedereen in de buurt waardeert het als er zomaar tegen ze wordt gesproken. Deelnemers geven aan
dat er soms heel onaardig wordt gereageerd.
Twee deelnemers met een zichtbare beperking geven aan vaak contact te hebben met mensen in de buurt
omdat ze steeds moeten uitleggen wat ze hebben. Het is voor anderen zichtbaar dat ze een beperking hebben
en dat maakt het gedrag van de deelnemer in hun ogen beter grijpbaar en plaatsbaar. Dit kan gevolgen hebben
voor de wijze waarop buren met elkaar omgaan.
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Het hebben van een zichtbare beperking kan erin resulteren dat iemand “extra” aandacht krijgt waar die wellicht
geen behoefte aan heeft, maar ook meer begrip dan een persoon met onzichtbare beperkingen. De aard van
een beperking heeft invloed met hoe buurtbewoners met elkaar omgaan.

6.4 Aanknopingspunten voor contact en inclusie in de buurt
Het maken van de buurtwandelingen gaf inzicht in de fysieke plekken die de deelnemers van Stamtafel en de
Buren!groep bezoeken, maar leverde met name een inkijkje op in de belevingswereld van deelnemers. Dit maakt
dat het naast onderzoeksresultaten, ook aanknopingspunten biedt voor een betere aansluiting tussen
(potentiële) deelnemers en de interventies. Zo kwam er naast de ervaringen met het wonen in de buurt informatie
naar boven over de volgende onderwerpen, die mogelijk aanknopingspunten bieden voor de participatiecoach
om op aan te haken tijdens het buurtgerichter maken van de interventie: Informatie over het netwerk
●

●

Informatie over de behoeften met betrekking tot het netwerk
In een aantal gevallen leverde de wandeling nieuwe informatie op over het netwerk van de deelnemers.
Zo werd langs een huis gelopen van een vriendin die verhuisd was en waarmee het contact verwaterd
was. Een ander voorbeeld is iemand die werd ontweken in de wijk, waarmee een verstoorde relatie naar
voren kwam.
Informatie over de sociale vaardigheden van de deelnemer
In een aantal van de wandelingen werd duidelijk dat mensen het fijn zouden vinden om meer mensen in
de buurt te leren kennen. In één geval werd verwezen naar een specifieke buurman waarmee contact
gezocht zou willen worden, maar wat de deelnemer zelf nog niet was gelukt. Eén van de
participatiecoaches was na afloop van de wandeling verbaasd over de sociale interactie in de buurt die
een van de deelnemers had. Ze zei:
“Tijdens de interventie is de deelnemer erg ingetogen en stil. Bij deze wandeling zie ik hoe
joviaal en trots hij door de buurt loopt, hoe hij iedereen vrolijk gedag zegt, en hoe sociaal hij
eigenlijk is. Hij lijkt wel een totaal ander persoon dan bij de Stamtafel”.

●

●

Participatiecoaches weten heel veel van zowel de buurt als het netwerk van de deelnemers
De meewandelende participatiecoaches wisten veel van bijvoorbeeld de familie en kennissen van de
deelnemers. Ook kenden ze de buurt vaak erg goed en wisten ze de weg. Ze waren vaak precies op de
hoogte van de activiteiten die de deelnemer in de buurt onderneemt. Soms vergaten de deelnemers een
locatie te benoemen waar ze graag komen en hintte de participatiecoach: “[...] en de fruittuin van west
kom je ook vaak toch?” Ze zijn heel goed op de hoogte van zowel het netwerk van de deelnemer, en de
buurt waarin die woont, maar de connectie tussen de deelnemer en de buurt kwam beter in kaart door de
wandeling. In de groepsgesprekken met de medewerkers is duidelijk dat zij veel tijd investeren in het
‘Lanterfanten’ bij het opzetten van de interventies. Het resultaat van het houden van informele
gesprekken, en het de tijd nemen om mensen te leren kennen kwam duidelijk naar voren tijdens de
buurtwandelingen. Ook de kennis over de deelnemers die is opgedaan tijdens de wandelingen blijft tijdens
de rest van de interventie relevant. De buurtwandelingen leverden hiermee nieuwe informatie op, waarop
tijdens de interventie voortgebouwd kan worden.
Drempels werden gelijk geslecht
Tijdens het wandelen werden soms ontmoetingsplekken in de buurt aangedaan waar een deelnemer nog
niet eerder naar binnen was geweest. Bij bijvoorbeeld een buurthuis werd tijdens zo’n wandeling gelijk
naar binnen gegaan met de participatiecoach. Er werd ‘gedag’ gezegd tegen de baliemedewerker en er
werden flyers mee genomen van activiteiten die daar aangeboden werden. Ook werden er tijdens de
wandeling contacten gelegd tussen bijvoorbeeld een medewerker van het woningbouwkantoor in die
buurt die erg goed contact had met de deelnemer, en de participatiecoach. Bij een nieuwe winkel in de
buurt waar iemand nieuwsgierig naar was maar nog niet naar binnen had gedurfd, werd gelijk gekeken
en een praatje gemaakt.
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7. Werkzame factoren
De groepsgesprekken met de participatiecoaches en vrijwilligers, de interviews met de deelnemers van de
onderzochte interventies en de buurtwandelingen boden zicht op de ervaringen en behoeften van de
deelnemers, vrijwilligers en medewerkers bij Stamtafels, Buren!groep, Zero Waste Lab en Vriendenkringen. Dit
leverde meerdere werkzame factoren op, op het niveau van de interventie zelf en het handelen van de
professionals. In de voorgaande hoofdstukken zijn op elk onderdeel van de interventie de werkzame elementen
genoemd. In bijlage 4 is, in tabelvorm, een overzicht te vinden van deze werkzame elementen. Deze tabellen
laten zien waar er overeenkomsten en verschillen zijn bij hetgeen de respondentgroepen aandragen als zijnde
werkzame elementen.
Zoals uit de formulering van de onderzoeksvragen af te leiden is, is bij de zoektocht naar ‘werkzame factoren’
gekeken naar de aspecten die een interventie ‘succesvol’ maken, naar de eigenschappen waarover de
professionals zouden moeten beschikken en naar de randvoorwaarden waaraan voldaan zou moeten worden
om een interventie ook daadwerkelijk effect te laten hebben. Hieronder wordt op elk van deze aspecten nader
ingegaan.

7.1 Succesvolle kenmerken van de interventies
Waar het tot stand brengen van inclusie in de wijk een moeilijke opgave blijkt, wordt uit de gesprekken en
buurtwandelingen duidelijk dat de onderzochte interventies wel degelijk een bijdrage leveren aan de participatie
van de deelnemers in de buurt. De beschikbaarheid van plekken waar activiteiten worden aangeboden die
aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de deelnemers, zorgt voor een gevoel van “erbij horen” en
“thuis” voelen in de buurt. Om ruimte te bieden aan deze ervaringen zijn bepaalde elementen onontbeerlijk
welke in elke interventie een eigen plek, ruimte en invulling krijgen.
In de vorige hoofdstukken zijn per onderdeel van de uitvoering van de interventies werkzame elementen
geïdentificeerd. Hoewel er nuanceverschillen zijn in wat de deelnemers en de participatiecoaches goed vinden
werken in de interventie, komen ze ook op veel vlakken overeen. In deze werkzame elementen zien wij een
patroon terug van belangrijke uitgangspunten of kernwaarden die in deze paragraaf beschreven zullen worden.
Coaching in netwerkontwikkeling.
De interventies kunnen gezien worden als een veilige (oefen)ruimte voor het aangaan van een sociaal netwerk
waar (eventueel gerichte aangereikte) sociale vaardigheden door de deelnemers in de praktijk worden gebracht.
Vaardigheden die nodig zijn voor het kunnen aangaan van (nieuwe) contacten en deze onderhouden worden
op een natuurlijke wijze - ze worden tijdens de interventies - aangeleerd en geoefend. Deelname aan de
interventies betekent voor de deelnemers echter vaak meer dan het krijgen van ‘oefenruimte’. Hun sociale
netwerken zijn veelal georganiseerd rondom/in de wereld van zorg en hulpverlening. Zij rekenen hulpverleners
tot hun netwerk, net als familie, en soms mede-deelnemers van de interventies waaraan ze deelnemen. Het
werd duidelijk dat sommige deelnemers, of dit nou komt door hun beperking of niet, blijvende hulp en begeleiding
nodig hebben om sociale interactie in verschillende settings goed te laten verlopen. De sociale vaardigheden
zijn niet, zoals in een training of les, eenmalig aan te leren en daarmee duurzaam. De sociale professionals in
de onderzochte interventies kunnen worden gezien als coaches in het aangaan van sociaal contact, maar zij of
andere begeleiders blijven wel nodig om het onderhouden van dit contact te begeleiden.
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Verder is gebleken dat sommige deelnemers niet per definitie behoefte hebben aan een groter netwerk, maar
in sommige gevallen ook/wel aan diepgaander contact. Hiervoor bleken sommige interventies nog een slag te
kunnen maken. Hoewel bij een van de interventies de druk op participatiecoaches groot is om iedereen een fijn
gesprek te laten hebben, bleek bij een andere onderzochte interventie een oplossing te liggen. Daarbij wordt
gewerkt met kennismakingsspelen en vooraf bedachte gespreksonderwerpen (bijvoorbeeld op kaartjes). De
activiteiten zoals het faciliteren van een kennismakingsspel laat zien dat het aanbieden van simpele tools iets
van verlichting kan bieden op de verantwoordelijkheid van participatiecoaches en vrijwilligers, en dit kan
tegelijkertijd helpen een diepgaand gesprek aan te gaan.
Connectie met de buurt en buren
In drie van de interventies vormt de connectie met de buurt een centraal uitgangspunt en doel. De interventies
vinden plaats in de buurt, soms wordt naar activiteiten in de buurt doorverwezen of worden deelnemers
gekoppeld aan andere deelnemers uit eenzelfde buurt.
Toch blijkt een meer naar buiten toe buurtgericht werken waarbij ook verbindingen gelegd worden met andere
buurtbewoners een uitdaging. Een door een Buren!groep georganiseerde buurtbarbecue waar verder geen
buurtbewoners op af blijken te komen, is een voorbeeld van hoe een poging om contact te leggen met
buurtbewoners domweg mislukt. Verder worden buurtbewoners die niet tot de doelgroep worden gerekend (met
reden) niet altijd uitgenodigd om deel te nemen aan de interventies. Hiermee zijn de interventies natuurlijk wel
op een bepaalde groep deelnemers gericht en ontstaat er middels de interventies geen of slechts in beperkte
mate contact met de overige buurtbewoners. De connectie met de buurt bestaat hierdoor vooral of uitsluitend
middels de woonlocaties en de plekken waar deelnemers elkaar ontmoeten en niet in de vorm van het tot stand
brengen en onderhouden van contact tussen verschillende buurtbewoners.
Gebleken is verder dat er zeker niet bij alle deelnemers een wens leeft voor meer sociaal contact in de buurt.
Anderzijds is voor het gevoel van saamhorigheid een zeker contact tussen buurtbewoners voor veel deelnemers
onontbeerlijk. Hier ligt een mogelijkheid voor (sommige van de) interventies om een slag te maken. Het contact
leggen met buurtbewoners buiten de interventie lukte niet bij alle groepen of interventies. Vooral het uitnodigen
tot contact zonder verder doel, zoals het organiseren van een buurtbarbecue, werkte niet. Bij een van de
interventies waarbij niet contact op zich het doel was, maar wel het resultaat, werkte het wel. Denk hierbij aan
het vervullen van een gezamenlijke opdracht, het verlenen van een dienst en het organiseren van een activiteit.
Bijkomend voordeel hiervan is dat de rollen al deels van tevoren waren bepaald (in het geval van het leveren
van een dienst). Doordat er al iets vooraf ingevuld is van hoe de interactie zal verlopen wordt dit voor de
betrokkenen gemakkelijker dan wanneer van hen verwacht wordt zelfstandig met elkaar te kletsen op een
barbecue.
Dat contact tussen buren met en zonder beperking het gemakkelijkst tot stand komt wanneer vooraf in rollen en
grenzen is voorzien, onderschrijven ook Bredewold, Trappenburg en Tonkens (2016). Zij geven aan dat dat
voor de mensen met een beperking het sociaal contact vergemakkelijkt en er minder verfijnde sociale
vaardigheden nodig zijn. Omgekeerd zorgt die situatie er voor buurtbewoners zonder een beperking voor dat
contact ook weer beëindigd kan worden zonder dat het onbeleefd voelt. Ieders verwachtingen van waar het
contact uit zou moeten bestaan maken het contact oppervlakkiger maar daarmee ook gemakkelijker.
Gelijkwaardigheid en wederkerigheid
In elk van de onderzochte interventies wordt ernaar gestreefd een voedingsbodem te creëren voor (een zekere
mate van) gelijkwaardigheid. Dit kan op verschillende manieren tot uiting komen, bijvoorbeeld middels het
aangaan van een samenwerking, en het vervullen van een functie en sociale rollen in en voor de buurt.
Wederkerigheid speelt hierbij voor alle betrokkenen een belangrijke rol. Dit draagt immers bij aan het gevoel
een onderdeel te zijn van een groter geheel van sociale interacties en posities. Ook wordt hierop getraind en
gestuurd door sociale professionals, door te stimuleren elkaar te helpen of een seintje te geven dat het goed is
de ander ook een keer te bellen voor een afspraak. Hoewel het eten van de Stamtafel weinig geld kost omdat
mensen weinig te besteden hebben, draagt het ervoor betalen bij aan het gevoel van wederkerigheid en
gelijkwaardigheid.
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Doordat het voor hen een ‘uitje’ is waar ze zelf voor betalen, kunnen mensen ook goed eten verwachten en echt
servies en bestek in plaats van wegwerpspullen. Het gevoel ook klant te zijn in plaats van afhankelijk van
liefdadigheid draagt bij aan een gelijkwaardige en wederkerige relatie.
De aanwezigheid van de participatiecoach en/of goed ingewerkte vrijwilligers is voor veel deelnemers onmisbaar
en daarmee een belangrijk element van succes van de interventies. Dit is met name vanwege de veiligheid en
duidelijkheid die hiermee geboden wordt, bijvoorbeeld bij het reguleren van onderling sociaal contact, het
uitnodigen en het bieden van begeleiding bij problemen.
Sommige van de onderzochte interventies zijn meer naar binnen gericht, en dus op het versterken van het
netwerk onder deelnemers onderling en (nog) weinig op het versterken van de connectie met andere
buurtgenoten. De groepen die dit wel hebben geprobeerd stuitten op geen opkomst of weinig betrokkenheid van
de mensen in de buurt. Uit één van de onderzochte interventies: ‘Zero Waste Lab’ valt te leren dat het betrekken
van de buurt goed werkt wanneer het contact met een doel wordt gefaciliteerd, en in sociale rollen wordt
voorzien. Een voorbeeld van hoe de andere interventies dit zouden kunnen toepassen is door samen met
buurtbewoners een initiatief te nemen tot verbetering van een bepaald aspect van de buurt en het contact dus
anders insteken dan een buurtbarbecue waarbij contact het doel op zich is.
Tijdens de wandelingen door de buurt met deelnemers en de participatiecoach, bleek dat het aansluiten bij de
leefwereld van de deelnemer niet alleen voor de onderzoekers interessant was, maar ook voor de
participatiecoach. Hoewel de participatiecoaches over het algemeen heel goed op de hoogte waren van het
netwerk en de leefwereld van de deelnemer, bleek bij een wandeling toch dat er ook specifiek in de buurt
interessante aanknopingspunten voor netwerkversterking lagen.
Het in de leefwereld van de deelnemer stappen zorgt ervoor dat deelnemers zich gezien, gehoord en begrepen
voelen; ze voelen zich uitgenodigd tot het vervullen van sociale rollen in de buurt. Dit kwam deels naar voren in
de ervaringen met de Buren!Groep en Vriendenkringen, bijvoorbeeld door het gericht vragen naar de wensen
en behoeften van de deelnemers. In het onderzoek is getracht beter zicht te krijgen op de leefwereld van de
deelnemers en hun ervaringen en ankerpunten in de buurt middels het maken van de buurtwandelingen. In de
buurtwandelingen kwamen soms verrassende interesses, activiteiten, contacten en behoeften naar voren, zoals
behoefte aan contact met een buurman, een contact met een hulpverlener van de woningbouw waar we op de
wandeling langsliepen, en winkeliers die een belangrijke rol speelden in het welkom en thuis te laten voelen van
deelnemers in de buurt. Deze kunnen als aanknopingspunt worden gebruikt voor de participatiecoach, om de
deelnemer verder te ondersteunen en in te bedden in de sociale structuur van de buurt.

7.2 Eigenschappen professionals
Uit de activiteiten die beschreven worden door zowel deelnemers als professionals, blijkt dat de professionals
een breed scala aan vaardigheden moeten bezitten om buurtgerichte netwerkinterventies op te zetten en te
begeleiden. De rol van de professional is het best samen te vatten als een coachende ondernemer.
Coachen
Hoewel de meeste professionals geschoold zijn in de omgang met mensen met een beperking, nemen zij niet
de rol van zorgverlener aan en worden zij doorgaans ook niet zo gezien door deelnemers. Zij coachen als het
ware in het aangaan en onderhouden van sociaal contact. Hun rol bij ruzies is het best te vergelijken bij hoe ze
zelf in hun vriendengroep om zouden gaan en ze dragen daarbij ook hun eigen sociale vaardigheden over op
de groep deelnemers, zonder daarbij echt ‘les’ te geven. Zij stellen mensen aan elkaar voor, koppelen specifieke
deelnemers aan elkaar, helpen met het oplossen van ruzies of problemen, helpen met het onderhouden van
contact en het in de gaten houden van een gebalanceerde relatie. In het klein: door het stimuleren van het
stellen van een wedervraag, maar ook in het groot, door aan te moedigen en te ondersteunen om ook een keer
initiatief te nemen om contact op te zoeken. Ze laten veel aan de deelnemers zelf over maar leren wel aan hoe
het moet: het onderhouden van een gesprek of een relatie, niet alleen door goede voorbeelden te geven maar
ook door in de praktijk bij te sturen en ‘feedback’ te geven.
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Ondernemen
Het ondernemende aspect zit in het vanuit het niets opzetten van een activiteit. Hierbij komen vaardigheden
kijken die passen bij een zelfstandig ondernemer. Het zoeken van een locatie, het zelf werven van deelnemers,
het verspreiden van informatie via sociale media, de website, en het netwerken met o.a. buurtbewoners en
andere sociale professionals in de buurt. Een woord dat steeds terugkwam hier was het belang van
‘lanterfanten’; het in de buurt aanwezig zijn, met mensen praten, contact zoeken, en het opzetten van een
netwerk.

7.3 Noodzakelijk randvoorwaarden
Uit de interviews komt naar voren dat aan een aantal randvoorwaarden voldaan moet zijn om de interventie
goed uit te kunnen voeren. Ten eerste geven medewerkers aan dat het veel tijd kost om een sociaal netwerk
van mensen met een beperking in de buurt op te bouwen en dat het continu onderhouden moet blijven worden
met behulp van een professional of vrijwilliger. Hoewel van sommige interventies zoals Buren!groepen de
intentie was, dit over te dragen aan een vrijwilliger of deelnemer zodat de professional zich terug kan trekken,
blijkt in de praktijk dat het nodig blijft dat de professional betrokken blijft. Dit maakt dat voor het bestendigen van
een interventie ook een langdurige financiering nodig is.
Wat de effecten van het wegvallen van professionele ondersteuning zijn, kwam naar voren uit een tijdelijk
parallel lopend onderzoek naar de effecten van sociale afstand op mensen met een beperking ten tijde van
Covid-19 (Van Schravendijk et al., 2020). Het wegvallen van het (structurele) contact met professionals zorgde
in sommige gevallen voor gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement. Contact maken en onderhouden
vraagt vaardigheden waarin sommige mensen continu ondersteund moeten worden en voor sommige mensen
met een beperking is het contact met professionals een van de weinige contacten die ze hebben.
Ook geven medewerkers en deelnemers aan de meerwaarde te zien van gemengde groepen waarbij niet (te
veel) gefocust wordt op een bepaalde beperking. Hoewel de professionals doelgroepgericht moeten kunnen
werken, wil niemand een eenzijdige doelgroep die gebaseerd is op een bepaald type beperking. Naast dat
deelnemers het prettig vinden om zich aan elkaar op te trekken, blijkt het in de praktijk niet haalbaar om de
service alleen op mensen van één bepaalde type doelgroep te richten.
Verder is het belangrijk dat de medewerkers genoeg niet-registreerbare tijd krijgen. Het simpelweg aanwezig
zijn in een buurt met mensen en met hen praten, de buurt en de bewoners leren kennen; het vormt een belangrijk
onderdeel van de beginfase van het opbouwen van een burennetwerk. Het ‘lanterfanten’, zoals het door
medewerkers genoemd wordt, blijkt een belangrijke activiteit, maar wel een die veel tijd kost en in de huidige
systematiek niet goed te verantwoorden is. De uitkomsten van deze werkwijze zijn vooraf niet in te schatten,
maar blijken vaak wel waardevol.
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8. Aanbevelingen
Uit dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen. Deze zijn onder te verdelen in:
•
•

Aanbevelingen ten aanzien van het werken aan sociale inclusie in de buurt middels groepsgerichte
netwerkinterventies
Aanbevelingen ten aanzien van de randvoorwaarden voor een succesvolle interventie

Ad 1
Doordat het faciliteren en coachen van sociaal contact bij veel deelnemers blijvend zorg en aandacht nodig
heeft, is langdurige en blijvende inzet van sociale professionals vereist. Omdat de sociale professional een
belangrijke en niet weg te denken rol heeft voor de deelnemers, waarbij het opbouwen van een vertrouwensband
veel tijd kan kosten, is langdurige zekerheid van financiering van de interventies belangrijk. Bij sommige
deelnemers zullen altijd coaching en begeleiding nodig zijn om sociaal contact te kunnen hebben. Mensen die
één keer een praatje hebben gemaakt en daarbij begeleiding hebben gehad, weten de volgende keer dat ze die
persoon tegenkomen, niet altijd wat te zeggen. De investering in het aanleren en onderhouden van sociale
vaardigheden moet continu zijn, want de vaardigheden die daarvoor nodig zijn blijken bij deze groepen vaak
niet eenmalig ‘aan te leren’.
Participatiecoaches hebben een beeld van het netwerk van de deelnemers en de buurt maar de link tussen het
netwerk en de buurt wordt niet altijd gelegd. De kennis over de deelnemers in de context van diens buurt lijkt
soms beperkt en als er wel zicht is op de contacten in de buurt weten de professionals niet altijd hoe zij hierop
in kunnen spelen en welke bijdrage geleverd zou kunnen worden ten behoeve van meer inclusie. Door de
buurtwandelingen te maken met de professionals en de deelnemers kwam naar voren in hoeverre iemand
daadwerkelijk onderdeel is van de buurt. Niet alle interventies zijn momenteel gericht op het netwerk of het
vinden van aansluiting bij de sociale contacten die er al zijn op buurtniveau. Door samen met de deelnemer
diens buurt in kaart te brengen, te ontdekken waar belangrijke ankerpunten zijn in de buurt en welke contacten
er reeds zijn kan een completer beeld geschetst worden ten aanzien van de deelnemers in de context van de
wijk waar deze woont.
Ad 2
Doordat een interventie vanuit een niet bestaand netwerk wordt opgebouwd en niet alleen via zorgverleners
wordt geworven voor deelnemers, worden mensen bereikt die niet in de zorg bekend zijn. Wel is hierdoor tijd
en ruimte nodig om in de buurt mensen te vinden voor wie het nodig is het netwerk uit te bereiden. Dit maakt
dat er genoeg ruimte moet zijn voor activiteiten die niet vooraf of achteraf te verantwoorden zijn, zoals het door
professionals genoemde ‘lanterfanten’. Het opbouwen van een netwerk en het leren kennen van de buurt kost
veel tijd en soms bestaat dit uit kopjes koffiedrinken, rondlopen in de buurt en praatjes maken met mensen.
Vooraf kan niet bepaald worden wat er gaat gebeuren en wat het resultaat zal zijn. Deze tijd is echter nodig om
de deelnemers te vinden, een band op te bouwen en te overtuigen om mee te doen met de interventie.
De expertise van sociale professionals om te werken met mensen met een beperking wordt belangrijk gevonden.
De interventies moeten speciaal voor de doelgroep bedoeld zijn en de professionals moeten opgeleid zijn om
mensen met een beperking te begeleiden en te coachen, maar de groep moet niet mensen die niet tot de
doelgroep behoren uitsluiten. Financieringsvoorwaarden vanuit de gemeente moeten niet gericht zijn op
mensen met beperkingen of zelfs type beperkingen. Dit is in de praktijk niet te handhaven en werkt volgens
deelnemers en medewerkers ook niet (altijd). Zij willen ook mensen zonder een beperking, die wel een behoefte
hebben om hun netwerk uit te breiden kunnen ontvangen. Naast dat het in de praktijk niet te controleren is wie
tot de doelgroep behoort, vinden de deelnemers het wel belangrijk zich aan anderen te kunnen optrekken.
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8.2 Discussie
In deze paragraaf zullen enkele factoren die de uitkomsten van het onderzoek hebben beïnvloed en in acht
moeten worden genomen besproken worden.
Doordat (bij deelnemers) hele verschillende opvattingen heersten over wat iemand een vriend of een kennis
maakt en wanneer iemand tot een ‘netwerk’ gerekend kan worden, is het niet mogelijk geweest een betrouwbaar
beeld van iemands netwerk te creëren. Hierdoor was het onmogelijk om middels interviews te kijken in hoeverre
de interventies bijdragen aan het versterken van het netwerk (in de buurt). Wel is inzicht geboden in wat maakt
dat iemand zich op zijn gemak voelt, een contact wil aangaan en mensen leert kennen, en vooral, wat daarbij
zou helpen vanuit een interventie. Zoals een (kennismakings)spel, een gespreksonderwerp of bemiddeling van
een vrijwilliger bij het op gang helpen van een gesprek. Elementen die werkzaam zijn bij het versterken van het
netwerk zijn hiermee te destilleren uit hetgeen plaatsvindt in de interventies, maar het is niet te constateren of
de interventies als geheel bijdragen aan netwerkversterking.
Dit onderzoek bewijst eens te meer hoe fluïde de praktijk is van interventies die aan netwerkversterking werken.
De interventie ‘Zero Waste Lab’ stopte tijdens de loop van dit onderzoek en een andere interventie:
‘Vriendenkringen’ is later aangehaakt. Hierdoor zijn deze interventies maar voor een deel onderzocht. Hierdoor
is niet van alle interventies een evenredig beeld verkregen. Van de interventies Buren!groepen en de Stamtafel
(zie Kruithof, Suurmond & Harting, 2018) is het meest bekend; met de deelnemers aan de interventies
Vriendenkringen en Zero Waste Lab zijn geen buurtwandelingen gemaakt en van hun contacten met de buurt
zijn een aantal aspecten dus niet in beeld gebracht. Er is echter wel veel inzicht ontstaan in de werkzame
elementen van alle interventies waardoor het verloop van het onderzoek geen afbreuk heeft gedaan aan de
getrokken conclusies en aanbevelingen.
Het werken met ervaringsdeskundigen zorgde voor interessante gesprekken en een goed op de beoogde
respondenten afgestemde vragenlijst. Doordat de vragen waren bedacht door leden van de doelgroep, sloten
deze aan op wat door deelnemers belangrijk werd gevonden en waar door de onderzoekers niet aan is gedacht,
zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van het eten bij de Stamtafel. Ook waren de vragen geformuleerd in hele heldere,
directe taal, die gelijk aansprak en concreet was. In de interviews werkte het gesprek goed met de
ervaringsdeskundige erbij; het was een natuurlijk en spontaan interview, waarin ervaringen over en weer werden
gedeeld. Bepaalde onderwerpen die voor de onderzoekers persoonlijk leken, zoals bijv. eenzaamheid, werden
door de ervaringsdeskundige zonder aarzelen aan de orde gesteld. Omdat de ontwikkeling van de vragenlijst
en de trainingen voor het interviewen met ervaringsdeskundige onderzoekers al hadden plaatsgevonden
voordat de interventie ‘Vriendenkringen’ aansloot in het onderzoek, zijn de meetinstrumenten voor deze
doelgroep niet opnieuw ontworpen met de ervaringsdeskundigen. In de praktijk bleek dan ook dat de
interviewvragen en methode niet goed waren afgestemd op de jeugd doelgroep van de interventie
Vriendenkringen, waardoor deze interviews weinig relevante informatie hebben opgeleverd. Dit had
ondervangen kunnen worden door opnieuw ervaringsdeskundigen te werven uit deze specifieke doelgroep en
de vragenlijst daarmee af te stemmen, maar daarvoor was zowel het budget als de planning niet toereikend.
Wel blijkt hieruit nogmaals het belang samenwerking te zoeken met ervaringsdeskundigen, het liefst uit de
specifieke doelgroep waar het onderzoek onder wordt afgenomen.
Het interviewen alléén leek geen geschikte methode om het netwerk en inclusie in de buurt in kaart te brengen.
Niet alleen ontstond hierdoor maar een beperkt beeld van het sociale netwerk en de wensen en behoeften van
de deelnemers; daarnaast bleken sommige vragen over de buurt waarin mensen wonen te abstract. Hierdoor
was het niet voor iedere deelnemer mogelijk een beeld te schetsen van hun buurt en in welke mate en onder
welke omstandigheden ze zich hier thuis voelen. Dit hebben we opgelost door tijdens de loop van het onderzoek
een nieuw deelonderzoek toe te voegen met een eigen onderzoeksmethode: namelijk buurtwandelingen (´walk
alongs´). Door de ad-hoc opzet van dit deelonderzoek hebben we hierin de ervaringsdeskundigen echter minder
goed kunnen betrekken, Dit was het geval bij zowel het uitwerken van de onderzoeksmethode als bij de
daadwerkelijke buurtwandelingen zelf.
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Hierdoor hebben we in mindere mate gebruik kunnen maken van hun kennis en expertise en daarmee kansen
onbenut gelaten om (meer) aansluiting te vinden met de deelnemers. Een leerpunt voor een volgend onderzoek
is om een aanzienlijk groter budget en een ruimere tijdsplanning aan te houden bij het samenwerken met
ervaringsdeskundigen.
Het onderzoek is hiermee niet alleen een zoektocht gebleken naar de werkzame elementen van de onderzochte
interventies, maar ook een naar de meest adequate onderzoeks(methoden) om deze elementen, bezien vanuit
zowel de deelnemers als de professionals, in beeld te brengen. Dit werd versterkt door het gegeven dat een
deel van het onderzoek uitgevoerd moest worden in een periode die gekenmerkt werd door maatregelen als
gevolg van COVID-19. Desondanks vormen het belang van het betrekken van ervaringsdeskundige coonderzoekers en de bruikbaarheid van de onderzoeksmethodiek “buurtwandelingen” een in het oog springende
´bijvangst´ van het onderzoek, die bijdraagt aan de meerwaarde ervan.
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Bijlage 1: Overzicht consortiumpartners
Het consortium aan dit onderzoek meedoet bestaat uit de volgende partners, met elk een eigen inbreng van
expertise en/of een specifieke vraag die met het onderzoek beantwoord moet worden:
Consortiumpartners
Lectoraat Community Care/AKMI;
Speerpunt Urban Vitality
Gemeente Amsterdam, dienst
Onderwijs, Jeugd en zorg

GGD Amsterdam
Stichting Prisma

De Regenboog groep

Ben Sajet Centrum

Cordaan

Cliëntenbelang Amsterdam /
Centrum voor Cliëntervaringen (i.s.m.
Vumc)
Dock

Expertise/vraag
• Kennis vraagstukken informele ondersteuning/sociale
inclusie
• Toerusting a.s. sociale professionals, in het bijzonder
sociaal werk en zorg
• Kennis werkzame elementen in interventie t.b.v. inclusie
kwetsbare burgers in buurt; versterking informele
steunstructuur
• Mogelijkheden om de in dit onderzoek opgedane
kennis te verspreiden onder professionals,
beleidsmakers en andere relevante personen.
• (Voorwaarden) publieke gezondheidszorg.
• Onderzoek effectiviteit interventies.
• Aanpak Eenzaamheid
• Welzijnsorganisatie mensen met verstandelijke
beperking
• Aanbieders van de interventie ‘stamtafels’ Betrokken bij
de opzet van “Buren! We zijn er”
• Welzijnsorganisatie mensen met psychiatrische
problematiek en/of verslaving
• Mede-initiatiefnemer van de aanpak
“Buren! We zijn er”.
• Mede-initiatiefnemer van zero waste lab
• Academische werkplaats Zorg
• Kennis werkzame elementen in interventie
• Kennis van disseminatie van kennis onder professionals
in het relevante werkveld.
• Aanbieder zorg, huisvesting, ondersteuning mensen met
verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek,
NAH.
• Mede-initiatiefnemer van de interventie
“Buren! We zijn er”
• Behartiging belangen kwetsbare burgers
• Ervaringsdeskundige onderzoekers.
• Kennis werkzame elementen in interventie
• Initiatiefnemer van de interventie vriendenkringen
jongeren en vriendenkringen volwassenen.
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Bijlage 2: Poster werken met ervaringsdeskundigen
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Bijlage 3: Tabellen werkzame elementen
Het opzetten van de activiteit
Het opzetten

Elementen medewerkers

Elementen deelnemers

De deelnemersgroep

• Gemengde groep
• Beperking geen
voorwaarde deelname

• Gemengde groep
• Merendeel mensen met een
beperking
• Aansluiting bieden voor iedereen
door diverse groep zodat ieder
iemand gelijkgestemd kan
vinden.

Manier van benaderen

• Soms langdurig investeren
in een band opbouwen
• Samenwerken met
deelnemers
• Via maatjesprojecten

• Verschillende
communicatiemiddelen
combineren
• Persoonlijke uitnodiging

Hoe te werven

• Lanterfanten en netwerken
• Marketing (social media,
flyers, website, nieuwsbrief),

• Via hulpverlenen
• Via flyer in buurthuis
• Via huidige deelnemers’ netwerk

De activiteiten van de interventie
De activiteit

Elementen medewerkers

Elementen deelnemers

Invulling

• Met regelmaat afspreken
• Deelname per keer niet
verplicht

• De activiteit moet leuk zijn, als er
eten is moet dit goed verzorgd
worden en als een uitje voelen
• De activiteit moet goed
bereikbaar zijn of vervoer moet
geregeld worden
• De activiteit moet voor iedereen
betaalbaar zijn.

Intro nieuwe leden

• Kennismakingsspel
• Voorstellen aan de juiste
mensen

• Persoonlijk contact voor en
tijdens de activiteit
• Welkom voelen in de
groep/introductie in de groep

Groepsgevoel en sfeer

• Gesprek op gang brengen
• Opdrachten of spellen om
gespreksstof te bieden
• Coachen in omgang
conflict of probleem

• Mensen begeleiden met een
zitplek kiezen
• Bemiddelen bij ruzies
• Mensen proberen te blijven
betrekken die niet meer komen
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Netwerkvorming en inclusie
Netwerk en inclusie

Elementen medewerkers

Elementen deelnemers

Netwerkontwikkeling

• Op basis van gedeelde
interesse
• Op basis van woonlocatie
• Geen druk op contact, maar
wel een ‘zetje’
• Interesseformulier laten invullen
• Coachen op sociale
vaardigheden

• Elkaar beter leren kennen
door dieper gesprek te
faciliteren
• Behoefte om meer mensen
leren kennen van de
stamtafel faciliteren

Doorstroom naar activiteiten

• Locatie activiteit strategisch
kiezen voor buurt deelnemers
• Naar passende activiteiten
doorverwijzen (op basis van
sociale vaardigheden)
• Warme overdracht deelnemers,
of eerste keer mee gaan.

• Vaste structuur met vooraf
geplande activiteiten,
afgewisseld met incidentele
uitjes.
• Appen met uitnodigen en
helpen herinneren aan
activiteit
• Naast het op tafel leggen
van folders met activiteiten,
ook mensen stimuleren om
te gaan

Koppeling doelgroep en
buurt

• Een functie vervullen voor de
buurt door een dienst aan te
bieden, een gezamenlijke
opdracht te doen, en het
contact een ander doel te
geven dan het contact op zich.

• In grotere stadsdelen is
contact niet
vanzelfsprekend
• Contact tussen
buurtgenoten die elkaar
hebben leren kennen bij de
interventies zet zich
daarbuiten niet
automatisch voort.

Rol en functie participatiecoach en vrijwilliger
Inzet van professionals en
vrijwilligers

Elementen medewerkers

Activiteiten van de
participatiecoach

• Werven, marketing,
• Uitnodigen, gedag zeggen,
samenwerken met instanties,
placeren, organiseren,
sociale Vaardigheidstrainingen
spelletje of gesprek leiden,
geven (in de praktijk en in
praatje maken, folder
theorie), contact bevorderen,
geven, begeleiden bij
contact begeleiden, doorstroom
vervoer, koffiedrinken, door
naar activiteiten begeleiden
de buurt wandelen, ideeën
voor activiteiten ophalen,
bemiddelen bij ruzie of
problemen, bellen als
iemand afwezig is.
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Elementen deelnemers

Rol
van de participatiecoach

• Coachende rol
• Iedereen een ‘gezien’ en
• Problemen oplossen zoals ook in
gewaardeerd gevoel geven
eigen vriendengroep bemiddeld
Mensen over de drempel
zou worden
trekken om te komen
• Positie als mede-deelnemer
• Gesprek faciliteren voor
zorgt voor zelfstandige groep
bevordering succeservaring
bij sociaal contact.
De professionaliteit geeft
een veilig gevoel.

Loslaten of overdragen
verantwoordelijkheden

• Alleen overdragen aan
vrijwilliger wanneer groep
zelfstandig is
• Vinger aan de pols houden
zodat contact niet verwaterd
• Aanspreekpunt blijven voor
problemen of conflicten

• De participatiecoach geldt
als vertegenwoordiger van
de organisatie en als
ankerpunt van de
interventie. Zonder hen zien
deelnemers het nut van de
interventie niet in.

Inzetten vrijwilligers

• Alleen mogelijk als
ondersteuning

• Vrijwilligers zijn
groepsleden/deelnemers die
iets meer
verantwoordelijkheid pakken
dan de rest van de
deelnemers
• Vrijwilligers worden gezien als
een prettig extra persoon
om een praatje mee te
kunnen maken.
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Bijlage 4:Aangeleverde documenten van
interventie voor deskresearch
Van de verschillende interventies zijn de volgende documenten geanalyseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekst van de website over buren!groepen
Beleidsdocument ‘werkplan LVB-ondersteuning met drie interventies
Buurtmaatjes, buren!groepen en de Stamtafel[2]
Vriendenkringen: factsheet voor professionals
Vriendenkringen: voortgangsformulier
Vriendenkringen: kennismakingsgesprek
Vriendenkringen: interesseformulier
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Bijlage 5: Topiclijst groepsgesprekken deelnemers
Vragen groepsgesprekken
•
•
•
•
•

Introductie van hun rol (Wie ben je? Wat is je functie?)
Achtergrond(opleiding, werkervaring)
Werkgever (Voor welke werkgever werk je of doe je vrijwilligerswerk?)
Ervaring met interventie (hoe lang werk je al bij Stamtafels/Buren! We zijn er?)
Hoe ben je in aanraking gekomen met Stamtafels/Buren! We zijn er?

Voorkennis methodiek/interventie
•
•
•
•
•
•

Kan je iets vertellen over de interventie en hoe die in zijn werk gaat?
Waar heb je geleerd over interventie?
Op welke manier heb je kennis opgedaan over de interventie?
(Heb je een cursus gevolgd? Interventieboek gelezen, etc.)
Welke kennis heb je daarvan onthouden (over hoe te handelen)?
Kijk je tijdens het uitvoeren van de interventie nog wel eens in het materiaal dat voorhanden is?
In hoeverre houd je je aan de kaders/richtlijnen die geboden worden door de interventiebeschrijving?

Werven deelnemers
•
•
•
•
•

Waar vind je deelnemers? wie schakel je in bij het zoeken naar potentiële deelnemers?
Werk je samen met bepaalde organisaties of sleutelfiguren in de wijk?
Hoe benader je deelnemers voor de interventie?
Hoe bepaal je wie te benaderen voor deelname aan de interventie? (Zijn er voorwaarden)?
Op welke manier introduceer je jezelf bij nieuwe potentiële deelnemers en hoe presenteer je de
activiteit/interventie?

Opzetten activiteit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe communiceren jullie als groep over de af te spreken activiteiten?
Hoe zorg je voor de eerste uitvoer van de activiteit?
Hoe introduceer je je eigen rol bij de groep en d.m.v. welk gedrag draag je deze rol over?
Hoe zorg je dat de leden elkaar leren kennen (welke handelingen voer je daarvoor uit?)
Groepsdynamiek (welke handelingen voer je uit om de groepsdynamiek (bij) te sturen?)
Nieuwe leden (Hoe werf je nieuwe leden als de activiteit al is opgestart?) Hoe zorg je dat nieuwe leden
worden opgenomen in de bestaande groep?)
Wat is de rol van de organisatie (Wat doet de organisatie om de interventie op te zetten?
Op welke manier leveren zij hier een bijdrage aan?)
Hoe worden vrijwilligers geworven?
Waarop selecteer je vrijwilligers?

Voortzetten
•
•
•
•
•

Welke activiteiten onderneem je om de doelgroep aan de buurt te koppelen
Hoe vergroot je de betrokkenheid van de buurt bij de activiteit en de doelgroep?
Wat doe je als mensen niet meer komen of minder betrokken zijn bij de groep?
Kunnen er nieuwe leden bijkomen en hoe introduceer/betrek je die?
Wat doe je als er een conflict is?
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Loslaten
•
•
•
•

Welke onderdelen van de activiteit draag je uiteindelijk over aan vrijwilligers en/of deelnemers?
Wat doe je om de activiteit te kunnen overdragen? (Welke stappen volg je?)
Wat doe je precies om ervoor te zorgen dat de activiteit doorgaat ook als jij er niet (meer)
bij betrokken bent?
Op welke manier houd je vinger aan de pols als je de activiteit hebt overgedragen aan een vrijwilliger en
de deelnemers?

Afsluitend
Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd vragen te bedenken waarmee ik alle handelingen waaruit de interventie
bestaat beschreven kan krijgen, maar ben ik nog iets belangrijks vergeten? Als je de methode aan mij zou
moeten overdragen zodat ik hem kan uitvoeren, is er dan nog iets wat ik moet weten wat nu niet besproken is?
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Bijlage 6: Vragenlijst deelnemers
Deze bijlage bevat een vragenlijst die voor een van de interventies is aangepast, de vragen zijn voor de
deelnemers van andere interventies hetzelfde, alleen dan toegespitst op die specifieke interventie.

Vragenlijst Vriendenkringen
Vragen over de persoon
Wat doe je overdag
• Wil je iets over jezelf vertellen?
•
• Wil je iets vertellen over wat je overdag meestal doet?
Jouw buurt
• Kan je iets vertellen over de buurt waarin je woont?
• Wat doe je allemaal in de buurt?
• Hoe veel contact heb je met mensen in de buurt?
• Vind je het belangrijk om mensen uit je buurt te kennen?
• Voel je je thuis in je eigen buurt?
Jouw sociale contacten
• Heb je veel sociale contacten?
• Ben je tevreden met hoe veel mensen je kent? Hoe komt dat?
• Doe je wel eens leuke dingen met mensen?
• Kan je iemand bellen als je ergens meezit? of hulp nodig hebt?

Vragen over vriendenkringen
Welke bijeenkomsten en wanneer
• Welke vriendenkringen bijeenkomst heb je bezocht?
• Bij jou in de buurt?
• Hoe lang ben je al bezoeker?
• Hoe vaak ga je? Vind je dat je vaak genoeg kan gaan?

Hoe heb je over vriendenkringen gehoord
• Hoe ben je te weten gekomen dat de vriendenkringen bestaat?
• Heb je zelf het initiatief genomen om er naartoe te gaan?
• Wat sprak je aan, waarom ging je er naartoe?
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De eerste keer naar de vriendenkringen bijeenkomst
• De eerste keer dat je naar de vriendenkringen bijeenkomst ging, hoe
ben je er toen naartoe gegaan?
• De eerste keer dat je de vriendenkringen bijeenkomst binnenstapte, wat
gebeurde er toen?
• Hoe vond je het om de eerste keer naar de vriendenkringen bijeenkomst
te gaan?
• Vond je het spannend? Kan je daar iets over vertellen?
• Wat heeft je geholpen om er naar toe te gaan?
• Voelde je je meteen welkom in de groep? Hoe kwam dat?

Vervoer naar vriendenkringen bijeenkomst
• Hoe ga je ernaar toe (fiets, ov, lopend)?
• Wat is belangrijk voor jou om naar de vriendenkringen bijeenkomst toe
te kunnen gaan?

Bij de vriendenkringen bijeenkomst
• Kun je iets vertellen over de vriendenkringen bijeenkomst ?
• Voel je je op je gemak? Hoe komt dat?
• Wat vind je leuk aan de vriendenkringen bijeenkomst?
• Wat vind je minder leuk?
• Kun je bij de vriendenkringen bijeenkomst s doen wat je graag zou
willen?
• Waar doe je aan mee?
• Vind je belangrijk dat je daarmee geholpen wordt?
• Kan je zelf ideeën inbrengen?

De groep
• Kan je iets over de groep vertellen?
• Kan je goed met andere mensen overweg die hier komen?
• Voel je je gelijkwaardig binnen de groep?
• Krijg je voldoende aandacht in de groep?
• Waar help je elkaar mee?
• Is er wel eens gedoe in de groep? Hoe wordt dat opgelost?
• Als je een keer niet gaat is er dan iemand die je toch overhaalt
om te gaan?
• Voel je je wel eens buitengesloten in de groep?
• Wat maakt dat jij je fijn voelt in de groep?
• Vind je het belangrijk om mensen te ontmoeten die een beetje hetzelfde
zijn als jij?
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•

Zou je ook graag andere mensen willen ontmoeten die nu niet bij de
vriendenkringen bijeenkomst komen?

Contact maken met anderen
• Hoe vind je het om met mensen contact te maken?
• Hoe maak jij contact met mensen?
• Heb je door de vriendenkringen bijeenkomst dingen geleerd om
makkelijker contact te maken?
Vrienden gemaakt
• Heb je door de vriendenkringen bijeenkomst vrienden gemaakt?
• Voel je je door de vriendenkringen bijeenkomst minder alleen?
• Ga je wel eens buiten de vriendenkringen bijeenkomst om met mensen
die ook bij de vriendenkringen bijeenkomst komen?

Contact in de buurt
• Ben je door de vriendenkringen bijeenkomst meer contact gaan maken
met mensen uit de buurt?
• Praat je bijvoorbeeld ook weleens met mensen uit de buurt die niet voor
de bijeenkomst komen maar voor een andere activiteit?
• Ben je door de bijeenkomst meer gaan doen met buurtgenoten?
• Ben je door de bijeenkomst meer activiteiten in de buurt gaan doen?
• Weet je waar je informatie kan vinden over activiteiten in de buurt?
• Voel je je meer betrokken bij de buurt sinds je meedoet aan de
vriendenkringen bijeenkomst? Hoe denk je dat dat is gekomen?
Begeleiding bij de vriendenkringen bijeenkomst
• Is er begeleiding bij de vriendenkringen bijeenkomst en wat
doet die?
• Waar wil jij graag in begeleid worden bij de vriendenkringen?
• Wat vind je van de begeleiding bij de vriendenkringen bijeenkomst?
• Wat doet de begeleiding allemaal bij de vriendenkringen
bijeenkomsten?
• Helpt de begeleiding jou wel eens? Waarmee?
• Als iets niet lukt, krijg je dan hulp?
• Is het makkelijk om hulp van de begeleiding te krijgen?
• Heeft de begeleiding voldoende aandacht voor jou?
• Moet je veel dingen zelf doen bij de vriendenkringen bijeenkomst?
Hoe vind je dat?
• Zou je hier ook naar toekomen als er geen begeleider was?
• Wat vind je ervan als een vrijwilliger of iemand uit de groep de
begeleiding zou doen?
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Laatste vragen
• Is er nog iets dat je zou willen vertellen?
• Hoe vond je het om zoveel te vertellen?
Als je vragen hebt kun je altijd terecht bij Cliëntenbelang Amsterdam ook als je vaker mee
wilt denken over hoe dingen geregeld zijn.
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Bijlage 7 : Draaiboek buurtwandelingen
Buurtwandelingen – Breng je buurt in beeld | Werkpakket 3 | Onderzoek
Buurtgerichte Interventies voor Inclusie
Doel: Inzichtelijk maken in hoeverre de respondenten (sociale) verbindingen hebben met de buurt, en hoe deze
contacten ontstaan zijn: doel is aan te tonen wat iemand aan sociale contacten heeft in de buurt en hoe die
ontstaan zijn, of dat door toeval, eigen initiatief is, of door ‘iets’ wat sociale professionals hebben gedaan, en
wat hebben zij dan gedaan om dit te faciliteren. De doelen van dit werkpakket kunnen als volgt worden
samengevat:
Doel 1:
Doel 2:
Doel 3:

In hoeverre voelen deelnemers zich (sociaal) verbonden in de wijk waarin ze wonen
Pilot studie over nut van inzicht in sociale verbindingen in de buurt bij professionals
Hoe worden de inzichten uit 1 en 2 doorontwikkeld door profs in de buurt en wat zijn
hiermee hun ervaringen.

Verantwoording: We weten nu wat werkt tijdens de interventies, wat is fijn in de interventie, wat zorgt er voor
dat mensen er kunnen komen. en eraan mee kunnen doen en het daar leuk hebben. Wat we nog niet weten is
wat maakt het nou een BUURTGERICHTE interventie waarbij er verbinding wordt gezocht met de buurt waar
de deelnemer van Stamtafel en Buren! We zijn er, woont. Door met de deelnemer door zijn/haar buurt te
wandelen en vragen te stellen over zijn/haar ervaringen willen we data verzamelen over de ervaren mate van
verbondenheid met plekken in de buurt op loopafstand. Voor zowel de onderzoekers als de participatiecoaches
geeft dit inzicht in welke plaatsen belangrijk zijn voor de deelnemers van de interventies en hoe zij de
verbondenheid met de buurt ervaren. Tijdens de wandeling wordt de buurt in kaart gebracht ten behoeve van
dataverzameling van het onderzoek en tevens levert het input voor de professionals. Om deze input om te zetten
in bruikbare kennis en inzichten worden in het najaar in werkpakket vier, bijeenkomsten georganiseerd om
buurtgerichte methodiek te ontwikkelen. Door in dit werkpakket de data te verzamelen tijdens een wandeling
door de buurt willen we bereiken dat het daadwerkelijk door de buurt lopen de deelnemers helpt na te gaan
welke plekken zij bezoeken, waarom deze plekken belangrijk voor ze zijn en wie ze daar tegenkomen.
Deelnemers:

1 professional of vrijwilliger of stagiair,
1 onderzoeker
1 ervaringsdeskundige (indien mogelijk).

Periode:

Zomer 2019

Benodigdheden:

Runners app
Opname apparatuur
Polaroid camera

Dataverzameling: Runners app om route bij te houden
Foto’s maken betekenisvolle plekken met polaroid (150 euro)
Geluidsopname
Gesprekje achteraf - meetinstrument voor maken?
Verwachte opbrengsten: Kaartje met actieradius - route die we gelopen hebben met ontmoetingsplekken in
de buurt. Naar aanleiding van drie vragen worden de deelnemers uitgenodigd een foto van de betreffende plek
te maken. Tijdens de wandeling en het nagesprek wordt een geluidsopname gemaakt.
Datapresentatie:

Kaartje met verhaaltjes en foto’s per deelnemer.
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Stappenplan buurtwandeling:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

De participatiecoaches ontvangen een mail met daarin een uitleg en een flyer die zij kunnen uitdelen aan
mogelijke deelnemers van het onderzoek. In deze flyer introduceren de participatiecoaches het
onderzoek en de onderzoekers en nodigen ze de deelnemer van Stamtafel en/of Buren! We zijn eruit om
deel te nemen aan het onderzoek.
Samen met de deelnemer, participatiecoach, ervaringsdeskundige en onderzoeker wordt een moment
gepland waarop de wandeling zal plaatsvinden. Ter voorbereiding wordt de deelnemer het volgende
gevraagd: Neem plekken in de buurt in gedachten waar je graag komt en mensen ontmoet en die op
loopafstand zijn van je huis.
De wandeling start bij de deelnemer thuis. Hier wordt kennis gemaakt en gevraagd of de deelnemer
plekken in gedachten heeft genomen. Dit om te weten wat de achtergrond is van de wandeling die we
gaan maken: iemands dagelijkse rondje, of een speciale tour langs alle plekken. Ook willen we weten of
er nog plekken zijn die je gaat overslaan of die nu te ver zijn.
Tijdens de wandeling wordt de geluidsopname gestart en gevraagd te wandelen naar plekken die
belangrijk zijn voor de deelnemer en waar hij/zij mensen ontmoet. Telkens staan drie vragen centraal: Op
welke plekken in de buurt ontmoet je mensen? (1); Op welke plekken in de buurt onderneem je
activiteiten? (2); Welke plekken in de buurt zijn belangrijk en waarom? (3). De deelnemer wordt gevraagd
te vertellen over de betreffende plek en met de polaroid camera een foto te maken.
Na afloop van de wandeling wordt gevraagd of er een plek is in de buurt waar de deelnemer graag komt
om een kopje koffie te drinken. Dit wordt de locatie voor het nagesprek waarin de foto’s neergelegd
worden en besproken wordt hoe de deelnemer de wandeling heeft ervaren. Hierbij is ook de mogelijkheid
om verdere vragen te stellen over de plek:
● Welke contacten de deelnemer hier opdoet
● Hoe belangrijk deze zijn en hoe het zo is gekomen
● Wanneer kwam de deelnemer hier voor de eerste keer
● Hoe kwam dat tot stand, Wie was daarbij betrokken
De deelnemer ontvangt een VVV-bon van 10 euro als dank.

Verbinding met werkpakket 4: Om de data te verbinding met de methodiekontwikkeling van Stichting Prisma
en de kennis en inzichten die tijdens werkpakket 3 zijn opgedaan te delen met de participatiecoaches, worden
na de zomer werkplaatsen georganiseerd. Doel hierbij is naast het delen van kennis, handvatten te bieden in
het verkrijgen van inzicht in welk effect hun handelen heeft op specifiek buurtnetwerk en de verbinding met de
buurt. In werkpakket vier krijgen we hiermee meer inzicht in de mate waarin de professionals ervaren dat het
van belang is om het netwerk van de deelnemers in de buurt te kennen en hiermee verbindingen tot stand te
brengen voor (meer) ervaren sociale inclusie. Tijdens de werkplaatsen willen we naast het bijdragen aan het
ontwikkelen van methodiek ook inzicht krijgen wat de participatiecoaches hebben ondernomen naar aanleiding
van de buurtwandelingen.
WERKPLAATS 1:
12 September: Werksessie waarin we onze data terugkoppelen wat de resultaten zijn - hoe is het ervaren
misschien een ervaringsdeskundige laten spreken, een wandelingetje na doen met alle betrokkenen,
professionals laten spreken hoe het is ervaren en wat het heeft opgeleverd.
WERKPLAATS 2:
17 Oktober: waarin we samen een plan maken van hoe de buren netwerken versterkt kunnen worden
WERKPLAATS 3
14 November: methodiekomschrijving maken en terugkoppelen aan professionals
WERKPLAATS 4
12 december: terugkoppeling uitwerking praktijk
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