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Inleiding
Beste lezer,
Voor u ligt ons onderzoeksverslag. Dit verslag is geschreven voor Windesheim Flevoland in
het kader van een comakership1 en Disability Studies, onze opdrachtgever. Dit verslag is
geschreven door vijf tweedejaars studenten van de opleiding Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening.
Wij hopen dat dit onderzoek ervoor zorgt dat u een duidelijk beeld krijgt van de participatie
van mensen met een verstandelijke beperking en dat deze kennis wellicht kan bijdragen aan
een daadwerkelijk verbeterde participatie.
Annet Schoffelmeer, Melissa de Groot, Demi Hemelaar, Nina Oosterhuis & Kjell van Wijlandt
Almere, lente 2015
Reacties op dit onderzoek zijn altijd welkom.
E-mail: kjellvw@hotmail.com
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SAMENVATTING
Vanuit Disability Studies hebben wij de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar hoe
de participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking2 binnen Stedenwijk
verbeterd kan worden en welke mogelijke struikelblokken hierbij kunnen optreden.
Voor ons onderzoek hebben wij semigestructureerde diepte interviews en enquêtes
gehouden. De interviews hebben wij gehouden onder vier mensen met een LVB met als doel
deelvraag 1, 2 en 5 te beantwoorden. Hierbij hebben wij een topiclijst gebruikt. De enquêtes
hebben wij afgenomen onder dertig buurtbewoners. De enquêtes hebben we gebruikt voor
deelvraag 3, 4 en 5.
Onze verwachting was dat de buurtbewoners weinig zin hadden om energie te steken in
onze doelgroep en hier weinig voor open zouden staan. Verder hadden we verwacht dat de
buurtbewoners zelf weinig zouden participeren en geen zin hadden om buiten de deur
activiteiten met de doelgroep te ondernemen.
Het was voor ons onverwacht dat we maar één iemand met een LVB konden bereiken in
Stedenwijk-Noord, waardoor onze hoofdvraag en deelvragen aangepast moesten worden en
we ons onderzoeksgebied moesten uitbreiden naar heel Stedenwijk.
Uit onze resultaten kan geconcludeerd worden dat mensen met een LVB graag willen
participeren, maar het initiatief hierin moeilijk vinden. De buurtbewoners staan open om een
bijdrage te leveren, maar ervaren vaak een gebrek aan kennis en ervaring.
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INLEIDING
Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie
Maatschappelijk: wij gaan onderzoek doen naar wat de behoeften zijn van mensen met een
LVB in Stedenwijk. Er is sprake van een maatschappelijke relevantie, omdat wij dankzij het
verkrijgen van een beter inzicht in de behoeften van de doelgroep hen beter kunnen laten
participeren binnen Stedenwijk.
Wetenschappelijk: andere onderzoekers en professionals kunnen in de toekomst gebruik
maken van de door ons verkregen resultaten. En krijgen handvatten aangereikt om bij te
kunnen dragen aan de participatie van mensen met een LVB.
Hoofdvraag
Welke verandering is er nodig om mensen met een LVB in de leeftijd van 20 tot 50 jaar meer
te kunnen laten participeren binnen Stedenwijk, en op welke manier willen en kunnen de
zelfstandig wonende volwassen buurtbewoners3 (20-50 jaar) hier een bijdrage aan leveren?
Deelvragen
Deelvraag 1: Hoe ervaren mensen met een LVB hun eigen participatie binnen Stedenwijk op
dit moment.
Deelvraag 2: Welke wensen en noden hebben mensen met een LVB op het gebied van
participatie binnen Stedenwijk?
Deelvraag 3: Hoe ervaren de zelfstandig thuiswonende volwassenen de participatie en
samenwerking met mensen met een LVB binnen Stedenwijk?
Deelvraag 4: Op welke manier zijn de zelfstandig wonende volwassenen bereid om een
bijdrage te leveren aan de verbetering van de participatie van mensen met een LVB binnen
Stedenwijk?
Deelvraag 5: Welke eventuele barrières zijn er die mogelijk een rol kunnen spelen bij de
verbetering van de participatie van mensen met een LVB binnen Stedenwijk?
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Afbakening begrippen
Licht verstandelijk beperkte (Buntinx, Curfs & Meijer, 2014): wij hanteren de diagnosecriteria van
de DSM-IV:
- iemand met een LVB heeft een IQ tussen de 50/55 en 70;
- de diagnose is gesteld voor het 18e levensjaar;
- er is een beperking in het adaptieve gedrag: dit is een beperking in de conceptuele,
sociale en praktische vaardigheden.
Participeren: meedoen in Stedenwijk.
Zelfstandig wonende volwassen buurtbewoners: mensen in de leeftijd van 20 tot 50 jaar die
zelfstandig wonen in een eigen woning/huurwoning/samenwonen in Stedenwijk.
Doelstelling
Het doel van ons onderzoek is om erachter te komen wat er nodig is om mensen met een
LVB in de leeftijd van 20 tot 50 jaar meer te kunnen laten participeren binnen Stedenwijk.
Ook willen wij erachter komen op welke manier de zelfstandig wonende volwassen
buurtbewoners in de leeftijd van 20 tot 50 jaar hier een bijdrage aan willen en kunnen
leveren. Uiteindelijk worden mensen met het eigen-kracht-principe vanuit de WMO4 steeds
meer afhankelijk van het netwerk waarover zij beschikken. Buurtbewoners zouden hier een
goede bijdrage aan kunnen leveren, omdat zij dicht bij de mensen met een LVB in de buurt
staan en omdat zij ook meer weten over wat er mogelijk is in de buurt.
De opdrachtgever van ons onderzoek, Disability Studies, houdt zich bezig met het thema
Inclusieve Stad. Dit houdt in dat zij willen kijken hoe in bepaalde wijken alle buurtbewoners
mee kunnen doen. Zij willen er graag achter komen hoe het zit met de participatie in
Stedenwijk van de mensen met een LVB. Aan de hand van ons onderzoek hopen wij als
resultaat te verkrijgen hoe de participatie door de buurtbewoners en de doelgroep zelf wordt
ervaren, maar ook wat er nodig is om dit te verbeteren en wat überhaupt de mogelijkheden
hierin zijn. De opdrachtgever kan met deze verkregen resultaten en de innovatie die wij
zullen voorstellen aan de slag om de inclusiviteit in Stedenwijk te vergroten.
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METHODEN
Dataverzameling
De methode van dataverzameling zal kwalitatief zijn door het houden van
semigestructureerde diepte interviews onder vier mensen met een LVB (20-50 jaar) in
Stedenwijk. Wij hebben aan de hand van eerder onderzoek (Caron, Barkey, Sarkhani & Abcouwer,
2014) besloten om semigestructureerde diepte interviews te houden, omdat in dat onderzoek
werd geadviseerd meer gebruik te maken van gesloten vragen. Met alleen gesloten vragen
lopen wij het risico niet voldoende bruikbare informatie te verkrijgen en dus willen we dit
aanvullen met open vragen bij niet te complexe onderwerpen. De vragen moeten blanco zijn
een aansluiten en afgestemd zijn op het niveau van de doelgroep. Verder willen we
onderzoek doen naar al bestaande interviewmethoden voor mensen met een LVB die
bewezen effectief zijn voor een zo goed mogelijk resultaat.
Dit willen wij aanvullen met dertig enquêtes die wij zullen afnemen bij de buurtbewoners, wat
ons dataverzameling ook kwantitatief maakt. Wij hebben er voor gekozen om enquêtes af te
nemen onder de buurtbewoners, omdat zij dit zelfstandig kunnen invullen en wij hiermee veel
informatie kunnen verzamelen in een relatief korte tijd. Wij doen dit niet onder de mensen
met een LVB, omdat wij geloven dat zij niet in staat zijn deze zelfstandig in te vullen
waardoor de uitkomsten minder betrouwbaar zullen zijn.
Data geanalyseerd
Voor ons onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van twee verschillende
onderzoeksmethoden, deze hebben we ook op twee verschillende manier geanalyseerd.
Enquêtes
Alle verkregen antwoorden en gegevens van de dertig respondenten hebben wij op een
overzichtelijke wijze gebundeld in een analyseschema. Aan de hand van dit schema hebben
wij een turfschema gemaakt. In dit overzicht kunnen wij in één oogopslag verschillende
uitkomsten met elkaar vergelijken.
Interviews
Elk afgenomen interview is verbatim5 uitgeschreven. Na het uitschrijven van de interviews
zijn deze verwerkt in een analyseschema waarbij de antwoorden per deelvraag gegroepeerd
zijn.
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Deelnemers onderzoek
Enquête
De non-respons bij de enquêtes zijn tien personen, waaronder vijf vrouwen en vijf mannen.
Deze hebben wij aangesproken op straat met de vraag of zij onze enquête wilden invullen.
De reden van niet mee willen doen was voornamelijk dat zij geen tijd hadden of al te vaak de
vraag krijgen om aan iets soortgelijks deel te nemen.
Interviews
Alle kandidaten die wij voor onze interviews hebben benaderd, hebben ook daadwerkelijk
meegewerkt aan het interview. De reden hiervan is onder andere dat onze interviewster de
benaderde kandidaten kende vanuit haar werkzaamheden. In totaal hebben wij vier
interviews afgenomen a tien minuten onder de kandidaten.
De analyseschema’s zijn terug te vinden in de bijlage.

7

RESULTATEN
Onderzoekspopulatie
Enquêtes
In totaal hebben we bij dertig mensen een enquête afgenomen. Dit zijn allen mensen die
woonachtig zijn in Stedenwijk, waarbij er steeds tien uit elk verschillend deel van de wijk
komen: noord, midden en zuid. Dit hebben wij gedaan om een zo hoog mogelijke validiteit te
creëren. Van de 30 respondenten zijn er 19 vrouw en 11 man. De gemiddelde leeftijd van de
respondenten is 37 jaar, met als oudste respondent 50 jaar en als jongste respondent 25
jaar. Verder hebben wij ook naar de levensovertuiging van de respondenten gevraagd.
Interviews
Alle geïnterviewde hebben de diagnose LVB volgens de eerder beschreven criteria (zie:
inleiding). De helft is man en de andere helft vrouw. De gemiddelde leeftijd van de
onderzoekspopulatie is 35 jaar met als jongste 25 jaar en als oudste 44 jaar. Alle
geïnterviewde zijn woonachtig in Stedenwijk.
Uitgebreidere demografische gegevens over de respondenten zijn te vinden in het
analyseschema in de bijlage.
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DEELVRAAG 1: Hoe ervaren mensen met een LVB hun eigen participatie binnen
Stedenwijk op dit moment?
In deze deelvraag wordt er antwoord gegeven op de vraag hoe mensen met een LVB hun
eigen participatie ervaren. Voor het beantwoorden van deze deelvraag is er gebruikt
gemaakt van vier interviews. Deze interviews zijn afgenomen bij mensen met een
lichtverstandelijke beperking die woonachtig zijn in Stedenwijk.
Aan het begin van het interview is gevraagd hoe de respondenten het vinden om in
Stedenwijk te wonen. Alle vier de respondenten gaven aan dat zij het leuk vinden om in
Stedenwijk te wonen. Twee van de vier respondenten gaven aan dat Stedenwijk centraal ligt.
Zij kunnen met het openbaar vervoer, fiets en zelfs lopend naar de voorzieningen in de wijk
of naar Almere Stad.
Op de vraag of zij veel contacten in de buurt hebben, antwoorde drie van vier respondenten
nee. Zij kenden alleen de mensen die in hun eigen hofje wonen. Vrienden en kennissen van
de respondenten wonen in andere wijken in Almere. De mensen die in Stedenwijk wonen,
werden als vriendelijk beschouwd. Elke respondent stond daarom positief tegenover het
gedag zeggen van mensen die zij niet kenden, dit vonden zij namelijk geen probleem.
Als er wordt gekeken naar de hoeveelheid respondenten die participeren tijdens
evenementen die in hun wijk worden georganiseerd, hebben twee respondenten hieraan
mee gewerkt. Jaarlijks wordt er een buurtfeest georganiseerd in Stedenwijk. Zij hielpen mee
bij de voorbereidingen van het buurtfeest.
Als er binnenkort een evenement georganiseerd wordt, stonden alle vier de mensen met een
LVB hier positief tegenover om hieraan mee te participeren. Hierbij moet wel gezegd worden
dat de respondenten het niet alleen wilde organiseren, maar met meerdere buurtbewoners.
De respondenten hadden allemaal een eigen mening over met wie zij deze evenementen
wilden organiseren. Drie respondenten stonden er open voor om nieuwe mensen te leren
kennen. De andere respondent gaf aan dat hij het alleen leuk vindt om met mensen van ‘zijn
eigen niveau' evenementen te organiseren.
In Stedenwijk bevinden zich meerdere buurthuizen. Drie respondenten gaven aan dat zij
daar één keer per week aanwezig zijn. Eén van de respondenten vertelde zelfs dat zij daar
activiteiten georganiseerd heeft. Op de vraag of zij het daar naar hun zin hebben, kwam er
drie keer een volmondige ja. Zij vonden het vooral fijn om met mensen samen te zijn die zij al
kenden en die van hun eigen niveau zijn. De laatste respondent overweegt om in de
toekomst misschien een keer langs te gaan, maar hij heeft daar tot nu toe geen behoefte
aan.
Op de vraag hoe mensen met een LVB hun eigen participatie ervaren binnen Stedenwijk,
kan vastgesteld worden dat deze respondenten hun eigen participatie als voldoende ervaren.
Wat opviel, was dat de respondenten niet altijd een duidelijk antwoord hadden op de vragen.
Mensen met een LVB hebben moeite met het terughalen van de situaties die zijn
voorgekomen en om deze te analyseren en daarop te reflecteren (Van Nieuwenhuijzen et al.,
2006). Hierdoor moest de vraag anders gesteld worden of herhaald worden om alsnog een
duidelijk beeld te krijgen over hoe zij hun participatie ervaren.
Als er wordt gekeken naar evenementen die in de toekomst georganiseerd worden, zullen zij
vooral door buurtbewoners gevraagd moeten worden. Door samen te werken met
buurtbewoners, staan de respondenten positiever tegenover het participeren. Met een
afwachtende houding, zal in de toekomst verder uitwijzen of er meer geparticipeerd gaat
worden door de mensen met een LVB woonachtig in Stedenwijk.
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DEELVRAAG 2: Welke wensen en noden hebben mensen met een LVB (25-50 jaar) op het
gebied van participatie binnen Stedenwijk?
In deze deelvraag wordt er antwoord gegeven op de vraag hoe mensen met een LVB hun
participatie ervaren en wat ze nodig hebben om meer te participeren binnen stedenwijk
(waar ze woonachtig zijn).
Op de vraag wat ze graag in de wijk zien waar ze gebruik van kunnen maken kwam het over
alsof ze aardig tevreden waren met hoe de wijk er uit ziet. Ze gaan naar de supermarkt,
maken gebruik van openbaar vervoer en hofjes en pleintjes. Wat wensen zijn van de
geïnterviewden was dat het speelpleintje te klein was voor de kinderen en deze wat groter
mocht en een plantsoen waar mensen kunnen zitten. Een andere geïnterviewde wilde graag
een museum zien, zo een als in Amsterdam, daar leeft het echt en is veel te beleven, dat
mist hij in Almere.
Verder vinden ze dat ze genoeg in Stedenwijk kunnen doen en maken drie van de vier
geïnterviewden gebruik van het buurthuis. Deze drie geïnterviewden delen de mening dan
ook dat de vrijwilligers in het buurthuis altijd heel vriendelijk zijn en ze het goed met hun
kunnen vinden. Ze maken hier gebruik van de activiteiten die ze hier kunnen doen. De
Meneer die nog niet naar een buurthuis is gegaan heeft wel in gedachten gehad dat hij graag
een keer langs wilt komen.
Op de vraag of ze iets missen in stedenwijk dan is het antwoord ook nee, op de vraag hoe
hun ideale wijk er uit ziet krijg je uiteenlopende antwoorden. Een geïnterviewde vind
Stedenwijk het al een ideale wijk. Een ander vind dat iedereen met elkaar moet omgaan en
dat als je hulp nodig hebt je bij de uren aan moet kunnen bellen. De laatste geïnterviewde
vind ook dat het contact met de buren goed moet zijn.
Verder vinden alle geïnterviewden het leuk om mee te doen aan activiteiten en willen graag
helpen als er iets wordt georganiseerd. Ze zijn zelf daarentegen niet in staat om zelf iets te
organiseren. Wat de geïnterviewden echt nodig hebben om mee te doen is dat ze persoonlijk
worden gevraagd. Ze moeten persoonlijk benaderd worden en er moet worden uitgelegd wat
er precies moet gaan gebeuren en welke bijdrage geleverd kan worden door mee te helpen
om iets te organiseren.
Conclusie
Over het algemeen willen de mensen met een LVB graag participeren binnen stedenwijk, ze
vinden het leuk om naar buurthuizen te gaan en mee te denken en mee te helpen als er wat
wordt georganiseerd. Wat ze nodig hebben om mee te doen is dat ze persoonlijk worden
gevraagd om mee te helpen of mee te doen en indien dit gebeurd is de kans groot dat ze ja
zeggen op leuke activiteiten. Wat ze heel belangrijk vinden binnen hun wijk is goed contact
met de buren en dat ze hulp krijgen als ze hier naar vragen.
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DEELVRAAG 3: Hoe ervaren de zelfstandig thuiswonende volwassenen (25-50 jaar) de
participatie en samenwerking met mensen met een LVB binnen Stedenwijk?
Hoe ervaren de zelfstandig thuiswonende volwassenen de participatie van mensen
met een LVB in stedenwijk?
In het onderzoek is er naar voren gekomen dat niet iedereen weet welke mogelijkheden er
zijn voor mensen met een LVB om te participeren in Stedenwijk.
Daarnaast is het duidelijk geworden welke ideeën de thuiswonende volwassenen hebben
over de participatie van mensen met een LVB. Als laatste is ook duidelijk geworden of de
thuiswonende volwassen ook een idee hebben of mensen met een LVB participeren in
Stedenwijk.
Uit het onderzoek blijkt dat slechts 13 van de 30 geënquêteerden weten welke
mogelijkheden er zijn voor de participatie van mensen met een LVB. Er is aangegeven door
6 van de 10 geënquêteerden, dat mensen met een LVB kunnen participeren in de wijkhoek
of een ander buurthuis. De rest heeft heel gevarieerd geantwoord, wat terug te lezen is in de
analyseschema van de enquêtes.
De andere 17 van 30 geënquêteerden weten helemaal niet welke mogelijkheden er zijn voor
mensen met een LVB.
Vervolgens zijn er wel duidelijke ideeën over de mogelijkheden om de participatie van
mensen met een LVB te verbeteren, maar liefst 24 van de 30 geënquêteerden hebben hier
een idee over. Volgens hen is activiteiten doen het belangrijkste, waaronder sporten en zij
gaven ook aan dat het ondersteunen van mensen met een LVB belangrijk is.
Echter hebben er twee mensen geen idee over en wilden vier mensen hier niet op
antwoorden.
Daarentegen hebben 10 van de 30 geënquêteerden een idee of mensen met een LVB
participeren in Stedenwijk. Zij denken dat mensen met een LVB participeren in buurthuizen,
in winkels en kleine taken van de gemeente.
Echter hebben 11 van de 30 geënquêteerde geen idee of mensen met een LVB participeren
in stedenwijk. Zij weten niet wat er allemaal al is en zijn hier niet van op de hoogte.
Bovendien denken zij dat er niet genoeg financiële middelen zijn.
Tevens hebben er 9 van de 30 geënquêteerden deze vraag niet beantwoord.
Hoe ervaren de zelfstandig thuiswonende volwassenen de samenwerking met mensen
met een LVB binnen stedenwijk?
In dit onderzoek is ook naar voren gekomen, dat er een aantal mensen een samenwerking
hebben met mensen met een LVB. De meeste mensen denken dat het mogelijk is om met
mensen met een LVB samen te werken, maar ook zouden een hoop mensen de mensen
met een LVB een werkplek aanbieden.
Door de enquêtes is het duidelijk geworden dat 11 van de 30 geënquêteerde samenwerken
met mensen met een LVB. Daarnaast blijkt dat 17 geënquêteerde geen samenwerking met
mensen met een LVB hebben. Echter hebben 2 geënquêteerde deze vraag niet beantwoord.
Daarnaast denken 24 van de 30 geënquêteerde dat het mogelijk is om met mensen met een
LVB samen te werken. Zij geven aan dat dit zou kunnen door geduld te hebben, goede
begeleiding en door normaal met mensen met een LVB om te gaan.
Echter denken 3 geënquêteerde dat het niet mogelijk is om samen te werken. Dit omdat het
werk er niet geschikt voor is en omdat de werkzaamheden een bepaald niveau vereist. Deze
vraag is door 3 geënquêteerde niet beantwoord.
Uit het onderzoek blijkt ook dat 22 van de 30 geënquêteerde mensen met een LVB een
werkplek aanbieden. Zij zouden dit doen, omdat iedereen een kans moet krijgen, ze graag
11

iets willen doen en als het voor beide partijen zinvol is. Echter blijkt ook uit het onderzoek dat
6 van de 30 geënquêteerde, mensen met een LVB geen werkplek aan zouden bieden. De
reden hiervoor zijn verschillend, zo zou het meer tijd kosten dan dat het oplevert.
Tevens hebben 2 van de 30 geënquêteerde deze vraag niet beantwoord.
Conclusie:
Uit dit onderzoek kan je concluderen dat 17 geënquêteerde niet weten welke mogelijkheden
er zijn voor mensen met een LVB om te participeren in Stedenwijk. Daarentegen hebben 21
geënquêteerde wel een idee om de participatie van mensen met een LVB te verbeteren.
Echter weten maar 8 geënquêteerde of mensen met een LVB werkelijk participeren in
Stedenwijk.
Daarnaast kan je uit dit onderzoek concluderen dat 11 geënquêteerde op dit moment
samenwerken met mensen met een LVB. Niettemin denken 24 geënquêteerde dat het wel
mogelijk is om samen te werken met mensen met een LVB. Daarnaast zouden 22
geënquêteerde, mensen met een LVB een werkplaats aanbieden.
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DEELVRAAG 4: Op welke manier zijn de zelfstandig wonende volwassenen (25-50 jaar)
bereid om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de participatie van mensen met
een LVB (25-50 jaar) binnen Stedenwijk?
Ons onderzoek richt zich op het bevorderen van de participatie van mensen in de leeftijd 2550 jaar met een LVB in Stedenwijk. Maar zijn volwassenen buurtbewoners eigenlijk bereid
om hier een bijdrage aan te leveren? Zouden zij samen met de doelgroep activiteiten willen
ondernemen en zien zij een mogelijkheid in een samenwerking? Hier naar kijkend gaat het
dus zowel om de participatie in de buurt als op het gebied van een samenwerking.
Aan de hand van de afgenomen enquêtes onder dertig thuis wonende volwassenen in de
leeftijd 25-50 jaar, is het mogelijk om hier antwoord op te geven.
Om te beginnen; wordt er eigenlijk contact gezocht met de doelgroep? 10 respondenten
geven aan dat zij contact zoeken met de doelgroep tegenover 20 respondenten die dit niet
doen. Het zoeken van dit contact komt voornamelijk vanuit professionals, waaruit opgemaakt
kan worden dat er geen contact met de doelgroep wordt gezocht naast werk gerelateerde
zaken. Dat 20 respondenten geen contact zoeken met de doelgroep heeft verschillende
redenen, zoals een gebrek aan tijd, er zelf geen baat bij hebben, al een baan hebben, maar
er wordt door de respondenten vooral aangegeven dat zij de doelgroep niet kennen en/of
geen idee hebben of zij überhaupt behoefte hebben aan contact. Wat ook weer op één lijn
ligt met dat 13 respondenten aangeven geen mensen met een LVB in de leeftijd 25-50 te
kennen in Stedenwijk.
Participatie in de buurt
Volgens de respondenten is er veel mogelijk om de participatie voor en door mensen met
een LVB te verbeteren. Het is hierbij belangrijk om aan te sluiten bij de individuele behoeften
van de desbetreffende persoon in het doen van activiteiten. Ook is er meer budget en
promotie nodig rondom de doelgroep. De buurthuizen zouden hier een grote rol in kunnen
spelen door meer aan te bieden qua activiteiten en het hebben van ruimere openingstijden,
zo geven de respondenten aan.
De meerderheid van de respondenten geeft aan geen contact te zoeken met de mensen in
de leeftijd 25-50 jaar met een LVB in Stedenwijk. Wel is de meerderheid van de
respondenten (20 van de 30) bereid om een bijdrage te leveren om de participatie van de
doelgroep te verbeteren, omdat mensen met een LVB daar ook behoeften aan hebben, die
kans verdienen en ook 'gewoon' mensen zijn, wordt er door de respondenten geantwoord.
De tijd die deze respondenten aan de bevordering van de participatie willen besteden loopt
sterk uit een van 1 uur per week tot 30 uur per week tot zoveel als nodig is. Zij willen hier
verschillende activiteiten voor ondernemen, maar voornamelijk willen zij met de activiteiten
aansluiten bij de behoeften van de doelgroep zelf.
10 respondenten geven aan niet bij te willen dragen aan de participatie van de mensen met
een LVB, vanwege een gebrek aan tijd of het willen/al ondersteunen van een andere
doelgroep.
Voor het wel willen bijdragen aan de bevordering van de participatie van deze doelgroep
willen de respondenten verschillende tegemoetkomingen krijgen, zoals een financiële
vergoeding, meer kennis, vaardigheden en deskundigheid. Of ze geven aan niets nodig te
hebben omdat zij echt geen bijdrage willen leveren aan de bevordering van de participatie.
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Participatie in de vorm van een samenwerking
Bovenstaande richt zich op het bevorderen van de participatie van de doelgroep op het
aanbieden van activiteiten in de buurt. Kijkend naar de zakelijke kant waarin de doelgroep
een werkplek/samenwerking wordt aangeboden, geven 24 respondenten aan dat dit mogelijk
is. Dit is een grote meerderheid, wat voor de doelgroep gunstig is. Hierbij moet er wel
begeleiding gegeven worden waar nodig en moet er aangesloten worden bij de capaciteiten
en talenten van de betreffende persoon. 3 respondenten geven aan dit niet als een
mogelijkheid zien, omdat hun werkplek niet voor deze doelgroep geschikt is. Hier moet bij
vermeld worden dat 3 respondenten geen antwoord hebben gegeven op deze vraag.
Conclusie
Al met al kan gezegd worden dat meer bekendheid over deze doelgroep en het overbrengen
van meer kennis en vaardigheden kan bijdragen aan de bereidheid van de buurtbewoners
om mee te werken aan de bevordering van de participatie van de doelgroep. Het kunnen
bieden van een tegemoetkoming zou de groep mensen die bereid zijn om een bijdragen te
leveren aan het bevorderen van de participatie nog verder kunnen vergroten.
De respondenten die willen bijdragen aan het bevorderen van de participatie van de
doelgroep doen dit voornamelijk vanuit de visie dat zij vinden dat ook deze doelgroep een
kans verdient om mee te kunnen doen in Stedenwijk. Zij willen vooral aansluiten met de
activiteiten bij de behoeften van de doelgroep en willen hun talenten en capaciteiten
aanspreken en vergroten.
Het antwoord op de vraag hoe de buurtbewoners bereid zijn om een bijdragen te leveren aan
het bevorderen van de participatie van de doelgroep is kort en krachtig. De buurtbewoners
willen door middel van activiteiten die passend zijn bij de doelgroep en die aansluiten op hun
behoeften deze bijdragen leveren. Ook willen zij dit doortrekken op zakelijk gebied indien er
voldoende begeleiding geboden kan worden bij het uitvoeren van de werkzaamheden,
waarbij de talenten van de doelgroep worden aangesproken.
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DEELVRAAG 5: Welke eventuele barrières zijn er die mogelijk een rol kunnen spelen bij de
verbetering van de participatie van mensen met een LVB (25-50 jaar) binnen Stedenwijk?
Voor het beantwoorden van deze deelvraag maak ik gebruik van zowel de resultaten uit de
enquêtes als de interviews met de licht-verstandelijk beperkten.
De mensen met een LVB
De mensen met een licht-verstandelijke beperking geven allen aan dat zij bereid zijn om mee
te helpen als er een evenement georganiseerd wordt/activiteit plaatsvindt binnen de wijk.
Aan de andere kant vinden zij het moeilijk om uit zichzelf hiermee te beginnen. Een aantal
geven aan dat ze alleen mee zouden willen doen als het idee er al is, en als zij hiervoor
gevraagd worden. Een van de kenmerken van een LVB is een grotere vraag naar
ondersteuning en activering in het sociale leven (Schalock et al., 2010). Om ervoor te zorgen dat
de mensen met een LVB meehelpen met een evenement, zal het initiatief dus eerder vanuit
de organisatie of vanuit de andere buurtbewoners moeten komen om ervoor te zorgen dat zij
geactiveerd worden.
Twee van de mensen met een LVB geven aan dat ze het liefst activiteiten doen met vrienden
of mensen die zij al kennen. Eén respondent geeft aan dat het ook een mix van “normale”
mensen en mensen met een beperking mag zijn. Uit deze antwoorden blijkt dat ze het lastig
vinden om activiteiten te doen met mensen die zij nog niet kennen. Verder noemen de
respondenten bij het samen doen van activiteiten vooral hun vrienden en niet, zoals zij het
noemen, “normale” mensen.
Drie van de mensen met een LVB geeft aan dat veel leden van hun sociale netwerk niet
woonachtig zijn in stedenwijk en dat zij voor veel van hun sociale contact buiten de wijk
verkeren. Dit zorgt er uiteraard voor dat zij minder in Stedenwijk zijn en hier dus ook minder
kunnen participeren. Verder zorgt de locatie van Stedenwijk binnen Almere er ook voor dat
veel bewoners minder in de wijk zijn. Het stadscentrum is erg dichtbij en hierdoor is het
makkelijker om daar even langs te gaan. Dit zorgt ervoor dat zij minder binnen het kleine
centrum (Albert Heijn, snackbar, buurthuis en kerk) in Stedenwijk zijn.
De buurtbewoners
Een derde van de ondervraagde buurtbewoners zoekt geen contact met de mensen met een
LVB. Vier van deze respondenten geven aan dat ze geen contact zoeken met de doelgroep
omdat ze de doelgroep niet kennen en omdat ze niet weten of daar behoefte aan is bij de
doelgroep. Dit is een barrière: deze buurtbewoners weten niet genoeg van de doelgroep en
kennen deze niet. Dit terwijl ze in eerste instantie zeggen dat ze wel contact met de
doelgroep willen.
Een aantal respondenten geeft bij de vraag wat er mogelijk is om de mensen met een LVB
meer te laten participeren een verbeterde zichtbaarheid en kennis is. Deze antwoorden zijn
in lijn met de barrières die de respondenten in alinea hiervoor beschreven.
Een groot deel van de respondenten dat nu niet participeert met de doelgroep geeft aan dat
wel te willen doen, mits daar een financiële vergoeding tegenover staat. Zonder deze
vergoeding zouden zij dus geen bijdrage aan de participatie van de doelgroep willen leveren.
Veel respondenten geven aan dat ze best met de doelgroep zouden willen samenwerken.
Degene die hier negatief op antwoorden geven allemaal hetzelfde antwoord; namelijk dat het
niveau waarop zij werken te hoog is voor de doelgroep. Er wordt ook gevraagd of de
respondenten iemand van de doelgroep een baan zouden aanbieden. Bijna alle
respondenten zouden dit doen, hoewel twee respondenten de doelgroep niet zouden
aannemen omdat ze verwachten dat de doelgroep meer geld kost dan dat ze op zullen
leveren.
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Op de vraag wat er nog ontbreekt, geeft een deel van de respondenten aan dat met name de
zichtbaarheid van de doelgroep (te) beperkt is. Een van de respondenten denk dat deze
zichtbaarheid met name van belang is omdat mensen de verstandelijk beperkten wellicht een
beetje “eng” vinden. Eén van onze andere respondenten heeft dit als reden gegeven waarom
zij niet met de doelgroep zou willen werken.
Twee derde van onze respondenten geeft aan een bijdrage te willen leveren aan de
participatie van de doelgroep, terwijl maar twaalf van onze dertig respondenten momenteel
contact heeft met de doelgroep.
Hieronder zal ik de beschreven barrières op een rij zetten:
- De ondervraagde mensen met een LVB hebben moeite met het nemen van initiatief. Om
hen meer mee te laten doen, zal het initiatief voornamelijk van de mensen om hen heen
moeten komen
- Een aantal van de ondervraagde mensen met een LVB geeft aan het liefst activiteiten te
ondernemen met mensen die zij al kennen.
- Bij drie van de vier ondervraagde mensen met een LVB ligt het sociale netwerk
voornamelijk buiten Stedenwijk. Hierdoor zijn zij minder vaak in de wijk.
- Omdat het centrum van Almere-Stad dicht bij Stedenwijk ligt, gaan zij daar vaak naartoe en
zijn ze dus minder in Stedenwijk.
- Door de buurtbewoners wordt de zichtbaarheid binnen de wijk, maar ook de kennis over de
doelgroep als één van de grootse barrières genoemd om hier contact mee te zoeken.
- Een aantal respondenten geeft aan graag een financiële vergoeding te ontvangen voor het
participeren met de doelgroep.
Conclusie
De initiatie tot participatie zal voornamelijk vanuit de buurtbewoners moeten komen. Dit
willen de buurtbewoners wel, maar het ontbreekt ze aan kennis en ervaring met de
doelgroep.
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CONCLUSIE
Met onze hoofdvraag willen wij antwoord geven op de vraag wat er gedaan kan worden om
de participatie van mensen met een LVB binnen Stedenwijk te vergroten. Als wij kijken naar
de conclusies van de verschillende deelvragen dan is hier een redelijk eenduidig antwoord
op te geven: de mensen met een LVB willen graag participeren en doen dit vaak ook al. Wel
vinden ze het moeilijk om participatie zelf te initiëren. Een groot deel van de buurtbewoners
wil wel meer doen aan de participatie van de doelgroep, maar velen hebben het gevoel dat
zij te weinig ervaring met/kennis van de doelgroep hebben. Door ervoor te zorgen dat de
kennis en ervaring van de buurtbewoners met betrekking tot de doelgroep wordt vergroot
kunnen zij meer meedoen met de participatie van de doelgroep.
Dankzij ons onderzoek hopen wij meer bewustwording van deze mogelijke hindernis bij
professionals in het werkveld te kunnen creëren. Door beter rekening te houden met een
mogelijk kennis- en ervaringsgebrek bij mensen om de doelgroep heen, zowel in de
Stedenwijk als op andere plekken kunnen zij meer doen om de participatie van mensen met
een LVB in hun specifieke werkveld te vergroten.
Een voorbeeld van een manier om kennis en ervaring bij de buurtbewoners te creëren staat
beschreven in onze innovatie. Hierin beschrijven wij wat professionals, buurtbewoners en
mensen met een LVB kunnen doen om de participatie te vergroten
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DISCUSSIE
In deze discussie beschrijven wij punten waar de lezer rekening bij zal moeten houden bij het
interpreteren van dit onderzoek.
In samenwerking met onze opdrachtgever hebben wij in eerste instantie onze hoofdvraag
opgesteld met als onderzoeksgebied Stedenwijk-Noord. Onze opdrachtgever heeft ons
duidelijk gemaakt dat er binnen Stedenwijk-Noord voldoende mensen met een LVB wonen
om hier een gedegen onderzoek van te kunnen maken. Na een aantal gesprekken met
betrokken professionals in de wijk bleek dat er wel mensen met een LVB woonachtig zijn in
Stedenwijk-Noord, maar dat deze niet bereikbaar/bekend zijn. Om deze reden richt ons
onderzoek zich nu op Stedenwijk als geheel.
Omdat ons onderzoek zich richt op Stedenwijk is het minder goed te generaliseren voor
andere wijken. Aan de andere kant is ons onderzoek beter te generaliseren in Stedenwijk
zelf omdat wij uit elk wijkgebied een aantal mensen hebben gesproken en ons niet hebben
geconcentreerd op één plek. Hiernaast hebben wij een diverse onderzoekspopulatie. Wel
hebben wij binnen onze enquêtes en interviews een boven- en ondergrens gehanteerd wat
betreft de leeftijden, wat er voor zorgt dat wij niet weten of deze resultaten ook opgaan voor
de hierbuiten vallende leeftijden. Een deel van de mensen die wij ondervraagd hebben, zijn
professionals die al werkzaam zijn in het sociaal werkveld. Dit is onder andere te verklaren
doordat deze mensen vaker een bijdrage wilden leveren aan ons onderzoek. Omdat deze
mensen misschien een andere visie hebben op de participatie van mensen met een LVB,
moeten de resultaten van deze professionals kritisch bekeken worden. Een sterk punt van
ons onderzoek is dat we veel mensen met een diverse afkomst en levensovertuiging hebben
ondervraagd. Dit zorgt voor een betere afspiegeling van de diversiteit in Stedenwijk.
Bij het invullen van een enquête is er altijd iemand van onze onderzoeksgroep aanwezig
geweest om mogelijke vragen van de respondent te beantwoorden om zo betrouwbaardere
antwoorden te verkrijgen. Verder hebben wij iedereen duidelijk gemaakt dat alle gegevens
anoniem verwerkt worden. Dit zorgt sneller voor eerlijke antwoorden vanuit de respondenten.
Alle gehouden interviews hebben wij opgenomen en verbatim uitgewerkt. Omdat wij in totaal
vier geïnterviewden hebben, kunnen wij niet met zekerheid stellen of de resultaten
generaliseerbaar zijn voor iedereen in de Stedenwijk met een LVB. Tot slot zijn alle
interviews door dezelfde interviewer gedaan. Dit zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid stijgt
omdat de methode hetzelfde blijft, maar dit zorgt er ook voor dat de herhaalbaarheid van dit
onderzoek afneemt. Door het includeren van onze interviews en enquêtes wordt de
herhaalbaarheid wel vergroot.

18

SWOT ANALYSE
Sterktes
Door het gebruik van datatriangulatie hebben wij een breed beeld gekregen van de
behoeften van de mensen met een LVB en de bijdragen die de buurtbewoners willen leveren
als het gaat om de bevordering van de participatie van deze doelgroep. Hierdoor kunnen wij
goed aansluiten met ons product bij beide doelgroepen.
Zwaktes
Wij hebben niet goed onderzocht wat de mogelijkheden zijn qua participatie in de buurt op dit
moment en wat er eventueel mogelijk is om aangeboden te worden in de toekomst.
Hierdoor lopen wij misschien kansen mis.
Bedreigingen
De buurtbewoners hebben weinig kennis en handvatten als het gaat om de omgang met
mensen met een LVB. Hierdoor zijn zij terughoudend in het bevorderen van de participatie
van de doelgroep. Ook weten de mensen met een LVB niet hoe zij zelf initiatieven moeten
ondernemen in dit contact.
Kansen
De buurtbewoners en mensen met een LVB zijn beide bereid om initiatief te tonen als het
gaat om de bevordering van de participatie van de mensen met een LVB in Stedenwijk. Dit
kan met onze innovatie verder uitgebreid worden.
Doordat de buurtbewoners wel willen bijdragen aan de participatie van de mensen met een
LVB maar over weinig kennis en vaardigheden beschikken (zwakte) worden deze kansen
niet benut waardoor de sterkte in gevaar komt. Vandaar dat wij bijeenkomsten hebben
georganiseerd om hier aan bij te dragen, de kansen juist te benutten en de bedreigingen uit
te schakelen.
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INNOVATIE
Uit onze conclusie blijkt dat bij de bewoners vooral kennis en vaardigheden in de omgang
met mensen met een LVB ontbreekt. Verder blijkt ook uit onze interviews dat de mensen met
een LVB moeite hebben met het nemen van initiatief op het gebied van participatie waardoor
het initiatief vooral bij de buurtbewoners ligt. Om deze reden hebben wij een innovatie op het
gebied van informatievoorziening aan de bewoners bedacht waardoor zij de doelgroep beter
kunnen leren kennen en zo bijdragen aan een verbetering van de participatie van de mensen
met een LVB.
Door het betrekken van de praktijk bij dit innovatieproduct, hebben wij duidelijker voor ogen
waar de probleem veroorzakende factoren op het gebied van participatie liggen bij zowel de
licht verstandelijk beperkten als de buurtbewoners.
Deze innovatie past goed bij de doelen van Disability Studies (z.j.), omdat het doel van deze
innovatie het vergroten van de participatie en zo dus het creëren van een inclusieve(re) stad
is.
Uitwerking
Als innovatie willen wij aan de buurtbewoners een tweetal bijeenkomsten aanbieden. Deze
bijeenkomsten zullen in het teken staan van het bieden van handvatten en kennismaken met
de mensen met een LVB. Het programma van deze twee bijeenkomsten zal er als volgt
uitzien.
Algemene informatie
- De bijeenkomsten duren 1 uur, met koffie en thee na afloop;
- De bijeenkomsten vinden plaats in een centraal gelegen buurthuis;
- De voorlichting zal gegeven worden door een professional uit het sociaal werkveld;
- Bij de eerste bijeenkomst kunnen maximaal 12 buurtbewoners aanwezig zijn. Bij de tweede
bijeenkomst zullen naast de buurtbewoners ook 4 tot 6 mensen met een LVB aanwezig zijn.
- Een team van mensen met een LVB en een aantal vrijwilligers zullen langs de deuren gaan
om de mensen persoonlijk uit te nodigen voor deelname aan deze bijeenkomsten. Mochten
de mensen niet thuis zijn, dan kunnen zij zicht aanmelden via de mail of het buurtcentrum.
De mensen die niet thuis zijn krijgen ook een flyer in de bus met hierop de
aanmeldinformatie.
Eerste bijeenkomst: Deze bijeenkomst zal voornamelijk in het teken staan van het
wegnemen van angsten, het opdoen van kennis en vaardigheden en met elkaar in gesprek
gaan over de mensen met een LVB.
Tweede bijeenkomst: Deze bijeenkomst staat in het teken van de kennismaking tussen de
wijkbewoners en de mensen met een LVB. Er moet een zekere ongedwongen sfeer zijn om
de kennismaking zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Dit willen wij bereiken door ze eerst
met elkaar te laten kennismaking en door vervolgens samen met elkaar in gesprek te gaan
aan de hand van verschillende activiteiten.
Deze reeks van twee bijeenkomsten kan net zo vaak plaatsvinden tot er geen vraag meer is
vanuit de wijk en vanuit de mensen met een LVB. Omdat er in stedenwijk ook veel mensen
wonen die de taal minder goed machtig zijn, willen wij een aparte reeks opzetten waarin
extra taalondersteuning aanwezig is.
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BIJLAGE 2: topiclijst
Deelvraag 1: Hoe ervaren mensen met een licht verstandelijk beperking hun eigen
participatie binnen Stedenwijk op dit moment.
- Hoe vind je het om te wonen in Stedenwijk?
- Ken jij veel mensen in Stedenwijk?
- Wat vind je van de mensen die in Stedenwijk wonen?
- Wat kan je allemaal doen in Stedenwijk?
- Heb je zelf wel is meegeholpen aan het organiseren van een activiteit?
- Zou je een grotere bijdrage kunnen leveren aan het meedoen en organiseren van
activiteiten?
- Kan je meer vertellen over die georganiseerde activiteit? Hoe vond je dat om er aan mee te
helpen?
- Als je gevraagd wordt om mee te helpen aan het organiseren van een activiteit, zou jij
eraan willen meewerken?
- Vind je dat er genoeg wordt georganiseerd in Stedenwijk?
Deelvraag 2: Welke wensen en noden hebben mensen met een LVB op het gebied van
participatie binnen Stedenwijk?
- Wat zie jij graag in de wijk waar jij gebruik van kan maken?
- Welke bijdrage levert de buurhuizen aan jou participatie in stedenwijk?
- Wat vind jij van het contact met de vrijwilligers in dit buurthuis?
- Wat vind je van de mensen die daar komen en de vrijwilligers die daar werken?
- Wat mis je nog aan dingen om te doen in de buurt?
- Hoe ziet jouw ideale wijk er uit?
- Stel voor je hebt 2 uur per week een buurthuis ter beschikking, wat voor activiteiten zou je
ondernemen en met wie?
Deelvraag 3: Hoe ervaren de zelfstandig thuiswonende volwassenen de participatie en
samenwerking met LVB'ers binnen Stedenwijk?
- Weten zij hoeveel LVB’ers er in de wijk wonen? En hebben zij hier contacten mee? En op
welke manier vindt dit contact plaats?
- Wat is er volgens hen nodig om de participatie te bevorderen? En de samenwerking?
- Weten zij wat er voor LVB’ers gedaan wordt in de wijk? Hebben zij het idee dat hierin iets
mist? En wat zouden zij hierin kunnen bijdragen.
Deelvraag 4: Op welke manier zijn de zelfstandig wonende volwassenen bereid om een
bijdrage te leveren aan de verbetering van de participatie van LVB'ers binnen Stedenwijk?
- Zoeken zij contact met deze doelgroep of vermijden zij juist dit contact?
- Willen jullie überhaupt een bijdrage leveren?
- Wat willen jullie doen om een bijdragen te leveren aan de participatie?
- Hoeveel tijd zijn jullie bereid om hier (Vrijwillig) aan bij te dragen?
- Wat heb je er voor nodig om daadwerkelijk een bijdrage te leveren?
- Zou je eerder een bijdragen leveren als je hier een vergoeding voor krijgt?
Deelvraag 5: Welke eventuele barrières zijn er die mogelijk een rol kunnen spelen bij de
verbetering van de participatie van mensen met een LVB binnen Stedenwijk?
- Deelvraag 5 kan beantwoord worden aan de hand van bovenstaande deelvragen (waar
‘nee’ op beantwoord wordt)
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BIJLAGE 3: voorbeeld enquête

ENQUETE INCLUSIEVE STAD

Bedankt dat u wil deelnemen aan onze enquête. Wij voeren deze enquête uit naar aanleiding
van een schoolopdracht. Wij willen onderzoeken hoe we de participatie van licht
verstandelijke beperkten in Stedenwijk kunnen vergroten en hoe wij de buurtbewoners hierbij
kunnen betrekken.
Vandaar dat wij een enquête houden onder de buurtbewoners in Stedenwijk. Wij willen
erachter komen hoe het zit met de bekendheid over deze doelgroep bij de buurtbewoners en
hoe wij de betrokkenheid kunnen vergroten.
Wat is een LVB?
Iemand met een f heeft een lagere intelligentie en het gedrag van iemand met een licht
verstandelijke beperking past niet bij de leeftijd in vergelijking met mensen zonder een
beperking. Mensen met een licht verstandelijke beperking wonen vaak niet zelfstandig, maar
in de vorm van begeleid wonen of thuis bij hun ouders.
Voorbeeld:
Richard is een man van 25 jaar. Hij heeft op het speciaal onderwijs gezeten. Omdat Richard
de verantwoordelijkheid van zelfstandig wonen niet aankan woont hij samen met anderen in
een instelling waar de hele dag begeleiding aanwezig is, die hem helpt met schoonmaken en
bijvoorbeeld plannen. Overdag werk Richard in Tante Truus. Dit is een restaurant waar meer
verstandelijk beperkten werken. Hier is ook de hele dag begeleiding aanwezig. Richard kan
dus veel dingen zelf, maar toch loopt hij achter op zijn leeftijdsgenoten.
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INTRODUCTIE
Wat is uw geslacht:___________________________________________________________
Wat is uw leeftijd: ____________________________________________________________
Wat is uw nationaliteit:_________________________________________________________
Waar bent u geboren:_________________________________________________________
Bent u gelovig? Zo ja, wat is uw geloof:____________________________________________
VRAGEN
1. Weet u hoeveel mensen met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd 25-50 in
Stedenwijk wonen?
o

o

Ja, namelijk:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Nee

2. Kent u mensen met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd 25-50 Stedenwijk?
o
o

Ja
Nee, ik ken geen mensen met een licht verstandelijke beperking in Stedenwijk.

3. Zoekt u contact met de doelgroep?
o
o

Ja, zo ja op welke manier:________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Nee, omdat____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Heeft u contact met de doelgroep?
o
o

Ja, zo ja op welke manier:________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Nee, omdat ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Hoeveel contact heeft u met de licht-verstandelijk beperkten?
o
o
o

___ uur per week
___ uur per maand
___ uur per jaar
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6. Waar vindt dit contact plaats?
o
o
o

Bij de persoon thuis
Bij mij thuis
Ergens anders, namelijk: _________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Wat voor activiteiten onderneemt u in dit contact?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Weet u welke mogelijkheden er zijn voor de participatie (het meedoen) van licht
verstandelijke beperkten binnen Stedenwijk?
o

o

Ja,
namelijk:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Nee

9. Wat is er volgens u mogelijk om de participatie (het meedoen) voor en door mensen met
een licht verstandelijke beperking te verbeteren?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. Zou u een bijdrage willen leveren voor de bevordering van de participatie van mensen met
een licht verstandelijke beperking binnen Stedenwijk?
o
o

Ja, omdat_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Nee, omdat___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11. Wat is er nodig zodat u wel een bijdrage wil leveren aan deze participatie (het meedoen)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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12. Hoeveel tijd zou u willen besteden aan het bevorderen van de participatie (het meedoen)
van licht verstandelijk beperkten?
____uur per week/maand/jaar (omcirkel wat van toepassing is)
13. Wat voor activiteiten zou u hiervoor willen doen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. Heeft u een samenwerking met de licht verstandelijk beperkten om hen beter te kunnen
laten functioneren?
o
o

Ja
Nee

15. Denkt u dat het mogelijk is om samen te werken met licht verstandelijk beperkten?
o
o

Ja, hoe ziet deze samenwerking er dan uit:___________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Nee, waarom niet:______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

16. Zou u een persoon met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 25-50 een
werkplek aanbieden?
o
o

Ja, __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Nee, waarom niet:______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

17. Heeft u een idee of de licht verstandelijk beperkten participeren in Stedenwijk?
o
o

Ja, welke mogelijkheden zijn er:____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Wat ontbreekt er/waarom niet:____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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BIJLAGE 4: non respons enquêtes
X
1

Geslacht
Man

Leeftijd
55

Afkomst
NL

Nationaliteit
NL

2
3
4

Vrouw
Vrouw
Vrouw

50
45
55

NL
NL
Turkije

NL
NL
Turks

5
6

Vrouw
Man

36
52

India
NL

Boeddhistisch
NL

7
8
9
10

Man
Vrouw
Man
Man

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

NL
Marokko
NL
NL

NL
NL
NL
NL

Reden
Krijgt te veel onderzoeken.
En te oud voor ons
onderzoek.
Geen tijd.
Geen tijd.
Geen tijd.
En te oud voor ons
onderzoek.
Spreekt geen Nederlands.
Krijgt te veel enquêtes.
En te oud voor ons
onderzoek.
Zei ‘nee’ en liep door.
Geen tijd.
‘Ga ik niet aan beginnen.’
Geen tijd.
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BIJLAGE 5: analyseschema enquêtes

Analyseformulier Enquetes
Enquetenummer
geslacht leeftijd nationaliteit
1V
25 NL
2V
50 NL
3V
29 NL
4V
33 NL
5V
26 NL/Marrokkaans
6V
50 Surinaams
7V
42 NL
8M
45 NL
9V
35 NL
10 M
30 NL
11 V
50 NL
12 M
47 NL
13 M
33 NL
14 M
42 NL
15 V
32 Pools
16 V
36 NL
17 V
50 NL
18 M
33 NL
19 V
50 NL
20 M
25 NL
21 V
27 NL
22 M
32 NL
23 M
25 NL
24 V
45 NL

25 V
26 M
27 V
28 M
29 V
30 V

28 NL
49 NL
35 NL
47 NL
42 NL
26 NL

geboorteplaats
Almere
NL
Marokko
NL
Marokko
Suriname
Enschede
Bussum
Amsterdam
Enschede
Nederland
Alkmaar
Nederland
Amsterdam
Polen
Amsterdam
Bussum
Dalfsen
Nieuwegein
Amsterdam
Amsterdam
Appeldoorn
Delfzijl
Groningen

India
NL
NL
Hilversum
NL
NL

gelovig
Christen
NVT
Islam
Islam
Islam
Rooms-Kath
Christen
NVT
NVT
Nee
Gelovig
NVT
NVT
NVT
Rooms-Kath
NVT
NVT
NVT
NVT
Katholiek
Katholiek
Nee
Christelijk
Christelijk

vraag 1
Nee
Nee
Nee
Nee, ik weet het echt niet
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ongeveer 50 procent
Ja, om en nabij 50
Nee
Nee, kan wel schatten
Nee
Nee
Ja, ik ken 1 persoon
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja, ik weet het niet
precies, maar sinds ikv
rijwiligger ben in de
Christelijk
ruimte zie ik er best veel
Doopsgezind
Nee
Gelovig humanist Nee
NVT
Nee
NVT
Nee
NVT
Nee

vraag 2
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
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vraag 3
vraag 4
Nee, omdat ik met de
kinderen uit de wijk werk en
ik keen geen kinderen met
een LVB
Nee, zie vraag 3
Nee, niet ken
Nee

vraag 5

vraag 6

vraag 7

0 Uur
0 uur

X
X

Niks
X

Nee, Ik ken ze niet

Nee

X

X

X

Nee, ik weet niet of er
behoefte aan is

Nee

X

X

X

X

X

X

Geen

Nergens

Geen

Nee, omdat wij geen
patienten hebben met een
handicap (huisartsassistente) Nee, zie vraag 3

Nee, ik echt weinig tijd
Nee
Nee, omdat ik er mee in
contact zou moeten komen
voor werk of
vrijwilligerswerk. Dit gebeurd
niet echt
Nee
Ja, via de wijkhoek,
buurjongen
Nee
Ja, ik ben betrokken bij het
project serviceteam
stedenwijk

0X

X

Nee
Nee

een half uur per week
6 uur per week

in de loop
Werk

gewoon contact
Gezellig kletsen

Ja, zie vraag 3

X

Wijkhoek, kom in de kas etc.

Meerdere

Ja, vrijwilligerswerk, mensen Ja, vriendendagen-avonden,
met beperking in familie in
mensen begleiden met werk
vrienden
in wijkhoek
ongeveer 10 uur per week

bij mij thuis, en in de
wijkhoek, uitjes, werk in
buurt

het begeleiden van sport,
spel en werk

Ja, werknemers jantje beton,
project "aan de slag in de
speeltuin"
Ja, vanuit werk

in de wijk

praten over werkzaamheden

5 uur per week

Nee, niet direct

Nee, mijn werk is niet gericht
op deze wijk
X

Nee, omdat dit niet mijn rol
is in dit project

Ja, als ledenconsulent bij
AIVGO

40 uur per jaar

Diverse plekken, waaronder
spreekuren

Advies, individuele steun en
contacten

Nee, zie vraag 3

0 uur

X

X

Ja, in verband met mijn werk 4 uur per week

Ergens anders, namelijk bij
de activiteiten

Ze kunnen deelnemen aan
activiteiten die ik organiseer

Ja, in het inloophuis 'De
Ruimte'
Nee

Ja, in het inloophuis 'De
Ruimte'
Nee

8 uur per week
0 uur

Inloophuis 'De Ruimte'
NVT

Luisterend oor, gesprekken,
hobby's (2e hands kleding)
NVT

Nee, ik heb geen tijd om
mensen te ondersteunen
Nee, omdat ik daar geen baat
bij heb

Nee, ze zijn niet in mijn
omgeving
Nee, omdat ik niemand van
de doelgroep ken

X

X

NVT

0 uur

X

X

Nee, omdat ik het druk heb

Nee, omdat ik het druk heb

0 uur

X

X

Ja, zie vraag 3

5 uur per week

Ergens anders, namelijk op
straat en in het inloophuis

X

Nee, omdat ik het druk heb
Nee, omdat ik daar niet mee
bezig ben

0 uur

X

X

0 uur

X

X

Ja, door stage te lopen bij de Ja, als vrijwilliger/luisterend
ruimte
oor

14 uur per week

Inloophuis 'De Ruimte'

Ik praat met de bezoekers en
ik luister naar de problemen

Ja, via inloophuis (passief)

Ja, via het inloophuis

2 uur per maand

Ergens anders, namelijk
inloophuis

Gesprek aan de koffietafel

Nee, omdat zij van mij
schrikken

Ja, binnen vrijwilligerswerk
(inloophuis en Kwintes).

2 uur per week

Binnen STIP of kwintes

Praten, spelletjes doen

Ja, ik heb wel eens wat
gedronken in Tante Truus
Nee, omdat ik niet weet wat
hoe ik contact met hen kan
zoeken en er geen behoefte
aan heb

Ja, ik heb wel eens wat
gedronken in Tante truus

4 uur per jaar

Ergens anders, namelijk bij
Tante Truus

Eten/drinken

Ergens anders, namelijk op
mijn werk

Ik groet hem goedemorgen

Nee, ken de doelgroep niet
goed
Ja, ik werk bij triade en
organiseer activiteiten voor
de doelgroep. Via facebook
en de mail krijgen zij van mij
informatie.

Ja, als gastheer/coordinator
bij inloophuis de ruimte en
op straat door middel van
gesprekken
Nee, omdat ik daar niets van
weet.
Nee, omdat ik een andere
baan heb.

Ja, met een schoonmaker op
mijn werk maar dit is beperkt 1 uur per week

X
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Nee, omdat ik geen reden
heb om contact met hen te
zoeken

Nee, alleen als ik ze toevallig
tegenkom ergens
X

Ergens anders, alleen op
straat bij toeval

X

vraag 8

vraag 9

vraag 10

Nee
Nee

X
X

Nee, omdat ik focus op de
kids in de wijk
Nee

Nee

Activiteiten
Sporten, activiteiten die
bijvoorbeeld
rolstoelvriendelijk zijn

Nee

Ja, begeleiding via de
huisarts, logopedist etc.

Nee

Ja, meehelpen in de
WijkHoek
Ja, in de wijkhoek, ook
weggeefwinkel, stichting
mee
Nee

Ja, STS

vraag 12

0 uur
X

6 uur per maand

informatiebijeenkomsten

1 uur per week

Dat mensen om hulp vragen

8 uur per week

Ja, het meedoen

X

Meer werkzaamheden voor
hun vinden, denk aan
bijvoorbeeld
groenvoorziening

Ja, iedereen verdient een
kans

Ik wil mij wel beschikbaar
stellen voor vrijwilligerswerk 6 uur per week

meer contacten in de wijk
X

Ja
Nee

X
X

4 uur per maand
X

STS, projecten als deze

Ja, ik doe wat ik doe

Dat de gemeente (politiek)

zoveel als nodig

Meer steun van gemeente

Ja, vriendengroep, wijkhoek
opzetten, buurtteam
groenonderhoud
Ja, namelijk met name in de
openbare ruimte. Er is een
lijst opgesteld

zichtbaarder, wegnemen
vooroordelen, verbetering
aangezicht wijk

Nee

X
X
informatiebijeenkomsten,
Ja, omdat ze ook recht
zowel in de buurthuizen als
hebben op een leuk leventje op school

Ja, omdat t wel fijn is voor
zulke mensen
Ja, omdat wij een
huisartsenpraktijk zijn.
Er zijn veel dingen mogelijk Iedereen is welkom en we
als de handicap maar kenbaar willen voor iedereen wat
wordt gemaakt
kunnen betekenen
Ja, omdat ik goed vind om
andere mensen te helpen
Ik zou het echt niet weten
waar ik gaan

Ja, niet alles

Ja, niet aanwezig

vraag 11

stS, projecten als deze
Meedoen op basis van
mogelijkheden doelgroep.
Maatwerk en betrokken
buurtbewoners. Zie
projectplan Stedenwijk

Ja, omdat het mensen zijn die
heel blij zijn om serieus
genomen te worden
doe ik al
Ja, omdat het belangrijk is dat
menen een goede
dagbesteding hebben. Dit is
extra belangrijk vanwege de
sluiting van de dagcentra
vanuit de WMO
Ja, vanuit mijn werk en
functie bij de gemeente.

X

Ja, omdat advisering. Nee,
omdat rolverdeling overige
participanten
X
Ja, het zijn ook mensen, ze
moeten ook kinderen kunnen
zijn
Niks

Ja, via de wijkhoek

Vrijwilligerswerk
Kopjes koffie drinken bij
eenzame ouderen. Ze
kunnen helpen bij het
onderhouden van de tuin.
Boodschappen doen.

Nee
Nee

Inloophuis De Ruimte heeft
hier voor alles in huis
behalve tekort aan financiële Ja, doe ik al via het
midellen.
inloophuis 'De Ruimte'
X
Ja

Nee

Geen idee

Nee

Meer promotie inzetten

Nee

Meer aandacht aan deze
doelgroep besteden

Ja ik zit al in de werkgroep
Stedenwijk

10 uur per week

X

X

1 uur per week

8 uur per week

X

X

N.v.t.
N.v.t.

8 uur per week
4 uur per week

Nee, omdat ik eigen keuzes
maak welke groep ik wil
ondersteunen

Niets

2 uur per maand

Nee, omdat ik het druk heb

Financiële tegemoetkoming

1 uur per jaar

Deskundigheid en salaris

10 uur per jaar

Geneesmethode van
dementie

X

Nee, niet echt

Nee, omdat ik het druk heb
Ja, omdat ze vaak veel pijn
door hun omgeving wordt
aangedaan door onkunde.
Nee, omdat ik zelf een
Mensen moeten leren dit te diagnose van dementie heb
accepteren, ze vergeten vaak en het steeds moeilijker
hoeveel verdoening dit geeft wordt met druk om te gaan.
Het volk meer bekend maken Nee, omdat ik geen tijd heb
met dit fenoneem
in verband met mijn studie
Een ruim budget en
Nee, omdat ik een fulltime
deskundigheid
baan heb
Ja, omdat ik het belangrijk
Meer aandacht en
vind dat onze mede mensen
ondersteuning en meer
geholpen worden. Iedereen
inloophuizen
kan wat voor elkaar doen.
Ja, omdat het geen zin
Aanspreken op wat men wel heeft/slecht is om mensen
kan, daar gebruik van maken uit te sluiten

Nee

Buurthuizen meer open,
spelletjes doen, gezellig zijn

Ja, omdat het de kwaliteit
van leven van iemand
verbeterd

X
Geduld, mensen moeten de
tijd hebben om talenten te
ontdekken
Zelf coaching --> supervisie
(hangt van de financiële
vergoeding af, kleine
vergoeding)

Ja, namelijk Tante truus en
zorgcentrum Kiekendief

Simpele baantjes

Nee, omdat ik het best druk
heb

Een lotterij winnen

0 uur

Nee, ik vind ze eigenlijk een
beetje eng

Over de angst heenkomen

0 uur

Ja, namelijk inloophuis de
ruimte en ook aandacht van
het wijkteam
Nee
Nee

Nee

Ja, namelijk er is een
buurtcentrum daar kunnen ze Helpen bij bijvoorbeeld
vast wat doen
ouderen, boodschapen doen
Meer ruimte voor
Ja, namelijk er is een
dagbesteding en werk in
buurthuis waar zij kunnen
combinatie met
werken, maar verder weet ik samenwerking met de buurt
het niet
hierin.

Goede verdiensten
Een beter salaris dan ik nu
heb

0 uur per jaar

3 uur

Ja, omdat elk mens verdient
mee te kunnen doen in de
buurt en daar wil ik graag aan
bijdragen.
N.v.t.

30 uur per week

2 uur per maand

24 uur per maand

3 uur per week
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vraag 13

vraag 14

vraag 15

vraag 16

vraag 17

Niks
X

Nee
Nee

Ja, geen uitleg
Ja

Nee, ik ga hier helaass niet
over
Ja

X
Nee

knutselen, koken, sport

Nee

Ja, ik denk als je geduldig
bent dat het wel goed komt

Ja, ieder persoon moet een
kans krijgen

Nee, ik weet niet wat er al is

Maakt niet uit

Nee

Ja

Ja

Ja, activiteiten in buurthuizen

Hangt af van wat degene wil

Ja

ja, hangt van de persoon af

Ja

X

Hangt van jullie af

Nee

X

Ja

X

diverse begeleiding

Ja

Ja begeleiden

Nee

Ja, winkel, groenvoorziening,
anderen helpen en
boodschappen doen

begeleiding
X

Nee
X

Ja, normaal omgaan
X

Nee
X

X
X

vele

Ja

Ja

NVT

zie vraag 7

Ja

Ja, met goede begeleiding

Ja

Ja, STS, als beperkten, dan
verder uitrollen
Ja, de wijk schoonhouden in
(vla winkel). Er ontbreekt een
eigen pand voor deze
mensen in de wijk
Nee, beperkten staan verder
van de maatschappij af.
Mensen vinden ze misschien
een beetje eng. Daardoor is
zichtbaarheid van belang

X

Ja

Ja, hiervoor moeten ze laten
zien wat ze kunnen

Ja, mits passend en als het
voor beide partijen zinvol is.
Hoge motivatie is belangrijk
en de vrijwilligheid

X

X

Ja

Ja

X

Adviseren in de wijk

Ja

Ja

Ja

Ja, projectplan Stedenwijk

Sport en wat de kinderen
willen doen

Nee

Ja

Ja

Ja, vrijwilligers helpen

X

Ja

X

Ja

Wat ik nu al doe
Op de werkvloer

Ja, door er voor ze te zijn.
Nee

Ja, met 1 op 1 begeleiding
waar nodig
Ja, onder begeleiding

Ja
Ja

X
Ja, in inloophuis de ruimte
bezoeken, koken,
boodschappen doen,
temperaturen koel- en
vrieskasten bijhouden. Nee,
de financiële midellen
ontbreken.
X

Maakt niet uit

Nee

Voetbaltraining geven

Nee

Groepsactiviteiten leiden

Nee

Nee, mijn werk daar niet
geschikt voor is en ik me voor
deze groep (nog) niet inzet
Nee, ik ga daar niet over
Ja, maar dat hangt af van de
Ja, ondersteunende taken
functie
Nee, bepaalde
werkzaamheden vereisen
een bepaald niveau
Ja, als het mogelijk is

Ja, het probleem beter
begrijpen en samen
bespreekbaar maken en zo
het werk verdelen
Ja, duidelijk overleggen en
instrueren
Nee, omdat dit in mijn
werkveld niet mogelijk is

Nee, ik niet op de hoogte ben
Nee, ik heb daar geen weet
van

Nee, weinig bekendheid
Ja, werk in verschillende
winkels, buurt gezelliger en
vriendelijker maken. Nee,
omgeving is vaak te druk met
hun eigen familie en heeft
dan geen tijd voor de
verstandelijk beperkten

X

Ja

Niks

Nee

Sporten, koken, spelletjes

Nee

Activiteiten organiseren

Ja

Inzetten in activiteiten in en
rond het inloophuis

Nee, niet dat ik weet

Ja
Ja, maar niet voor elke
functie
Ja, ze willen graag iets doen!
Ja, luisteren naar iemand is al Een steentje bijdragen! De
genoeg soms. Ze willen die
meeste mensen zijn erg
aandacht.
actief.
Ja, zoals eerder gezegd,
aanspreken op talenten en
inzet van deze talenten.
Ja, eventueel

Uitzoeken wat zij willen, op
een terassje zitten, rustige
activiteiten.

Ja

Ja, lage school dingen doen
en laten bewegen.

Nee

Ja, simpele taken kun je ze
Nee, ik denk dat ze
opdragen, maar je kan ze niet uiteindelijk meer geld kosten
te lang alleen laten
dan dat zij opleveren.
Ja, de Kiekendief?

X

X

Maatjesproject

Ja

Nee, dat weet ik niet
Nee, maar bekendheid
ontbreekt

X

Geen idee

Nee, kost meer tijd/geld dan Nee, vrijwilligers om te
het oplevert
helpen participeren.

Ja, die jongen bij ons op het
werk werkt goed

Nee

Ja, boodschappen doen

Nee

Ja, zij kunnen
ondersteunende activiteiten
doen aanvullend op wat er al Ja, iedereen moet kunnen
gedaan wordt
werken

Nee, ik weet het niet. Ik ben
sowieso weinig actief in de
wijk.
Ja, in de wijkhoek. Verder
weet ik het niet, alleen dat
Tante Truus in de stad
dichtbij is.
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vraag 1 vraag 2 vraag 3 vraag 4 vraag 5 vraag 6 vraag 7 vraag 8 vraag 9 vraag 10 vraag 11 vraag 12 vraag 13 vraag 14 vraag 15 vraag 16 vraag 17
ja
3
14
10
12
13
15
13
13
24
20
15
19
20
11
24
22
10
nee
26
16
20
18
10
2
4
17 X
10
5
4
4
17
3
6
10
niet ingevuld X
X
X
X
7
13
13 X
4X
9
7
6
2
3
1
9
overig
1X
X
X
X
X
X
2X
1X
X
X
X
1
1

vraag 5
vraag 6
vraag 7
vraag 9
vraag 11
vraag 12
vraag 13
vraag 16
vraag 17

bij 0 uur of niks is het nee, bij alle andere uren is het ja
een idee is ja, nvt/geen/niks is nee
een idee is ja, nvt/geen/niks is nee
een idee is ja, geen idee is overig
bij antwoord wat nodig is = ja, bij niks & nvt is nee
bij 0 uur of niks is het nee, bij alle andere uren is het ja
bij niks is het nee, wel iets ingevuld dan ja
nvt is overig
nee als nee, ja als ja, geen idee als overig
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BIJLAGE 6: analyseschema interviews
Deelvraag 1: Hoe
Respondent A
ervaren mensen met
Vrouw
een licht verstandelijk
35 jaar
beperking hun eigen
participatie binnen
Stedenwijk op dit
moment.
hoe vind je het om te
Uhm.. ik heb op
wonen in Stedenwijk?
meerdere locaties
gewoond en heb vaak
reacties gehoord over
stedenwijk dat het een
buurt is waar uhm veel
uhmm gevochten wordt
en noem het maar op,
maar ik woon hier al
eerlijk gezegd 7 jaar en
ik woon hier op mijn stek.
Daarnaast heb ik al 7
jaar een vriend dus als
het uitkomt ga ik ook met
hem samenwonen en ja
uhm of dat nou hier in
stedenwijk is of dat wij
nou in poort gaan wonen
of Almere Buiten dat is
ten zijnde tijd. Maar ik
heb het hier naar mijn
zin. Alle voorzieningen
zijn hier en ik word
gebracht door mijn
vriend naar Amsterdam
als het moet dus nee
hoor bus, fiets trein
noem het maar op. Ik
heb hier alles.
Ken jij veel mensen in
Stedenwijk en wat vind
je van de mensen die in
Stedenwijk wonen?

nee alleen uhm de groep
hier met alle vier de
woningen heb ik meeste
contact mee. En ja mijn
vriend die woont in
kruidenwijk en uhm
verder niet mee. Maar
met mijn vriend wel, die
zie k dagelijks.

de omgeving? Naja uhm
wij hebben één keer per
jaar hier een buurtfeest.
Een van de overburen
die organiseren het
meestal en dan krijg je

Respondent B
Vrouw
44 jaar

Respondent C
Man
35 jaar

Respondent D
Man
25 jaar

Ja ik heb geen
problemen mee,
vind het wel
lekker om hier te
wonen.

Ja leuk. Ja.. leuk.

Ik vind het naja leuk
wonen. Er gebeurt..
wij kunnen met de
buren goed
opschieten. En
hebben wij 1x of om
het jaar een
buurtfeest. Naja het
is wel een rustige
buurt zeg maar. En
eh het is centraal.
Dichtbij de stad.
Dichtbij het
weerwater en bij ’t
oor. Dus allemaal
centraal.

Gewoon normaal.
Gewoon.. je zegt
elkaar gedag en
ze helpen je
soms in de winkel
als je even ja..
iets hebt.

nou ik ken wel
mensen ja.. maar
heb andere
vrienden, die niet
in Stedenwijk
wonen.

veel nou nee.. niet
hier in stedenwijk.
Wel in andere
wijken.

Ja op zich wel
leuk. Sommige
ken je beter dan
andere, maar zij
helpen mij af en
toe wel.

zijn wel leuk en
aardig.
Zeg wel iedereen
gedag enzo.
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een brief binnen dat
iedereen eigen hapjes en
drankjes mee moet
nemen om die tijd en die
dag is het en dan maken
wij er een gezellig feest
van. Er is een dj en
noem het maar op. Ja..
dan leer je elkaar kennen
en dan klets je weer met
elkaar. Je ziet elkaar af
en toe ook wel is als je
boodschapjes doet.
Soms kennen ze je wat
langer en dat klets je wat
langer of ze helpen je
gewoon. Dat is iets wat
er is. Zij zien hier wel
vriendelijk in de buurt .
Kan je veel in
Stedenwijk doen?

En heb je zelf wel is
meegeholpen aan het
organiseren van een
activiteit?

Ja je hebt hier een
buurthuis, maar dat is
voor ons de rondo. Die
voor ons het dichtbij
zijnde is en natuurlijk het
zwembad. Maar uhm je
gaat naar de stad en je
kan daar redelijk dingen
doen, maar alleen uhm
maar andere mensen
gaan naar Amsterdam
en sommige liever naar
Almere. In de nieuwe
stad kan je ook heel
goed winkelen en uhm ja
er zijn soms activiteiten
en dingen te doen.
uhm nee. Ik heb wel ooit
een activiteit opgestart
op koffie cafe. En dat
was een play back
groep. Die heb ik toen
georganiseerd en een
show gehad, maar het
werkt gewoon niet.
Mensen gingen gewoon
weg. Hadden wij een
pauze en kwamen zij niet
meer terug. En dan denk
ik ja… je doet mee of
niet en wij hebben ook
geloof ik een dvd staan
en meer niet. En ja of
een cd gemaakt waar
alle nummers opstonden.

Nou ik weet het
niet. Ik weet
alleen koffie café
en daar heb ik het
naar mijn zin. Dus
jaa….

Ja kan hier
sporten en
skeeleren.
Ja.. daar daar
daar doe ik
fitness.
Ja voor mijn deur,
een hele grote. ja
leuk! In de zomer,
beetje klimmen
en ehh leuk.

mmm.. nee. Nee.

Nee..

Stedenwijk.. jaa.. Je
hebt hierachter
weerwater, strandje..
Als het mooi weer is,
kan je op het
strandje zitten. Of
een wandeling
maken bij ’t oor zeg
maar.
En uhh naja naar de
stad lopen. Als we
gaan.. is maar 10
minuten lopen vanaf
hier.

uh jaa..
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Ja inderdaad. Maar ik
had zoiets dat is leuk en
als wij dat elk jaar
organiseren en mensen
die vinden he tleuk en je
kan het doen, prima
geen probleem.
Maareehh blijkbaar
vinden zij.. vonden zij het
blijkbaar te lang. Wij
hadden pauze en toen
hadden zij zoiets ik kom
niet terug.

Wat leuk, kan je meer
vertellen over die
georganiseerde
activiteit?
Vond je dat leuk om te
doen?
Maar als je gevraagd
zou worden, zou jij dan
wel mee willen helpen?

Vind je dat er genoeg
wordt georganiseerd in
Stedenwijk?

X

X

X

Naja hapjes maken
enzo. En heb
geholpen met
versieren.
ja..

Mmmm nee. Maar ik
denk wel dat als je
gevraagd wordt of je in
de buurt uhm er aan mee
wilt werken, dan kan je
altijd je toestemming
geven om wel of niet
mee te doen. Als je
bijvoorbeeld als je zo
een dag hebt als hou je
wijk schoon of noem
maar op.. ja als je mee
gevraagd wordt en om
mee te organiseren dan
zal je toch als je mee
doet met de organisatie,
mee moeten doen.
Ja daar wil ik over
nadenken.
Aan de ene kant heb ik
zoiets van naja er kan
wel iets meer
georganiseerd worden,
maar aan de andere kant
heb ik zoiets van ja
uhhh.. 1x in de buurt zo’n
buurtfeest ja dat vind ik
aan de ene kant te
weinig. Maar aan de
andere kant hebben
mensen ook hun eigen

Nou misschien
wel ja…

Oh dat.. uhm.
Weet niet..

Ja vind ik wel, je
kan alleen niet
rekening houden
met alle mensen.
De een die gaat
dan op vakantie
en de andere is
daarna weg.
Maar aan de
andere kant is het
wel altijd gezellig.

O ja dat ja.. zou ik
wel willen.

X

Ja met mensen
die ik ken..
mensen van mijn
niveau.

Nee ik heb
eigenlijk al alles.

Als ik kan wel ja.

Ja vind ik wel, je
kan alleen niet
rekening houden
met alle mensen.
De een die gaat
dan op vakantie
en de andere is
daarna weg.
Maar aan de
andere kant is het
wel altijd gezellig.

Jawel..

georganiseerd qua
activiteiten wel,
maar qua veiligheid
niet.
Buurtfeest. Of
voetbal EK of WK.
Zitten wij allemaal
op het pleintje te
kijken. Een van die
buren heeft groot
scherm.
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dingen die ze moeten
doen. Ze gaan daarnaast
op bepaalde tijden op
vakantie. Dus ja je kan
niet met iedereen
rekening houden.
Deelvraag 2: Welke
wensen en noden
hebben mensen met
een licht verstandelijke
beperking op het
gebied van participatie
binnen Stedenwijk.
Wat zie jij graag in de
wijk waar jij gebruik van
kan maken?

Welke bijdrage levert
de buurhuizen aan jou
participatie in
stedenwijk?

Wat ik naja.. ik vind dit
hofje officieel voor de
kinderen die hier
omheen wonen jaa.. het
speelpleintje hiervoor te
klein. Ik heb zelfs zoiets
van eh maak er een
plantsoen van waar
mensen zitten en uhm en
bouw verder op.. want ze
hebben verder bij ons
een open terrein als je
richting uhh het oor toe
gaat. Daar hebben zij
een groot terrein en daar
gewoon een grote
speelplaats bouwen
waar alle kinderen van
de wijk naar toe kunnen
ik mis zelf niks in de wijk.
Ik heb een fiets als ik
naar de supermarkt toe
moet of ik kan het zelfs
lopend af. En voor de
rest heb ik zoiets van uh
jaa.. als ik toevallig mijn
vriend bij mij hebt, gaan
wij met de brommer. Ik
heb hier dus alles in de
buurt.
ik kom 1x in de week in
de rondo. Alleen ja.. er is
bij ons bij de rondo
beloofd omdat ik ver
gevorderd ben dat de
knutselwerkjes die ik
moet organiseren uhh
voor mij eigenlijk te
makkelijk zijn. Is er
beloofd dat wij stofjes

qua veiligheid.. Naja
wij zijn wel met zijn
alle oplettend, maar
het kan gewoon
beter zeg maar.

nee hoor, ik heb
openbaar vervoer
in de buurt dus ik
kan gelukkig
overal komen.

uhh museum.

Ik kom op de
dinsdag in de
rondo, ik vind het
daar heel leuk en
gezellig

Ik ga wel eens
naar de Wijkhoek,
daar doe ik
fitness. Soms ga
ik ook even langs.

het is wel leuk
bijvoorbeeld het
knutselen, maar
zij mogen af en

ja net zoals in
Amsterdam.
Zulke dingen
meer grote. Hier
is alles hoe heet
het.. uitgaan en
winkels. Dat was
het. Ik mis
belevenis. In
Amsterdam leeft
het echt.

waar ik gebruik van
kan maken? Naja
het hofje hier, het
pleintje.

Noujaa.. ik heb in
gedachten dat ik ooit
wel een keer wil
gaan, maar nee ik
kom daar nooit.
toekomst? Ik weet
het niet.
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Wat vind jij van het
contact met de
vrijwilligers in dit
buurthuis?

Wat vind je van de
mensen die daar
komen en de
vrijwilligers die daar
werken?

Wat mis je nog aan
dingen om te doen in
de buurt?

zouden krijgen en dat wij
zelf een tas in elkaar
mochten zetten. Maar
dat is door de neus
geboord. Het is beloofd
maar nooit nagekomen.
Ik heb het liefst ja het is
leuk maar uhh ik heb nu
zelf zoiets van ik ben nu
ideeloos want ik heb
toen in een boek werkjes
opgezocht en gedaan
maar eh beviel me goed.
Maar opgeven moment
heb je zoiets van aan
een kleuterklas moet je
het gaan opzoeken.
ik vind het top.. Zij
verdelen de taken en
hoe het hoort. En jaa uh
ik bedoel zij komen bij je
kijken wat je heb
gemaakt en voor de rest
ja.. het is nou eenmaal
hoe het hoort.

ik vind het top.. Zij
verdelen de taken en
hoe het hoort. En jaa uh
ik bedoel zij komen bij je
kijken wat je heb
gemaakt en voor de rest
ja.. het is nou eenmaal
hoe het hoort.

nee, ik mis zelf niks in de
wijk. Ik heb een fiets als
ik naar de supermarkt
toe moet of ik kan het
zelfs lopend af. En voor
de rest heb ik zoiets van
uh jaa.. als ik toevallig
mijn vriend bij mij hebt,
gaan wij met de
brommer. Ik heb hier dus
alles in de buurt.

toe wel iets
moeilijkers
verzinnen. Zij
moeten ook
rekening houden
met mensen die
wat minder zijn.

Ze zijn aardig. Er
zijn er nu genoeg
dus iedereen
krijgt ook hulp als
het nodig is.
Daarnaast komen
zij af en toe bij je
kijken hoe het
gaat en dat vind
ik leuk.
ja heel erg leuk
en gezellig ja..
Ja aardig. Er zijn
er nu genoeg dus
iedereen krijgt
ook hulp als het
nodig is.
Daarnaast komen
zij af en toe bij je
kijken hoe het
gaat en dat vind
ik leuk.
nee hoor, ik heb
openbaar vervoer
in de buurt dus ik
kan gelukkig
overal komen.

Leuk, ze zijn altijd
aardig.

N.v.t

ja leuk!

N.v.t

ja gezellig. Altijd
gezellig.
Ik ga met mijn
moeder samen
en er traint altijd
een ander meisje

iets wat ik mis?
Nee.. wat hebben
wij nog meer..
leuke dingen.
Bioscoop is al.
Nog een
bioscoop, maar in
Amsterdam.
Disco is er ook.

Nee, ik mis hier
helemaal niks nee
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Hoe ziet jouw ideale
wijk er uit?

uhh naja waar gewoon
iedereen met elkaar
omgaat en dat je als je
uhh hulp nodig hebt van
de buren dat je gewoon
bij je buren kunt
aanbellen. En dat je kan
vragen nou goh kan je
mij hier mee helpen want
ik heb je hulp nodig. En
ik denk dat dat zoiets is
uhh gedaan en gezegd
kan worden. Want je
hebt hier dat buurtfeest
organiseren en ze
vragen aan jou.. uhh en
dan uhh dat je op dat
moment zegt wat kunnen
wij daaraan betekenen.
Er worden altijd uit je
eigen tuin stoelen en
tafels gehaald en uhh dat
je dat naar voren brengt.
En dan moet je ook
aangeven of je meedoet
of niet meedoet en uhh
dat is het eigenlijk.

Ik vind het
eigenlijk wel een
ideale wijk waar
ik in woon. Ik vind
het prima.

X

uhh mijn ideale wijk?
Nou gewoon uhh
leuke buren. Goed
contact enzo. Als er
wat gebeurt ofzo
naja inbraken enzo.
Gewoon goed
opletten samen met
de buren. En de
buurt goed
onderhouden.

Stel voor je hebt 2 uur
per week een buurthuis
ter beschikking, wat
voor activiteiten zou je
ondernemen en met
wie?

Ja ik zou sowieso kijken
of uhh ja hoe moet je dat
zeggen. In de vorm van
uhh iets knutselen of iets
met muziek denk ik. En
dat het voor iedereen
bestemd is. Zodra wij
vinden dat jij uhh je past
niet in de groep en dat je
alles beter weet, dan
mag je eruit. Er worden
regels aangesteld en
daar moet je aan houden
en als je daar niet aan
kan houden, dan is daar
het gat van de deur.

Een cratieve
groep met mijn
vrienden, er
mogen anderen
bij als ze maar
geen kapsones
hebben

ja misschien wel.
Mensen met een
beperking, of
normale.

Lastige vraag…. Ik
zou gewoon leuke
spelletjes, ja..
knutselactiviteiten
ja… organiseren met
de buren of met
huisgenoten. Wie er
ook maar wilt, alleen
geen mensen die ik
nog niet ken.

praten, film
kijken, disco,
computeren, weet
niet? Beetje
chillen. Vrienden
nog meer
vrienden.
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BIJLAGE 7: verbatim transcript interviews
INTERVIEW 1
Interviewer: Oke als eerste wil ik aan je vragen hoe oud je bent.
A: Ik ben nu 35 jaar.
interviewer: Kan je vertellen wat je hobby’s zijn?
A: uhm mijn hobby’s naja uhm je bent mij al tegen gekomen met loomen dat is een van mijn
hobby’s . Uhm ik ga elke vrijdagavond naar Amsterdam waar ik uhm een dansgroep heb als
acteergroep heb. Ik zing daar en geef daar optredens in Amsterdam en Diemen en
omstreken. En voor mensen uhm in bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen en die
vinden dat harstikke prachtig.
Interviewer: oh oke leuk!
Interviewer: En A heb je werk of een dagbesteding?
A: ja. Ik heb een volledige baan. Ik ben van alle bewoners ben ik diegene die een volledig
salaris verdient. Ik heb twaalf jaar in het Flevoziekenhuis gewerkt, waaronder ik weg ben
bezuinigd omdat er allerlei plannen waren en uhm er moest gewoon bezuinigd worden in de
koste en dergelijke. Ja en wat doe je dan als je een soort uitzendkracht bent ga je er als
eerste uit. Nou.. Waar ik zoiets had van prima het is zo, maar toen werkte ik uiteindelijk 36
daar waarvan ik officieel 32 uur gewerkt heb van maandag tot en met vrijdag en vrijdag
werkte ik op een school is Weesp.
Interviewer: okee..
A: waar ik vrijdag van 7 uur moest beginnen en om 3 uur klaar ben. Waar ik dus nu niet meer
werk, volledig voor deze school werk van 7 tot 3. Dus het is vijf uur mijn bed uit en 6 uur de
deur uit en om 7 uur beginnen.
Interviewer: En dat was in Weesp?
A: Ja, het is het vechtstede college in Weesp.
Interviewer: oke..
A: Ja, schoonmaken
Interviewer: Hoe vind jij het trouwens om in Stedenwijk te wonen?
A: uhm.. ik heb op meerdere locaties gewoond en heb vaak reacties gehoord over
stedenwijk dat het een buurt is waar uhm veel uhmm gevochten wordt en noem het maar op,
maar ik woon hier al eerlijk gezegd 7 jaar en ik woon hier op mijn stek. Daarnaast heb ik al 7
jaar een vriend dus als het uitkomt ga ik ook met hem samenwonen en ja uhm of dat nou
hier in stedenwijk is of dat wij nou in poort gaan wonen of almere buiten dat is ten zijnde tijd.
Maar ik heb het hier naar mijn zin. Alle voorzieningen zijn hier en ik word gebracht door mijn
vriend naar Amsterdam als het moet dus nee hoor bus, fiets trein noem het maar op. Ik heb
hier alles.
Interviewer: wat vind je eigenlijk van de mensen die hier in stedenwijk wonen?
A: de omgeving? Naja uhm wij hebben één keer per jaar hier een buurtfeest. Een van de
overburen die organiseren het meestal en dan krijg je een brief binnen dat iedereen eigen
hapjes en drankjes mee moet nemen om die tijd en die dag is het en dan maken wij er een
gezellig feest van. Er is een dj en noem het maar op. Ja.. dan leer je elkaar kennen en dan
klets je weer met elkaar. Je ziet elkaar af en toe ook wel is als je boodschapjes doet. Soms
kennen ze je wat langer en dat klets je wat langer of ze helpen je gewoon. Dat is iets wat er
is. Zij zien hier wel vriendelijk in de buurt .
Intervriewer: oke dat is fijn! Want ken je veel mensen in de buurt?
A: nee alleen uhm de groep hier met alle vier de woningen heb ik meeste contact mee. En ja
mijn vriend die woont in kruidenwijk en uhm verder niet mee. Maar met mijn vriend wel, die
zie k dagelijks.
Interviewer: Want kan je veel doen in Stedenwijk-noord?
A: Zuid..
Interviewer: Sorry ik bedoel zuid!
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A: Ja je hebt hier een buurthuis, maar dat is voor ons de rondo. Die voor ons het dichtbij
zijnde is en natuurlijk het zwembad. Maar uhm je gaat naar de stad en je kan daar redelijk
dingen doen, maar alleen uhm maar andere mensen gaan naar amsterdam en sommige
liever naar almere. In de nieuwe stad kan je ook heel goed winkelen en uhm ja er zijn soms
activiteiten en dingen te doen.
Interviewer: Heb je zelf ook meegeholpen aan het organiseren van een activiteit in de buurt?
A: uhm nee. Ik heb wel ooit een acitviteit opgestart op koffie cafe. En dat was een play back
groep. Die heb ik toen georagniseerd en een show gehad, maar het werkt gewoon niet.
Mensen gingen gewoon weg. Hadden wij een pauze en kwamen zij niet meer terug. En dan
denk ik ja… je doet mee of niet en wij hebben ook geloof ik een dvd staan en meer niet. En
ja of een cd gemaakt waar alle nummers opstonden.
interviewer: Dat is wel jammer om te horen..
A: ja inderdaad. Maar ik had zoiets dat is leuk en als wij dat elk jaar organiseren en mensen
die vinden he tleuk en je kan het doen, prima geen probleem. Maareehh blijkbaar vinden zij..
vonden zij het blijkbaar te lang. Wij hadden pauze en toen hadden zij zoiets ik kom niet
terug.
Interview: maar zou je zelf nu eventueel nog meer een bijdrage willen leveren aan het
organiseren van activiteiten in de buurt?
A: mmmm nee. Maar ik denk wel dat als je gevraagd wordt of je in de buurt uhm er aan mee
wilt werken, dan kan je altijd je toestemming geven om wel of niet mee te doen. Als je
bijvoorbeeld als je zo een dag hebt als hou je wijk schoon of noem maar op.. ja als je mee
gevraagd wordt en om mee te organiseren dan zal je toch als je mee doet met de
organisatie, mee moeten doen.
Interviewer: Dus als er iets georganiseerd word zou je daaraan mee willen werken?
A: ja daar wil ik over nadenken.
Interviewer: okee.. Een andere soort vraag. Wat zou je graag in de wijk zien waar je gebruik
van kunt maken of wat mis je in de wijk?
A: Wat ik naja.. ik vind dit hofje officieel voor de kinderen die hier omheen wonen jaa.. het
speelpleintje hiervoor te klein. Ik heb zelfs zoiets van eh maak er een plantsoen van waar
mensen zitten en uhm en bouw verder op.. want ze hebben verder bij ons een open terrein
als je richting uhh het oor toe gaat. Daar hebben zij een groot terrein en daar gewoon een
grote speelplaats bouwen waar alle kinderen van de wijk naar toe kunnen.
interviewer: oke, maar mis jij zelf iets in de wijk?
A: nee, ik mis zelf niks in de wijk. Ik heb een fiets als ik naar de supermarkt toe moet of ik
kan het zelfs lopend af. En voor de rest heb ik zoiets van uh jaa.. als ik toevallig mijn vriend
bij mij hebt, gaan wij met de brommer. Ik heb hier dus alles in de buurt.
Interviewer: En vind je dat er genoeg georganiseerd wordt in de wijk zoals evenementen?
A: Aan de ene kant heb ik zoiets van naja er kan wel iets meer georganiseerd worden, maar
aan de andere kant heb ik zoiets van ja uhhh.. 1x in de buurt zo’n buurtfeest ja dat vind ik
aan de ene kant te weinig. Maar aan de andere kant hebben mensen ook hun eigen dingen
die ze moeten doen. Ze gaan daarnaast op bepaalde tijden op vakantie. Dus ja je kan niet
met iedereen rekening houden.
Interviewer: okee.. kom je daarnaast vaak ik buurthuizen?
A: ik kom 1x in de week in de rondo. Alleen ja.. er is bij ons bij de rondo beloofd omdat ik ver
gevorderd ben dat de knutselwerkjes die ik moet organiseren uhh voor mij eigenlijk te
makkelijk zijn. Is er beloofd dat wij stofjes zouden krijgen en dat wij zelf een tas in elkaar
mochten zetten. Maar dat is door de neus geboord. Het is beloofd maar nooit nagekomen. Ik
heb het liefst ja het is leuk maar uhh ik heb nu zelf zoiets van ik ben nu ideeloos want ik heb
toen in een boek werkjes opgezocht en gedaan maar eh beviel me goed. Maar opgeven
moment heb je zoiets van aan een kleuterklas moet je het gaan opzoeken.
Interviewer: dat is inderdaad wel vervelend. Ik hoop dat er een oplossing voor gezocht kan
worden.
A: Ja zeker.
Interviewer: wat vind je trouwens van de vrijwilligers die daar werken?
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A:ik vind het top.. Zij verdelen de taken en hoe het hoort. En jaa uh ik bedoel zij komen bij je
kijken wat je heb gemaakt en voor de rest ja.. het is nou eenmaal hoe het hoort.
Interviewer: okee.. en hoe ziet jouw ideale wijk eruit.. Dit zijn trouwens de laatste twee
vragen.
A: uhh naja waar gewoon iedereen met elkaar omgaat en dat je als je uhh hulp nodig hebt
van de buren dat je gewoon bij je buren kunt aanbellen. En dat je kan vragen nou goh kan je
mij hier mee helpen want ik heb je hulp nodig. En ik denk dat dat zoiets is uhh gedaan en
gezegd kan worden. Want je hebt hier dat buurtfeest organiseren en ze vragen aan jou.. uhh
en dan uhh dat je op dat moment zegt wat kunnen wij daaraan betekenen. Er worden altijd
uit je eigen tuin stoelen en tafels gehaald en uhh dat je dat naar voren brengt. En dan moet
je ook aangeven of je meedoet of niet meedoet en uhh dat is het eigenlijk.
Interviewer: En de laatste vraag is, je hebt twee uur per week een buurthuis ter beschikking,
wat voor activiteit zou jij ondernemen en met wie?
A: Ja ik zou sowieso kijken of uhh ja hoe moet je dat zeggen. In de vorm van uhh iets
knutselen of iets met muziek denk ik. En dat het voor iedereen bestemd is. Zodra wij vinden
dat jij uhh je past niet in de groep en dat je alles beter weet, dan mag je eruit. Er worden
regels aangesteld en daar moet je aan houden en als je daar niet aan kan houden, dan is
daar het gat van de deur.
Interviewer: oke super! Dankjewel. Ik wil je graag bedanken dat je dit interview met mij wilde
houden.
A: graag gedaan.
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INTERVIEW 2
Interviewer: Beste B, zou ik misschien als eerste naar je leeftijd mogen vragen?
B: Ja dat mag, ik ben .. jaar.
Interviewer: oke, en kan je vertellen wat je hobby’s zijn?
B: Mijn hobby’s zijn loomen, lees heel graag en uhm naar mijn moeder toegaan en naar mijn
vader toegaan. Uhm… naar koffiecafé en naar mijn vriend. En ja.
Interviewer: Dat zijn er al een hoop.
B: ja.. ik heb best wel veel ja.
Interviewer: Heb je daarnaast een dagbesteding of werk?
B: ik doe een dagbesteding. Drie keer in de week en dat vind ik meer als genoeg.
Interviewer: Oke en wat voor dagbesteding is dat?
B: Ambachtsmarkt in almere haven.
Interviewer: Wat toevallig, daar werkt mijn maatje ook! Zij maakt daar kaarsen en
schilderijen.
Vind jij het leuk om daar te werken?
B: Ja, ja met plezier. En ik ben een kunstenares. Ik kan namelijk goed natekenen. Ik heb
pas geleden anne frank nagetekend.
interview: oh echt! Nou daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe vind jij het trouwens om in
Stedenwijk te wonen?
B: uhm Ja ik heb geen problemen mee, vind het wel lekker om hier te wonen.
Interviewer: En hoe vind je de mensen die hier in stedenwijk wonen?
B: Ja opzich wel leuk. Sommige ken je beter dan andere, maar zij helpen mij af en toe wel.
Interviewer: oh oke.. Want heb je veel contacten in de buurt?
B: Gewoon normaal. Gewoon.. je zegt elkaar gedag en ze helpen je soms in de winkel als je
even ja.. iets hebt.
Interviewer: oke dat is fijn.. vind je trouwens dat je veel kan doen in stedenwijk zuid?
B: nou ik weet het niet. Ik weet alleen koffie café en daar heb ik het naar mijn zin. Dus jaa….
Interviewer: En heb je zelf wel is meegeholpen aan het organiseren van een activiteit?
B: mmm.. nee. Nee.
Interviewer: Maar als je gevraagd zou worden, zou jij dan wel mee willen helpen?
B: nou misschien wel ja…
Interviewer: En mis jij iets in de wijk, waarvan je graag gebruik van had willen maken?
B: nee hoor, ik heb openbaar vervoer in de buurt dus ik kan gelukkig overal komen.
interviewer: okee.. vind jij trouwens dat er genoeg georganiseerd wordt in de wijk zoals
evenementen?
B: Ja vind ik wel, je kan alleen niet rekening houden met alle mensen. De een die gaat dan
op vakantie en de andere is daarna weg. Maar aan de andere kant is het wel altijd gezellig.
Interviewer: dus jij zou erbij zijn als er iets extra’s georganiseerd wordt?
B: als ik kan wel ja.
Interviewer: oke dat is fijn.. uhm even kijken kom je daarnaast vaak in buurthuizen hier in
Stedenwijk?
B: ja op de dinsdag in de rondo.
Interviewer: oke.. en hoe vind je dat?
B: ja heel erg leuk en gezellig ja..
Interviewer: en hoezo is het daar zo leuk?
B: ja het is wel leuk bijvoorbeeld het knutselen, maar zij mogen af en toe wel iets moeilijkers
verzinnen. Zij moeten ook rekening houden met mensen die wat minder zijn.
Interviewer: dus is het een idee dat er op een avond twee werkjes verzonnen worden?
B: ja zoiets..
Interviewer: dat er dus een werkje is voor mensen die het wat lastiger vinden en één voor
diegene die het wat makkelijker vinden?
B: ja! Dan heeft iedereen het naar zijn zin.
Interviewer: Wat vind je van de vrijwilligers die bij de rondo komen?
B: ja aardig. Er zijn er nu genoeg dus iedereen krijgt ook hulp als het nodig is. Daarnaast
komen zij af en toe bij je kijken hoe het gaat en dat vind ik leuk.
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Interviewer: en hoe zou jouw ideale wijk eruit zien?
B: mijn ideale wijk?
Interviewer: Ja, je mag creatief zijn in je antwoorden.
B: die vind ik moeilijk. Ik weet het even niet.
Interviewer: oke ik ga je helpen. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat je om hulp kan vragen
bij buren als je het nodig hebt.
B: oke.. ik vind het eigenlijk wel een ideale wijk waar ik in woon. Ik vind het prima.
Interviewer: okee nou dat kan toch! Er bestaan geen foute antwoorden.
Interviewer: En de laatste vraag is, je hebt twee uur per week een buurthuis ter beschikking,
wat voor activiteit zou jij ondernemen en met wie?
B: een creatieve groep.
Interviewer: okee en met wie zou je dat willen?
B: met mijn vrienden natuurlijk.
Interviewer: en hoe zou jij het vinden als er mensen komen die je nog niet kent?
B: ja hoor. Als ze alleen geen kapsones hebben.
Interviewer: oke! Dat is jouw enige voorwaarde voor deze groep?
B: ja. Dat moeten zij gewoon niet hebben.
Interviewer: Super. Dat was de laatste vraag alweer.
B: oh echt oke!
Interviewer: Ik wil je graag bedanken dat je mee wilde werken aan dit interview.
B: geen probleem.
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INTERVIEW 3
Interviewer: als eerste vraag wil ik stellen hoe oud je bent.
C: 35.
Interviewer: en wat zijn je hobby’s?
C: gamen
interviewer: gamen..
C: skeeleren, schaatsen, bioscoop, films dat soort dingen.
Interviewer: okee..
C: en meisjes.
Interviewer: haha oke!
Interviewer: en werk je of heb je een dagbesteding?
C: kiekendief.
Interviewer: okee.. en wat is de kiekendief?
C: bejaardethuis.
Interviewer: wat leuk! En wat doe je daar precies?
C: tafels schoonmaken enzo en uhh bakken leeghalen en tafel dekken. En ik ga nog meer
dingen doen.
Interviewer: Dus je gaat daar nog dingen leren?
C: ja. Bij een soort dienst. Technische dienst.
Interviewer: je gaat dan bijvoorbeeld lampjes vervangen?
C: ja misschien wel. Ik ga ook stomen, behang stomen enzo.
Interviewer: hoe vind je het trouwens om te wonen in stedenwijk-noord?
C: ja leuk. Ja.. leuk.
Interviewer: Want ga je met veel mensen om in de buurt?
C: nou ik ken wel mensen ja.. maar heb andere vrienden.
Interviewer: en die wonen niet in stedenwijk-noord?
C: nee..
Interviewer: Wat kan je bijvoorbeeld doen in de buurt.
C: ja kan hier sporten en skeeleren.
Interviewer: okee.. want ga je ook wel is naar de Wijkhoek?
C: Ja.. daar daar daar doe ik fitness.
Interviewer: En kom je daar ook andere mensen tegen?
C: ja. Met mijn moeder ga ik samen. En er traint altijd een ander meisje.
Interviewer: oke.. even kijken.. Heb jij veel contacten in de buurt?
C: ja ken ze wel ja.
Interviewer: en je praat altijd met ze als je ze ziet?
C: wel gewoon gedag zeggen.
Interviewer: Zijn er bijvoorbeeld ook winkels in de buurt?
C: veel winkels hier ja.
Interviewer: Naar wat voor winkels ga je bijvoorbeeld?
C: uhh free record shop soms. En nike. Game media, bartsmit. En kleding winkels af en toe.
Interviewer: mis jij dingen hier in de wijk? Waar je graag gebruik van kan maken?
C: uhh museum.
Interviewer: museum?
C: ja net zoals in Amsterdam. Zulke dingen meer grote. Hier is alles hoe heet het.. uitgaan
en winkels. Dat was het. Ik mis belevenis. In Amsterdam leeft het echt.
Interviewer: ahaa oke.. Heb jij ook dingen in de wijk waarvan je denkt ja leuk… maar ik
gebruik dat helemaal niet. Ik zal een voorbeeld geven: er is bijvoorbeeld een skatepark, maar
je maakt er helemaal geen gebruik van.
C: ja die is ook wel erg ver lopen, daar maar ik geen gebruik van. Voor de rest weet ik het
niet.
Interviewer: Heb je bijvoorbeeld spelplekken in de buurt?
C: Ja voor mijn deur, een hele grote.
Interviewer: Okee, en hoe vind je dat zij dat in jouw buurt hebben gemaakt?
C: ja leuk! In de zomer, beetje klimmen en ehh leuk.
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Interviewer: nu ik twee voorbeelden heb genoemd, mis je zelf nog iets in de wijk?
C: mhuaa naja nee uhh niet echt.
Interviewer: Heb je hier bijvoorbeeld ook een kinderboerderij waar je naar toe kan?
C: Ja, bij mij ja. 1tje.
Interviewer: Denk je dat je zelf een bijdrage kan leveren aan evenementen die worden
georganiseerd in de wijk?
C: oh dat.. uhm. Weet niet..
Interviewer: Ik zal een voorbeeld geven. In stedenwijk ligt er opeens heel veel vuil, zou jij
daar aan meehelpen om het op te ruimen.
C: o ja dat ja.. zou ik wel willen.
Interviewer: ja sta je daar open voor?
C: ja met mensen die ik ken.. mensen van mijn niveau.
Interviewer; zou je nog met andere dingen willen helpen in de wijk?
C: nee ik heb eigenlijk al alles.
Interviewer: Je hebt eigenlijk al alles? Maar wat betekent dat alles dan?
C: ja gewoon.. uhh.. meisjes vinden mij leuk. En heb alles wat ik wil.
Interviewer: haha oke! Want hoe ziet bijvoorbeeld jouw dag eruit?
C: ik ga fluitend naar mijn werk.
Interview: en hoe laat ga je daar naar toe?
C: 9 uur beginnen.
Interviewer: oke..
C: en dan tot 1 uur. Maandag, dinsdag en vrijdag. En woensdag tot 12 uur en dan kom ik van
mijn werk en dan weer 1 uur beginnen en dan tot 3 uur.
Interviewer: en dan ga je naar huis? Wat ga je daar meestal doen?
C: gamen.. gamen als er een goed spel is. Of bij mijn moeder in de wijkhoek.
Interviewer: okee de wijkhoek? Hoe vind je het daar?
C: ja leuk!
Interviewer: want wat doe je daar allemaal?
C: gewoon.. even langs gaan. En dinsdag en vrijdag.. is er altijd fitness.
Interviewer: Hoe vind je de vrijwilligers die waar werken?
C: ja gezellig. Altijd gezellig.
Interviewer: oh fitness leuk!
C: ja.
Interviewer: en als je ’s avonds naar huis gaat, wat ga je dan nog meestal doen?
C: film kijken!
Interviewer: En ga je ook wel is met vrienden weg?
C: ja af en toe. Ga ik met mijn vrienden weg. Bijvoorbeeld maandag ga ik weg.
Interviewer: dus als ik het mag samenvatten? Je vindt het leuk om in Stedenwijk te wonen?
C: ja.
Interviewer: Mis je iets in Stedenwijk?
C: iets wat ik mis? Nee.. wat hebben wij nog meer.. leuke dingen. Bioscoop is al. Nog een
bioscoop, maar in Amsterdam. Disco is er ook.
Interviewer: En wat vind je van een plek waar je andere mensen kan ontmoeten?
C: ja misschien wel. Mensen met een beperking, of normale.
Interviewer: Die samen bij elkaar komen?
C: *knikt*
Interviewer: wat leuk! Wat zou je dan willen doen?
C: praten, film kijken, disco, computeren, weet niet? Beetje chillen. Vrienden nog meer
vrienden.
Interviewer: oke super! Nou dit was hem alweer. Hartstikke bedankt!
C: alsjeblieft
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INTERVIEW 4
Interviewer: Als eerste vraag wil ik vragen hoe oud je bent?
D: Ik ben 25.
Interviewer: En wat voor hobby’s heb je?
D: Hobby’s uhh.. ja spelletjes spelen. Zoals candy crush en uhh ben nu de laatste tijd druk. Ik
ben namelijk bezig met mijn autorijbewijs.
interviewer: ooh oke leuk!!
D: Dusseh ik heb alles aan de kant gezet om mijn autorijbewijs te halen.
Interviewer: oke.. succes alvast. Heb je werk of een dagbesteding?
D: Ik werk bij Connexxion.. Ik ben schoonmaker en heb ik andere werkzaamheden bij
Connexxion. En ehhh.. in de toekomst wil ik op de bus gaan rijden als buschauffeur.
Interviewer: En hoe vind je het om te wonen in Stedenwijk?
D: ik vind het naja leuk wonen. Er gebeurt.. wij kunnen met de buren goed opschieten. En
hebben wij 1x of om het jaar een buurtfeest. Naja het is wel een rustige buurt zeg maar. En
eh het is centraal. Dichtbij de stad. Dichtbij het weerwater en bij ’t oor. Dus allemaal centraal.
Interviewer: En wat vind je van de mensen die hier wonen in de buurt?
D: zijn wel leuk en aardig.
Interviewer: Ja? Hoe ga je met ze om. Zeg je de meeste mensen gedag?
D: Zeg wel iedereen gedag enzo.
Interviewer: oke.. en heb je veel contacten in de buurt?
D: veel nou nee.. niet hier in stedenwijk. Wel in andere wijken.
Interviewer: oke! Wat kan je hier bijvoorbeeld allemaal doen in Stedenwijk?
D: Stedenwijk.. jaa.. Je hebt hierachter weerwater, strandje.. Als het mooi weer is, kan je op
het strandje zitten. Of een wandeling maken bij ’t oor zeg maar.
Interviewer: okee..
D: En uhh naja naar de stad lopen. Als we gaan.. is maar 10 minuten lopen vanaf hier.
Interviewer: Ja dat is inderdaad te doen.
Interviewer: Heb je zelf wel is meegeholpen aan georganiseerde activiteiten, zoals een
buurtfeest?
D: uh jaa..
Interviewer: zou je misschien daar wat meer over willen vertellen?
D: Naja hapjes maken enzo. En heb geholpen met versieren.
Interviewer: en vond je dat leuk om te doen?
D: ja..
Interviewer: okee.. volgende vraag: Vind je dat je meer een bijdrage hieraan kan leveren? Of
dat je eigenlijk al genoeg doet in de wijk?
D: Ja bijdrage.. Naja als iedereen een bijdrage levert, vind ik het goed. Maareh.. niet alleen.
Interviewer: Wat zie jij graag in de wijk waar je gebruik van kan maken?
D: waar ik gebruik van kan maken? Naja het hofje hier, het pleintje.
Interviewer: Maar mis je hier ook iets in de wijk? Van… dat hebben uhh wij echt in stedenwijk
hier nodig?
D: nee, ik mis hier helemaal niks nee.
Interviewer: Vind je dat daarnaast er genoeg wordt georganiseerd in Stedenwijk?
D: georganiseerd qua activiteiten wel, maar qua veiligheid niet.
Interviewer: okee.. zou je over beide wat meer kunnen vertellen? Dus over activiteiten wel?
Wat er bijvoorbeeld allemaal gedaan wordt.
D: buurtfeest. Of voetbal EK of WK. Zitten wij allemaal op het pleintje te kijken. Een van die
buren heeft groot scherm.
Interviewer: Gezellig! Ik hoorde je ook zeggen qua veiligheid niet?
D: qua veiligheid.. Naja wij zijn wel met zijn alle oplettend, maar het kan gewoon beter zeg
maar.
Interviewer: oo zoo. Okee.. Ik hoorde daarnaast dat hier buurthuizen zijn. Kom je daar vaak?
D: nee daar kom ik nooit.
Interviewer: okee en mag ik vragen hoezo niet?
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D: Noujaa.. ik heb in gedachten dat ik ooit wel een keer wil gaan, maar nee ik kom daar
nooit.
Interviewer: oh oke! Misschien een keer in de toekomst?
D: toekomst? Ik weet het niet.
Interviewer: Dit is alweer de ene laatste vraag. Hoe ziet jouw ideale wijk eruit?
D: uhh mijn ideale wijk? Nou gewoon uhh leuke buren. Goed contact enzo. Als er wat
gebeurt ofzo naja inbraken enzo. Gewoon goed opletten samen met de buren. En de buurt
goed onderhouden.
Interviewer: oh oke!! En stel voor je hebt 2 uur per week een buurthuis ter beschikking. Wat
zou je gaan doen en met wie?
D: uhmm.. Wat zou ik gaan doen?
Interviewer: ja jij bent de organisator en jij mag zeggen wat je wilt gaan doen en met wie?
D: Ja, in die twee uur.
Interviewer: ja.
D: uhm. Lastige vraag.. ik zou gewoon leuke spelletjes, ja.. knutselactiviteiten ja..
organiseren.
Interviewer: en met wie zou je dat gaan doen?
D: naja met de buren of met huisgenoten. Wie er ook allemaal wilt.
Interviewer: Wie er allemaal wilt? Dus ook mensen die je ( nog ) niet kent?
D: Nee, dat niet nee.
Interviewer: oke.. dus niet met mensen die je nog niet kent?
D: Nee, nee..
Interviewer: oke! Is goed. Dat was hem al weer.
D: zo snel?
Interviewer: Ja ik heb alle vragen kunnen stellen!
D: oke!
Interviewer: In ieder geval super bedankt.
D: oke. Graag gedaan.
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