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Wat? 

In deze werkplaatsenserie verkennen we of de

buurtwandeling helpt om samen met je cliënt contacten in

de buurt te leggen en te verbeteren. We houden hiervoor

interviews met zowel deelnemers van de interventie

(Buren! We zijn er, stamtafels, zero waste lab), als met

sociale professionals. 

     

 

 

 

Waarom?

Steeds meer burgers met een

psychosociale of cognitieve kwetsbaarheid

wonen (langer)zelfstandig in de wijk. Voor

veel van hen zijn contacten in de buurt in

groeiende mate belangrijk. Maar niet

iedereen voelt zich thuis in de wijk.

 
Hoe? 

Wat doe je als iemand (nog) niet veel contacten

in de buurt heeft? Of als je

niet weet wie er betrokken zijn bij iemand die jij

ondersteunt?

 
Het Lectoraat Langdurige zorg en ondersteuning doet

onderzoek naar verschillende soorten buurtgerichte

netwerkinterventies voor mensen met verschillende soorten

beperkingen. De Stamtafels, Buren! we zijn er, en zero waste

lab worden onder de loep genomen om er achter te komen

wat er bij deze interventies, écht werkt. Als allereerst hebben

we gevraagd aan de participatie coaches wat zij doen om het

buurtnetwerk van de deelnemers te bevorderen. Vervolgens

is aan deelnemers gevraagd wat voor hen bijdraagt aan het

netwerk in de buurt. Vanachter een bureau krijgen we geen

duidelijk beeld van de netwerken van mensen in de buurt,

daarom zijn we met mensen gaan wandelen!
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Weet jij wat belangrijke plekken zijn voor de persoon met wie je werkt? Weet je met welke

buren zij of hij contact heeft? En welke andere mensen, zoals winkeliers, een grote rol spelen in

hun leven? In dit verslag van de tweede werkplaats over de methode buurtwandeling krijg je

hierop antwoord. Ook deze avond gingen deelnemers de wijk in om te ervaren hoe je dat doet,

praten over de buurt. Doe je dat thuis, vanuit een stoel? Of leer je meer over belangrijke

buurtcontacten als je er samen rond loopt? De eerste resultaten uit het onderzoek werden

gedeeld! Lees hieronder meer: veel kijk en leesplezier!

De methode buurtwandeling
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Tijdens het tweede deel van de werkplaats gingen deelnemers zelf aan de

slag. Hoe praat je over de buurt vanuit je stoel? En wat leer je nog meer als je in

de buurt rond loopt? Meer te weten komen over buurtcontacten van de cliënt:

Hoe doe je dat? In een gesprek, vanuit je stoel? Of wandelend door de buurt?

De straat als deel van vele herinneringen aan 

Als een goede plek waar je je boodschappen 

Het oude belastingkantoor als

ontmoetingsplek.

Kwaliteiten van de buurt die werden genoemd: 

de wibautstraat als transitieplek:

 

      de universiteitscampus.

      doet.

 

Deelnemers vragen elkaar welke plekken

belangrijk voor hen zijn in de buurt vanuit de

stoel. 

 
We kijken mee met het groepje van

onderzoeker Merel. Zij loopt samen met

Hannah, Jantien en Margriet (ex-mantelzorger)

door de buurt. Margriet vertelt dat ze in het

OLVG heeft gewerkt en daar zelfs een tijdje

heeft gewoond. 

 

De bakker is volgens Margriet beroemd in heel

Amsterdam en Hannah (die uit de Filipijnen

komt) heeft hier voor het eerst een oliebol

geproefd. 

Na wat langer gewandeld te hebben komen

ook steeds meer persoonlijke verhalen naar

boven. Het huisje dat Margriet met haar

wandelstok aanwijst is haar heel bekend. Ze

vertelt dat haar man daar lang geleden heeft

gewoond. Toen ze elkaar net kenden ging ze

naar hem toe en bleef dan regelmatig bij

hem logeren. Terwijl ze in de kamer zaten

keken ze samen door het dakraam naar de

sterren.  

 

 

DEELNEMERS ERVAREN HET VERSCHIL

Deelnemers vragen elkaar welke plekken

belangrijk voor hen zijn wandelend

door de buurt.



 

 

 

Er werd druk gediscussieerd en de verschillen werden door de

deelnemers in drie categorieën aan het licht gebracht. Hieronder vind je

een greep uit de bevindingen van de groep  

Als je buiten loopt wordt het gesprek gevormd door wat je

tegenkomt, dat heb je als je binnen blijft niet. Buiten gaat het

gesprek meer over waarnemingen.

Mensen leren nieuwe dingen over de buurt door buiten te

lopen.

Iets zien doet meer dan er slechts over te praten, hierdoor gaat

het praten makkelijker en ervaar je de stiltes niet meer als

ongemakkelijk. 

Zien is praten

 

Door samen te wandelen stuit je soms op vergeten

herinneringen die je dan met de ander deelt, dit

zorgt voor meer verbondenheid.

Persoonlijke verhalen delen voelt veel fijner en

minder geforceerd door te wandelen.

Als je door de buurt wandelt kom je erachter dat er

meer plekken zijn die je kent dan je oorspronkelijk

dacht. Ook kan je hierdoor voortborduren op

plekken die je nog graag zou willen ontdekken. 

 Persoonlijke verhalen

 

Omdat je niet recht tegenover elkaar zit of staat voelt het

wandelen minder confronterend. 

Door te wandelen valt het minder op wie de 'begeleider' is en

wie de 'cliënt', hierdoor voelt het contact vrijer. 

Mensen voelen meer oprechte wederzijdse interesse wanneer

je samen rondloopt.  

 Contact

 

 

 

HET VERSCHIL IN KAART BRENGEN



Samen wandelen om dichter tot elkaar te komen
 

Onderzoeker Merel heeft samen met haar collega Pauline op een

regenachtige zomerdag een buurtwandeling gemaakt met Saskia. Saskia is

haar collega co-onderzoeker met ervaringskennis van onder andere de

Stamtafel, een van de interventies die meedoen aan het onderzoek. Bij

binnenkomst vertelde Saskia dat ze het spannend vond om hen in haar buurt

de plekken te laten zien die voor haar belangrijk zijn, maar ook dat zij er zin in

had om met hen op pad te gaan. Zodra ze de deur uitstapte zei Saskia dat ze

zich om moesten draaien omdat ze dan de meest belangrijke plek van de

buurt zouden zien; haar huis. Zodra ze haar voordeur achter zich dichtdoet zo

vertelde Saskia, is ze echt thuis. 

 

Samen met Saskia zijn ze door de parken gaan lopen waar ze hun gedeelde

liefde uitten voor de natuur, de gezellig bankjes en de vogels. Toen ze door de

straat liepen vertelde Saskia over de sigarenwinkel waar de medewerkers vaak

een Ajax-fanboek voor haar apart houden. Vervolgens wilde ze graag naar de

bloemenwinkel om een praatje te maken met de leuke vrouw die er werkt,

maar zij was er vandaag helaas niet. Met uitzicht op de Sloterplas vertelde

Saskia over de keer dat ze samen met haar man vis was gaan eten, wat eigenlijk

tegenviel, waarop Merel vertelde dat ze op de Sloterplas had leren windsurfen.

Ze kwamen dichter tot elkaar door al wandelend te praten over kennis en

ervaringen met de verschillende plekken waar ze langs liepen. Hierdoor kwam

de buurt voor hen tot leven. Ze ervoeren alle drie hoeveel ze met elkaar

gemeen hadden en kwamen telkens op nieuwe plekken waar ze weer nieuwe

kennis en ervaringen deelden.

DE BUURTWANDELING MET
ERVARINGSDESKUNDIGE SASKIA

 



SAMENVATTING:
HET VOORDEEL VAN WANDELEND

DOOR DE BUURT PRATEN

Door geen directe focus te hebben kan je

gewoon met elkaar 'zijn' zonder dat het

ongemakkelijk wordt. 

Door te kijken, ruiken en horen haal je 

herinneringen en ideeën naar boven. 

Het wandelen geeft de vrijheid om weg te

kijken.

Nieuwe stroom van onderwerpen door

gebeurtenissen van buitenaf.

Meer vrijheid om informatie te delen én te

verbergen.

Open flow en gebrek aan vragen zorgt

ervoor dat je de volledige vrijheid hebt om

De Wandeling zelf wordt een gedeelde

ervaring die een band schept.

 

 

 

Positief

      te vertellen en te laten zien wat je wil laten

       zien. 

Soms kan je teveel afgeleid worden door al

lopend te praten.

Negatief

Tijdens de volgende werkplaats gaan we
verder onderzoeken hoe je op de juiste manier 

 voort kan bouwen op contacten die je samen
ontdekt. Dit en meer tijdens de volgende

bijeenkomst op 12 december. Leer je mee? Meld
je dan hieronder aan voor het vervolg!

http://www.bensajetcentrum.nl/event/werkpl
aats-netwerken-contacten-in-de-buurt-

bijeenkomst-iii/
 

De buurtwandeling als onderzoeksmethode 
 

Ontwikkel je met ons mee?


