14 NOVEMBER 2019

BEELDVERSL A G WERKPL AA TS DE ONTDEKKING V A N DE BUURTW A NDELING

De eerste bijeenkomst van de serie werkplaatsen over contacten in de buurt Het
was een nieuwsgierig makende bijeenkomst waarin onderzoekers van het Lectoraat
Langdurige Zorg en Ondersteuning vertelden over hoe zij op het idee van de
methode buurtwandeling zijn gekomen We zijn ook volop aan de slag gegaan En
dat betekende deze avond in de benen Ondanks de harde regen togen deelnemers
de wijk in op zoek naar vergeten herinneringen in de buurt Is het nu eigenlijk
anders als je alleen praat over een buurt of leer je méér over de buurt als je
tijdens dat praten ook samen rondloopt In dit verslag lees je welk antwoord
deelnemers hierop hadden Veel kijk en leesplezier
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HvA onderzoeker en gespreksleider Stefanie
van Zal opent de bijeenkomst Ze vertelt
hoe zij en haar collega s Merel en Pauline de
buurtwandeling tijdens een onderzoek hebben
ontdekt Samen met haar collega s is ze benieuwd
hoe ervaringsdeskundigen en professionals
buurtwandelingen ervaren en of deze hen helpen
contacten aan te knopen in de buurt
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OVER DE BUURTW A NDELINGEN

Wat
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
(
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In deze werkplaatsenserie verkennen
we of de onderzoeksmethode
buurtwandeling in de praktijk ingezet
kan worden om samen met de cliënt
contacten in de buurt te leggen en te
verbeteren
.
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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
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Deze bijeenkomst en de
drie volgende
bijeenkomsten gaan
hierover
Leer je mee Meld je dan
hieronder aan voor het
vervolg
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14 NOVEMBER 2019

Onderzoeker Merel van Schravendijk vertelt over
het onderzoek die de Hogeschool van Amsterdam doet
Samen met ervaringsdeskundigen en professionals
onderzoeken ze hoe je mensen in de buurt aan elkaar
kunt verbinden Interventies en strategieën hiervoor
richten zich vaak op contacten tussen buurtgenoten Is
het mogelijk om ook contacten met buren te bevorderen
met een methode zoals de buurtwandeling
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Start van de werkplaats

Na het eten van soep en brood gaan
we eerst in tweetallen in gesprek Met
wie in de buurt heb je contact Zou je
dat graag anders zien Waar kom je
graag
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Na de speeddate gaan we met elkaar
op zoek naar de plekken in de buurt
met een bepaalde herinnering of waar
je graag komt Eén groep deelnemers
gaat het gebouw van het Ben Sajet
centrum verkennen Een andere
groep trekt de buurt in Wat levert
een gesprek tijdens een wandeling nu
eigenlijk op
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Tijdens de speeddate vertelt ervaringsdeskundige
Saskia over hoe ze de Waterlooplein buurt kent van
haar werk Ze doet nu ander werk dan wat ze bij
Bijzonder Amsterdam deed Ze vindt het nieuwe
werk fijner

Ook boven in het kantoor van
Kimberley Prisma komt Saskia wel
eens Als we de kleurige posters aan de
prikborden bewonderen en Margriet
vertelt over de Stopera wijst Saskia plots
uit het raam naar de Stopera aan de
overkant Kijk zegt ze daar heb ik de oude
burgemeester nog ontmoet Ze lacht en
kijkt naar haar man Dat komt door hem
zegt ze Vroeger durfde ik niks Maar door
hem nu wel Nu ga ik erop uit Hij
zegt Gewoon gaan
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Als we starten met de wandeling door het gebouw
waar Saskia heeft gewerkt en uit raam naar de buurt
kijken vertelt ze veel meer over wat het werk voor
haar betekent Saskia legt ons precies uit waar alle
cadeaus van Bijzonder Amsterdam vandaan komen
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De andere groep ging ondanks de regen de buurt in
We praatten over alle herinneringen die naar boven
kwamen op verschillende plekken Kijk hier kom ik
weleens met mijn roeiclub langs Zegt Titia En voor
we het weten zijn we weer drie onderwerpen verder
iedereen verteld zonder aarzelen zijn verhaal Er gaat
veel persoonlijke informatie heen en weer en er is
geen moment dat er niks wordt gezegd
.
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Rechts op de foto zie je dat we bij het
huis van de tijd zijn aangekomen Titia en
Amie komen daar soms om een praatje te
maken en om te helpen met activiteiten en
bijeenkomsten voor mensen met
dementie
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Na een tijd gewandeld te hebben denken
we een doorgang te vinden naar
de andere kant van de Stopera
De doorgang vinden we niet maar Stefanie
vindt hierdoor per toeval de gang naar een
kroeg waar ze jaren geleden heeft gewerkt
Ze verteld dat ze verliefd is geworden op
haar collega Tot haar spijt destijds geen
beantwoorde liefde maar ze heeft wel een
fijne tijd gehad Voor we het wisten waren
we weer een halfuur verder Door de
diversiteit aan gesprekken
waren we de tijd bijna vergeten
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Stefanie tuurt vanuit de
gang naar haar oude werk
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Vrolijke herinneringen bij
het huis van de tijd
.

!

Toen we terug kwamen en alle verhalen
deelden over de herinneringen van alle
plekken werd het duidelijk dat de
wandelingen veel hadden losgemaakt
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Participatiecoach Kimberley vertelt dat het
actief deelnemen heel zinvol is om een
gesprek op gang te brengen ook over
plekken in de buurt Je hebt verschillende
aanknopingspunten omdat je omgeving
constant verandert
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Uitkomsten van de buurtwandeling

Door associaties met plekken komen er
uiteenlopende verhalen naar boven
Er ontstaat een natuurlijk vrijer gesprek
Kwetsbaar op durven te stellen doordat je
samen wat beleeft
Veiliger voelen om te delen doordat je niet
recht tegenover elkaar zit
Een gevoel van wederzijdse interesse
Overgang naar andere onderwerpen
verlopen organisch
Vergeten herinneringen komen weer naar
boven nieuwe associaties worden gelegd
Rolverdeling tussen professional en
ervaringsdeskundigen vervagen doordat
verhalen van beide kanten komen
De toevalligheid van iets tegenkomen zorgt
voor nieuwe gespreksonderwerpen
,

,

De volgende uitdaging wordt aan de hand van
plekken uit de buurt het gesprek aangaan over
je netwerk Op welke plekken in de buurt
ontmoet je graag mensen De supermarkt het
park of bij het buurthuis Hiermee krijgen we
de opdracht om zelf thuis in eigen buurt mee
te oefenen
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Voor de volgende werkplaats gaan we
onderzoeken wat zijn de stappen die je zet
wanneer je met buurtwandelingen werkt Hoe
bouw je voort op contacten die je samen
ontdekt Dit en meer tijdens de volgende
bijeenkomst op 14 november
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