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Samenvatting 

Dit rapport bestaat uit twee delen. In deel 1 worden de inhoudelijke bevindingen van de 

burgerraadpleging in Maasniel, Asenray, Leeuwen en Tegelarijveld (MALT) beschreven. We hebben 

in elk van deze vier buurten een groepsgesprek georganiseerd met 8-12 buurtbewoners van 65 jaar 

en ouder. Het doel was om de buurtbewoners in de meest kwetsbare posities te vragen naar wat zij 

nodig hebben om lang gezond en gelukkig thuis te kunnen blijven wonen. In Asenray en Leeuwen 

waren de buurtbewoners heel blij met het actieve verenigingsleven en het feit dat buren naar elkaar 

omkijken. Wat zij misten was echter een plek om elkaar te ontmoeten en vooral ook woningen die 

geschikt zijn om nog lang van de buurt te kunnen blijven genieten. In Tegelarijveld en Maasniel zijn 

juist de voorzieningen goed bereikbaar, maar zouden de buurtbewoners graag meer verbondenheid 

in de buurt zien: sociale activiteiten en een buurtblaadje om te kunnen communiceren. In 

Tegelarijveld waren bovendien verpaupering en een gevoel van onveiligheid belangrijke issues. Wat 

opviel was dat de besproken behoeftes vrijwel allemaal op het sociale gebied waren, en niet in het 

zorgdomein, zoals het zorgnetwerk wellicht verwacht had. Uit dit onderzoek blijkt dus ook het belang 

van een burgerraadpleging; alleen door met de burgers in gesprek te gaan zullen verbeteringen ook 

daadwerkelijke verbeteringen zijn voor de gebruikers. 

In deel 2 wordt de werkwijze in dit project gepresenteerd, gevolgd door adviezen voor het opzetten 

van een burgerraadpleging in andere buurten. We hebben onze werkwijze verdeeld in 9 stappen, 

van de werving van de deelnemers tot en met de borging van structurele burgerparticipatie. Ons 

advies is om in vervolgprojecten te focussen op buurtniveau (i.p.v. stadsdeel of stad), een lokale 

onderzoeker in te zetten of wijkregisseur om een doelgerichte werving van buurtbewoners te kunnen 

doen, individuele interviews te organiseren in de thuisomgeving van mensen in de meest kwetsbare 

posities en een terugkoppelbijeenkomst als een inherent onderdeel te implementeren. 

Om burgerparticipatie structureel in te kunnen richten is het belangrijk dat burgers zich serieus 

genomen voelen; dat ze het gevoel hebben dat er geluisterd wordt naar hun adviezen. Als het 

zorgnetwerk in staat is ze dat gevoel te geven, dan is er een grote groep buurtbewoners die bereid 

is zich vrijwillig in te zetten voor hun buurt, al dan wel door advies te geven aan het netwerk of door 

zelf een initiatief op poten te zetten. 
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Inleiding 

In het komende decennium komen er veel kwetsbare ouderen (65+) bij in Roermond: van 2700 

mensen in 2016 naar 3700 geschatte ouderen in een kwetsbare positie in 2030. Tegelijkertijd zien 

we een verschuiving waarbij inwoners, organisaties en overheid gezamenlijk willen dat iedereen, 

ook zij die begeleid of behandeld moeten worden, zo lang mogelijk in de thuisomgeving verblijft, 

mits dit aansluit bij de behoefte van inwoner en zijn omgeving. Daarbij wordt steeds vaker een 

beroep gedaan op de zelfredzaamheid, eigen regie en kracht van de inwoner en zijn omgeving. Om 

het langer thuis blijven wonen mogelijk te maken, is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de 

behoeften en ervaren knelpunten van inwoners in de buurt waarin ze wonen. 

In Roermond hebben diverse partijen, gemeente Roermond, huisartsenorganisatie Meditta, Het 

Laurentius Ziekenhuis, Burgerkracht Limburg, en zorgverzekeraar CZ de handen ineengeslagen. Zij 

vormen samen het Zorgnetwerk Regio Roermond. Zij constateren diverse vraagstukken in de regio, 

waaronder oneigenlijk gebruik van voorzieningen, een daling in beschikbare arbeidscapaciteit voor 

zorg en welzijn en onvoldoende samenwerking tussen betrokken zorg – en hulpverleners in de 0e - 

1e - 2e lijn.  

Deze ontwikkelingen en vraagstukken vragen om een gezamenlijke aanpak. Partijen hebben elkaar 

nodig om, vanuit positieve gezondheid, eigen regie en eigen netwerk de ervaren gezondheid te 

verbeteren, de kwaliteit van zorg en ondersteuning te behouden en te verbeteren en de kosten voor 

de zorg in de toekomst beter beheersbaar te maken. Het Zorgnetwerk Regio Roermond start hiervoor 

in de wijken Maasniel (+ de Wijher), Asenray, Leeuwen en Tegelarijveld (MALT). 

Dit rapport beschrijft zowel de inhoudelijke bevindingen als ook de werkwijze van het onderzoek dat 

Zorgbelang Limburg heeft uitgevoerd in MALT. We hebben in dit onderzoek vier groepsgesprekken 

gevoerd in de vier buurten met als centrale vraag: wat gaat er goed in de buurt en wat hebben 

oudere buurtbewoners in een kwetsbare positie nodig om langer thuis te kunnen blijven wonen? Ook 

zullen we in kaart brengen welke oplossingen ouderen van 65+ zelf zien, wat zij als groep zelf 

(zouden) kunnen oppakken en organiseren, en waar zij ondersteuning bij wensen. We hopen door 

deze gesprekken met burgers van MALT bij te dragen aan de implementatie van interventies om de 

ervaren gezondheid daadwerkelijk te verbeteren. 

In dit eerste deel van dit rapport zullen we beschrijven wie we gesproken hebben en wat we 

inhoudelijk geleerd hebben van deze gesprekken. In het tweede deel van dit rapport zullen we stap 

voor stap beschrijven wat we gedaan hebben, wat wel en niet gewerkt heeft, en wat onze adviezen 

zijn met betrekking tot implementatie in andere buurten. In de bijlages kunt u alle documenten 

terugvinden die wij gebruikt hebben bij de uitvoering van dit project. 
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DEEL 1: ONZE BEVINDINGEN VOOR MALT 

1. Methoden beschrijving 

In elke buurt van MALT heeft een groepsgesprek plaatsgevonden. Deze vier gesprekken werden 

begeleid door een onderzoeker van Zorgbelang Limburg. Een secretarieel medewerker (Zorgbelang 

Limburg) was aanwezig bij drie van de vier bijeenkomsten om verslag te leggen van de bijeenkomst. 

Methoden van onderzoek 

We hebben vier groepsgesprekken gevoerd: in Maasniel (+ de Wijher), Asenray, Leeuwen en 

Tegelarijveld. We hebben er voor gekozen de buurtbewoners in hun eigen buurt te interviewen in 

plaats van in een gemengd groepsgesprek, zodat we een goed beeld krijgen van wat er in een 

specifieke buurt leeft en wat voor soort cultuur er heerst. De centrale vraag was: wat gaat er goed 

in jullie buurt en wat missen oudere buurtbewoners om zo lang mogelijk gelukkig en gezond thuis 

te kunnen blijven wonen? 

De deelnemers van de groepsgesprekken 

Ons doel was om buurtbewoners van 65 jaar en ouder in de meest kwetsbare posities te spreken, 

omdat zij goed op de hoogte zijn van wat mensen nodig hebben in zo’n situatie. Bij aanvang of na 

afloop van het groepsgesprek hebben we alle deelnemers de Tilburg Fragility Index vragenlijst laten 

invullen. Deze vragenlijst ‘meet’ hoe kwetsbaar iemand is. Mensen die meer dan vijf punten scoren, 

kunnen kwetsbaar worden genoemd. Er wordt gekeken naar lichamelijke, sociale en mentale 

kwetsbaarheid. 

In Maasniel (+ de Wijher) vond het gesprek plaats bij de Soos. Er waren 8 buurtbewoners aanwezig, 

allen vrouw. De gemiddelde leeftijd was 76 jaar. Drie van de acht deelnemers waren kwetsbaar. 

Twee van deze drie mensen waren weduwen, alle drie middelbaar opgeleid. 

In Asenray vond het gesprek plaats in buurthuis de Duup. Hier waren 12 buurtbewoners aanwezig, 

waarvan zeven vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 75 jaar. Vier van de 12 deelnemers waren 

kwetsbaar. Drie van hen waren vrouw, drie weduwe(naar), drie middelbaar opgeleid en één lager 

opgeleid. 

In Leeuwen vond het gesprek plaats in de zaal van het dorpscafé. Hier waren 9 buurtbewoners 

aanwezig, waarvan vier vrouwen. Niemand bleek kwetsbaar te zijn. De gemiddelde leeftijd was 74 

jaar, dus daarin verschilde de groep niet zo erg van de andere groepen. Wel bleek er maar één 

iemand met lager onderwijs in de groep te zitten en geen enkele weduwe/weduwnaar.  

In Tegelarijveld ontmoetten we elkaar in het wijkgebouw. In deze groep waren acht deelnemers, 

waarvan zes vrouw. De gemiddelde leeftijd was 72 jaar. Drie van de acht deelnemers waren 

kwetsbaar. Één van deze drie is weduwe, alle drie zijn ze middelbaar opgeleid. 

Analyse en interpretatie 

We hebben de groepsgesprekken alle vier opgenomen met een voice recorder, zodat we de 

mogelijkheid hadden om bepaalde passages terug te luisteren. Na elk gesprek hebben zowel de 

onderzoeker als de secretarieel medewerker van Zorgbelang een verslag geschreven.1 De 

secretarieel medewerker van Zorgbelang heeft in haar verslag zoveel mogelijk het gesprek 

gereconstrueerd. Het verslag van de onderzoeker is al een eerste analyse op het gesprek (voor meer 

details zie deel 2 ‘Onze werkwijze’). Zij heeft voor die eerste analyse de volgende vragen gebruikt:  

- Wat gaat goed in de buurt? Wat komt er in het groepsgesprek naar voren over wat er 

goed gaat in de buurt? 

                                                           
1 Deze verslagen zijn op te vragen bij Zorgbelang Limburg. 
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o Hoe kunnen we zorgen dat dit zo blijft? Wordt er ook gesproken over wat er 

gedaan/georganiseerd wordt door de buurtbewoners / buurtprofessionals om dit zo 

te houden? 

- Wat missen ze? Waar is behoefte aan maar is nu niet aanwezig? Wat zeggen de 

buurtbewoners over wat ze missen in de buurt? 

o Wat zijn mogelijke initiatieven die helpen om het verbeterpunt aan te pakken? 

Hebben de deelnemers ideeën voor hoe ze die punten zouden kunnen aanpakken? 

Inge heeft de antwoorden op deze vragen per buurt gecategoriseerd naar de kernpunten die gemist 

worden in de buurt. Vervolgens heeft ze de vraag ‘Wat missen de buurtbewoners?’ herformuleerd 

naar ‘Wat is voor de buurtbewoners precies het probleem?’. Daarmee werd het lijstje concreter, wat 

het makkelijker maakt voor mensen om te prioriteren welke problemen / verbeterpunten het eerste 

aandacht behoeven. 

Dit lijstje hebben we gebruikt om te prioriteren tijdens de terugkombijeenkomst, waar we de 

deelnemers uit alle vier de buurten hebben uitgenodigd. Deze bijeenkomst had drie doelen. Ten 

eerste om de resultaten van onze analyses voor te leggen aan de buurtbewoners, om er zeker van 

te zijn dat we alles goed begrepen hebben en geen belangrijke zaken vergeten zijn. Ten tweede om 

een top drie verbeterpunten per buurt te prioriteren. En ten derde om buurtbewoners met elkaar 

kennis te laten maken, van elkaars buurten te laten leren en mogelijk zaadjes te planten voor 

toekomstige samenwerking. 

Na deze terugkombijeenkomst hebben mensen aangegeven op welke manier ze betrokken willen 

blijven bij de ontwikkelingen in hun buurt. de onderzoeker geeft een lijstje met contactgegevens 

door aan het Zorgnetwerk Roermond, zodat zij het stokje kunnen overnemen om de buurtbewoners 

te informeren, om advies te vragen of initiatieven samen op te zetten met buurtbewoners. 

2. Bevindingen per buurt 

Een eerste belangrijke bevinding is dat het, zelfs als je je project er specifiek op gericht hebt, heel 

moeilijk is om buurtbewoners in de meest kwetsbare posities te laten deelnemen aan een 

onderzoeksproject. Uiteindelijk bleken 10 van de 37 deelnemers kwetsbaar, dus net iets meer dan 

een kwart. Een eerste belangrijke reden hiervoor is dat het heel moeilijk is om deze groep te bereiken 

en hen uit te nodigen voor onderzoek. We hebben dit wel geprobeerd via zorgprofessionals die ook 

bij mensen thuis komen. Ten tweede als je hen al uitnodigt, kan het heel moeilijk zijn of teveel 

inspanning kosten om bij een groepsgesprek op locatie aan te kunnen sluiten. 

Een tweede belangrijke bevinding is dat de buurtbewoners in de vier buurten een aantal dezelfde 

punten aangeven, maar in het algemeen vier heel verschillende buurten met hun eigen dynamiek 

zijn. In deze paragraaf proberen we zo transparant mogelijk de resultaten per analyse-stap weer te 

geven.  
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Maasniel kern en de Wijher: 

Wat gaat goed in deze buurt? Hoe kunnen we zorgen dat dit zo blijft? 

1. Veel sociale activiteiten in serviceflats  

2. Burenhulp Investeren in buurtactiviteiten, zodat 
mensen elkaar kennen en durven te vragen 

3. Gemeente organiseert bewegen voor 

ouderen 

 

4. Jonge gezinnen houden de buurt jong  

5. Buurtbewoners actief laten meedenken 
is een goede ontwikkeling 

(WijZijnMaasniel) 

 

6. Ze voelen zich binnenshuis veiliger dan 
voorheen  

-De app helpt waarmee ze elkaar kunnen 
waarschuwen 
-De klipjes die de gemeente heeft 

uitgedeeld voor op de deuren van ouderen 
waren erg succesvol 

7. Actieve buurtvereniging in de Wijher 
gerund door ‘jongeren’ 

Zorgen dat jongeren zich verbonden voelen 
met de buurt 

8. Lidwina ondersteunt de zieke en 
eenzame buurtbewoners 

 

9. Thuiszorg is goed geregeld  

10. Ze weten waar ze moeten zijn bij de 
gemeente als ze hulp nodig hebben 

 

11. Regionet houdt mensen mobiel en 

buiten de deur 

 

12. Alle voorzieningen in de buurt  

13. Buurtactiviteiten, zoals Kerstconcerten, 
Carnaval en BBQ’s   

Zorgen dat er genoeg vrijwilligers blijven 
die dit willen organiseren 

 

Wat missen ze? Waar is behoefte aan 
maar is nu niet aanwezig? 

Wat zijn mogelijke initiatieven die 
helpen om het verbeterpunt aan te 
pakken? 

1. Sociale activiteiten voor ouderen in de 

buurt, ook voor hen die slecht ter been 
zijn en niet in serviceflats wonen 

-De activiteiten in Brikkenhoven moeten 

meer bekend worden 
-Een wandelclubje gewoon in de buurt, heel 
laagdrempelig 
-Een kookclubje organiseren 
-Een handwerkclub/groepje 
-Hoe kun je de drempel lager maken zodat 

ook nieuwe mensen alleen durven te 
komen?  
-Betere organisatie van Bewegen voor 
Ouderen 

2. Informeel samenkomen voor koffie -De inloopmiddag bij het Stulpke moet 

meer bekend worden 

-Kunnen we niet iets leuks doen met de 
oude school in Tegelarijveld? 
-Wat zou je in de vroege winteravonden 
kunnen organiseren om mensen niet alleen 
thuis te laten zitten? 

3. Een buurtblaadje om nieuws uit de 
buurt te delen 

-Een bladzijde speciaal met activiteiten voor 
ouderen in het huis aan huisblad VIA. Zo’n 
bladzijde was er eerst maar is 
wegbezuinigd. 
-De oude telefooncel bij de Kleine Tovenaar 
gebruiken als informatiezuil waar briefjes 
opgehangen kunnen worden. 

4. Burenhulp -Jongeren willen misschien wel, maar de 

deelnemers voelen zich bezwaard omdat de 
jongeren zo weinig tijd hebben 
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5. Buurtverenigingen verdwijnen door 

gebrek aan vrijwilligers 

-Hoe zou je de jongeren kunnen 

enthousiasmeren? 

6. Hulp met klusjes -Een klusjesteam zou heel handig zijn. 
Spijker op de kop was een initiatief dat is 
afgelopen maar heel succesvol was. 
-Kunnen de leerlingen van de tuinschool 
niet oefenen in de tuinen van senioren? 

7. Gevoel van veiligheid, met name in de 
avond en op straat; al aantal keren 
(bijna) ingebroken 

 

8. Vervoersverbinding naar de stad  

9. Het makkelijker maken om 

hulpmiddelen aan te vragen 

 

10. Voldoende hulp in de huishouding; 
aantal minuten/uren wordt nu bepaald 

door een ander, ook hebben ze een 
reistijd 

-Meer tijd beschikbaar stellen  voor 
thuishulpen om de mensen te helpen 

 

De punten uit bovenstaande tabel heeft de onderzoekeruit de groepsgesprekken gehaald en 

gegroepeerd naar de volgende kernpunten gekomen die gemist worden in Maasniel: 

- verbondenheid met de buurt; burenhulp en buurtverenigingen 

- een veilige woonomgeving, met name ’s avonds op straat 

- communicatiemiddel voor buurtbewoners: een vitrinekast of buurtblaadje 

- een plek om elkaar informeel te ontmoeten  

- steun bij het seniorproof maken van je huis/leven met de hulp van de WMO 

- sociale activiteiten voor senioren 

- hulp met klusjes 

- goed bereikbare voorzieningen 

- voldoende hulp in de huishouding 

Inge heeft deze kernpunten vervolgens herformuleerd naar problemen / verbeterpunten die oudere 

buurtbewoners ervaren in de buurt. Voor Maasniel was dit lijstje: 

- Jonge buurtbewoners hebben het druk, waardoor verschillende buurtverenigingen en -

initiatieven verdwijnen en burenhulp weinig gevraagd wordt 

- Een gevoel van onveiligheid  

- Er is geen communicatiemiddel waarmee buurtbewoners met elkaar kunnen 

communiceren; geen vitrinekast of buurtblaadje 

- Er is geen plek in de buurt om elkaar informeel te ontmoeten voor koffie, dus als je niet 

vrijwilliger bent of actief in een vereniging kom je weinig mensen tegen 

- Er is te weinig kennis over hoe en waarmee de WMO kan helpen om langer zelfstandig te 

kunnen wonen/leven 

- Er zijn te weinig sociale activiteiten voor senioren. Ze zijn óf onbekend, óf vol, óf sluiten 

niet aan bij de behoeften.   

- Er is niemand die kan helpen met klusjes in en rond het huis. 

- Voorzieningen zijn niet gemakkelijk bereikbaar met de bus (rijdt maar bepaalde route)  

- Er wordt te weinig tijd toegekend voor de hulp in de huishouding, dus je moet nog veel zelf 

doen. 

Tijdens de terugkombijeenkomst prioriteren de buurtbewoners van Maasniel/de Wijher: 

1. Communicatiemiddel: een buurtblaadje of vitrinekast 

a. Wordt aan gewerkt door WijZijnMaasniel 

2. Klusjeshulp 

a. Kunnen we samen oplossen door te inventariseren wie waar goed in is 

3. Goede OV-verbinding naar voorzieningen toe 
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Eén van de deelnemers blijft benadrukken dat computerles in Maasniel heel fijn zou zijn. 

We hebben tijdens het groepsgesprek en de terugkombijeenkomst ook kort gesproken over 

mogelijke interventies. Voor Maasniel/de Wijher waren de besproken interventies: 

- Een buurtblaadje of een vitrinekast organiseren waardoor buurtbewoners beter op de hoogte 

zijn van wat er speelt in een buurt 

- Een klusjeslijn instellen die je kunt bellen als je een klusje gedaan moet hebben en/of 

inventariseren welke buurtbewoner waar goed in is, en zo elkaar helpen waar mogelijk 

- Een goede busverbinding naar de belangrijkste voorzieningen 
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Asenray: 

Wat gaat goed in deze buurt? Hoe kunnen we zorgen dat dit zo blijft? 

1. Fijn dat ze een defibrillator hebben 
en dat er 12 mensen in de buurt 
gecertificeerd zijn om hem te 
gebruiken. 

Mensen opleiden om de AED te kunnen 
gebruiken. Buurtbewoners moeten hierover 
geïnformeerd worden. 

2. Rijk verenigingsleven; nieuwe 

mensen worden snel opgenomen 

Investeren in verbondenheid met de buurt 

3. Het Blaedje Afhankelijk van vrijwilligers 

4. Veel burenhulp; maar in het 
algemeen zorgt iedereen goed voor 
zichzelf om niet afhankelijk te zijn 

van anderen 

 

5. Sporten kan bij de Duup  

6. Er is snel iets te 
organiseren/realiseren in Asenray 

omdat er een sterk sociaal netwerk 
is 

 

7. Buurtbewoners hebben een centraal 
aanspreekpunt als ze vragen 
hebben: het comité van 
samenwerking 

 

8. Veel succesvolle buurtactiviteiten 
(carnaval, kermis) 

 

9. Het comité van samenwerking heeft 
goede banden met de gemeente 

 

10. Veilige woonomgeving -de app helpt daarbij 

11. Veel buurtbewoners voelen zich 
verantwoordelijk voor de buurt en 

ieder draagt zijn/haar steentje bij 

 

 

Wat missen ze? Waar is behoefte aan 
maar is nu niet aanwezig? 

Wat zijn mogelijke initiatieven die helpen 
om het verbeterpunt aan te pakken? 

1. Seniorenwoningen/woongroep in 
Asenray 

a. Altijd iemand die op je let 
b. Altijd aanspraak 
c. Je kunt elkaar helpen 
d. Je kunt in je vertrouwde 

buurt blijven 

-Bouw seniorenwoningen in Asenray in een 
woongroepvorm, met een gezamenlijke 

woonkamer, waar (alleenstaande) mensen in 
de avond niet alleen hoeven te zitten.  
-Het van een koophuis (dat afbetaald is) naar 
huurhuis verhuizen is vaak niet financieel 
interessant. Hier zou ondersteuning voor 
moeten zijn.  

2. Meer betaalbare huurwoningen; zo 
kun je jongeren in de buurt houden 

-Hoe kun je tegengaan dat jongeren die het 
huis uit gaan gedwongen zijn naar de stad te 
gaan? 

3. Een veilige woonomgeving -Meer politie op straat 

4. Een plek om informeel en spontaan 
samen te komen (niet iedereen wil 
vrijwilliger zijn of deelnemen aan 
een activiteit) / eenzaamheid 

-Een café. Naar de Duup ga je alleen voor 
activiteiten, niet als je alleen mensen wilt 
treffen. 
-Dit zou ook bij voorzieningen kunnen zoals 
een winkeltje of een huisarts, maar die zijn er 
ook niet. 
-In een huiskamer van een potentieel 

seniorencomplex zou dit elkaar informeel 
tegenkomen heel gemakkelijk te 
verwezenlijken zijn. 
-Een initiatief wat het makkelijker maakt 
spontaan bij elkaar op de koffie te gaan. 

5. Lidwina die langsgaat bij de 

ouderen en zieken is niet meer 
actief in Asenray 

-Lidwina herintroduceren 

-Een lokaal vergelijkbaar initiatief opzetten 

6. Voorzieningen zijn verdwenen  
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7. Gemakkelijk bereikbare 

voorzieningen / doorgang naar de 
stad; de fietsbrug over de snelweg 

is te steil voor veel ouderen 

-Is er een weg / manier te bedenken naar de 

stad die meer vlak is / minder inspanning kost? 
-Is er een manier te bedenken om het 

eilandgevoel te verminderen? 

8. Goede OV-verbinding naar de 
huisarts in Maasniel 

-De busroute zou aangepast moeten worden 
-De buslijn zou minder kwetsbaar worden als 
het geen vrijwilligers zijn die de bus rijden. 

9. Weinig kennis over en support bij 
het aanvragen van hulp i.v.m. 
gezondheid/leeftijd 

-Meer bekendheid geven over WMO en hoe 
bepaalde procedures verlopen om 
hulpmiddelen aan te vragen 
-Mensen die niet weten dat de WMO bestaat, 
zullen ook niet bellen. 

10. De opkomst bij activiteiten die ze 

organiseren is meestal niet erg 
hoog. Dat zorgt er op termijn voor 

dat dingen niet meer georganiseerd 
gaan/kunnen worden. 

-Beter reclame maken 

-De doelgroep voor het evenement groter 
maken; meerdere doelgroepen aanspreken 

-De tijd van de activiteit veranderen zodat 
meerdere doelgroepen aangesproken worden 

11. Veiligheid in het verkeer -Er zijn verschillende verkeerspunten die 

aangepakt moeten worden 

 

Op basis van bovenstaande zijn we tot de volgende kernpunten gekomen die gemist worden in 

Asenray: 

- meer betaalbare huurwoningen (investeringen in de jongere generatie (scouting, hun 

woningmarkt, hun verenigingen bv) 

- een veilige woonomgeving 

- beschikbare en betaalbare seniorenwoningen 

- een plek om elkaar informeel te ontmoeten  

- Lidwina – emotionele steun voor mensen die ziek of eenzaam zijn 

- goed/gemakkelijk bereikbare voorzieningen: brievenbus, huisarts, ziekenhuis, fysio, 

apotheek 

- goede ov-verbinding naar de huisarts 

- steun bij het senior-proof maken van je huis/leven (WMO) 

- hoge opkomst bij sociale activiteiten 

- veiligheid in het verkeer 

Dit hebben we herformuleerd naar de problemen/verbeterpunten die oudere buurtbewoners ervaren 

in de buurt. Dit lijstje hebben we gebruikt om te prioriteren tijdens de terugkombijeenkomst: 

- Jongeren verlaten de buurt omdat er o.a. te weinig huurwoningen zijn 

- Een gevoel van onveiligheid  

- Er zijn geen seniorenwoningen in de buurt om naar toe te verhuizen als je niet meer in je 

eigen huis kunt blijven wonen; je moet dan naar de stad 

- Er is geen plek in de buurt om elkaar informeel te ontmoeten voor koffie, dus als je niet 

vrijwilliger bent of actief in een vereniging kom je weinig mensen tegen 

- Er is geen georganiseerde steun voor mensen die ziek of eenzaam zijn, zoals Lidwina 

- Voorzieningen zijn niet gemakkelijk bereikbaar met de bus (rijdt maar bepaalde route en is 

kwetsbaar door inzet vrijwilligers)  

- Voorzieningen zijn niet gemakkelijk bereikbaar met de fiets (vanwege steile fietsbrug) 

- Er is te weinig kennis over hoe en waarmee de WMO kan helpen om langer zelfstandig te 

kunnen wonen/leven 

- Als er een sociale activiteit georganiseerd wordt, is de opkomst vaak laag. Dat maakt het 

onaantrekkelijk om activiteiten te organiseren op termijn. 

- Het verkeer is op verschillende punten onveilig voor zowel jongere als oudere 

buurtbewoners.  
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Tijdens de terugkombijeenkomst prioriteren de buurtbewoners van Asenray: 

1. Seniorenwoningen met hofje 

a. Gemeente 

b. Woningstichting 

c. Gesprekken met wethouders 

2. WMO info 

a. De gemeente zou ouderen pro-actief moeten informeren over de mogelijkheden bij 

WMO 

b. Via het comité van samenwerking 

3. Steun aan zieke mensen 

Initiatieven die ze zelf gaan realiseren: 

→repair-café 

→kookcursussen 

De deelnemers uit Asenray voelen zich heel gezegend met 1) een gemeenschapshuis, 2) betrokken 

buurtbewoners. Ze realiseren zich tijdens de terugkombijeenkomst dat ze daar dankbaar gebruik 

van moeten maken, omdat in de andere buurten deze punten niet zo vanzelfsprekend zijn. 

We hebben tijdens het groepsgesprek en de terugkombijeenkomst ook kort gesproken over 

mogelijke interventies. Voor Asenray waren de besproken interventies: 

- Een woningbouworganisatie zou seniorenwoningen moeten bouwen. Liefst 12 stuks, met 

hofjes en een gemeenschappelijke woonkamer. 

- De gemeente zou ouderen pro-actief moeten informeren – op papier – over de 

mogelijkheden bij de WMO. Dat kan in samenwerking met het comité van samenwerking. 

- Buurtbewoners willen een netwerk opzetten van buurtbewoners van Asenray die graag op 

de koffie gaan bij eenzame en zieke buurtbewoners. Zoiets als Lidwina maar dan willen ze 

het graag intern organiseren. 

- Een repair-café willen ze opzetten 

- Kookcursussen willen ze opzetten 
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Leeuwen: 

Wat gaat goed in deze buurt? Hoe kunnen we zorgen dat dit zo blijft? 

1. Actief verenigingsleven: dit bindt 
zowel oude bewoners als nieuwe 
bewoners met Leeuwen 

Als er meer seniorenwoningen zouden zijn, dan 
zouden de grote huizen van de ouderen vrij 
komen voor de jonge gezinnen en dat zou ook 
weer goed zijn voor het verenigingsleven. 

2. Goede sociale controle; mensen 

letten op elkaar, vooral ook op de 
ouderen/alleenstaanden 

Investeren in een gevoel van verbondenheid en 

gemeenschap 

3. Contact krijgen met nieuwe 
inwoners gaat meestal gemakkelijk 
via de jaarlijkse straatfeesten, het 
pleinfeest (gekomen in plaats van 

de kermis) en het verenigingsleven  

 

4. Burenhulp: jonge mensen zijn zeer 
bereid om te helpen als je ze 
vraagt, bv met boodschappen of 
een technische vraag 

 

5. Mensen voelen zich veilig. Vreemde 
dingen worden meteen gesignaleerd 
en aangepakt. 

 

6. Er zit veel overlap en samenwerking 
tussen de verenigingen 

 

7. De voetbalclub heeft een sponsor 
dus dat werkt goed 

 

8. Er is altijd wel een plek te vinden 
voor groepen/verenigingen om 

samen te komen, ookal ontbreekt 
het aan een officiële plek. Bij 

mensen thuis of in de school 
bijvoorbeeld. 

 

9. Thuiszorg is goed geregeld 
 

 

Wat missen ze? Waar is behoefte aan 
maar is nu niet aanwezig? 

Wat zijn mogelijke initiatieven die helpen 
om het verbeterpunt aan te pakken? 

1. Beschikbare en betaalbare 
seniorenwoningen in Leeuwen; men 

is dus verplicht om weg te 
verhuizen als het eigen huis niet 
meer voldoet. Hierdoor verliezen ze 
hun sociale leven. Als ze niet weg 
verhuizen omdat ze Leeuwen niet 
uit willen, bezetten ze een huis 
waar ook een jong gezin zou 

kunnen wonen. 

-Meer betaalbare seniorenwoningen realiseren in 
Leeuwen 

-De seniorenwoningen toekennen op basis van 
behoefte en op basis van of je in Leeuwen 
geboren bent, i.p.v. op basis van inschrijftijd 
-Scheef wonen voorkomen door periodiek te 
evalueren of iemand er nog terecht woont 

2. Steun bij het seniorproof maken 
van je huis. Bijvoorbeeld een traplift 
aanvragen is ingewikkeld: het duurt 
lang, is duur, en de criteria zijn 

streng. 

-Het seniorproof maken van je huis zou 
gemakkelijker gemaakt moeten worden 
-Meer informatie verspreiden over een 
leasecontract 

-Er moet financiële tegemoetkoming komen om 
je huis aan te kunnen passen en langer thuis te 
blijven wonen 
-Er zou meer informatie moeten zijn over wat er 
mogelijk is bij de WMO. Niet alleen online maar 
ook op papier. 
-Als mensen toch zelf een traplift aanschaffen 

zou het fijn zijn als dat van de belasting 
afgetrokken zou kunnen worden. Blijkbaar kon 
dat vroeger maar nu niet meer. 

3. De gemeente vergeet Leeuwen 
soms een beetje omdat ze op het 
eerste gezicht alles goed geregeld 

-Het zou fijn zijn als de gemeente zou luisteren 
naar de behoeftes van de inwoners van Leeuwen 
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hebben. Ze zijn in staat om veel zelf 

op te lossen. Ze hebben ook maar 
weinig allochtonen (ze missen het 

etiket ‘probleemwijk’). Ze worden 
verwacht zich te voegen naar 
Maasniel. “Leeuwen moet zich 
voegen bij Neel maar een 
Leeuwenaar is geen Neeler en ook 
geen Roermonder.” 

en hen daarbij ondersteunt. Dit project is 

wellicht een eerste stap. 

4. Voor de seniorenverenigingen is het 
belangrijk dat ze ook de jongere 
ouderen (de net gepensioneerden) 
aanspreken. Die voelen zich vaak 
nog geen senior en stappen 
daardoor pas vrij laat in, pas als het 

écht nodig is. Zij zijn echter ook 
organisatorisch hard nodig. 

-Specifiek leden werven onder deze groep. Zij 
lopen wel al tegen seniorenproblemen aan maar 
realiseren zich vaak nog niet dat ze op allerlei 
seniorenvoordelen recht hebben. 

5. Het is belangrijk voor de wijk dat de 
gemeente investeert in het scouting 
gebouw. Dat is nu heel onveilig. 
Scouting leert de inwoners 

onmisbare vaardigheden voor hun 
latere verenigingsleven. 

 

6. Een plek om elkaar informeel te 
ontmoeten. Er zijn nog maar zo 
weinig voorzieningen in Leeuwen 

dat mensen elkaar niet meer 
gemakkelijk ‘spontaan’ tegenkomen 
om informele praatjes te maken.  

-Een gemeenschapshuis zou een mooie plek zijn 
om elkaar informeel en laagdrempelig te 
ontmoeten, waar je laagdrempelig zonder 

kosten of lidmaatschap voor een vereniging kunt 
binnenlopen 
-Er is de zaal van Aad Leeuwe. Die heeft de 
gemeente ooit bedoeld om te ontmoeten en voor 

het verenigingsleven. In de praktijk wordt er 
echter niet op gehandhaafd en zijn de 
huurprijzen nu zo (commercieel) hoog dat het 

niet meer interessant is voor buurtbewoners /de 
verenigingen. 

7. Er is niks in Leeuwen wat betreft 
huisarts, apotheek, fysio, 
supermarkt etc. Dat is voor mensen 

die immobiel zijn heel lastig. 

-Beter OV zou het voor mensen die niet mobiel 
zijn minder erg maken dat de gezondheidszorg 
en supermarkt zo ver weg zijn 

-Een SRV wagen zou het probleem kunnen 
oplossen 

8. Het OV is slecht geregeld. De 
belbus is vaak te laat. Nu rijdt er 
een bus bestuurd door vrijwilligers 
sinds kort. 

-Beter OV zou het voor mensen die niet mobiel 
zijn minder erg maken dat de gezondheidszorg 
en supermarkt zo ver weg zijn 
-Buurtbewoners moeten ook geïnformeerd 

worden over hoe dat werkt met een bus, bv dat 

de rollator gewoon mee kan. 

9. Er moet iets komen om mensen 
achter de voordeur uit te halen om 
eenzaamheid, vooral bij 

alleenstaanden, tegen te gaan. Niet 
iedereen heeft interesse in het 
verenigingsleven. 

-Een gemeenschapshuis zou een mooie plek zijn 
om elkaar informeel en laagdrempelig te 
ontmoeten 

-Lidwina gaat langs bij mensen die eenzaam 
zijn. Zij gaan bij mensen langs zodra ze horen 
dat iemand dat mogelijk op prijs stelt. Deze 
mogelijkheid moet wellicht breder onder de 
aandacht worden gebracht. 
-Paradies is een fijne plek om naartoe te gaan, 
maar het is moeilijk daar te komen (te 

parkeren). De organisatie erachter is echter heel 
goed. Maar als er weinig mensen uit Leeuwen 
komen is dat niet zo aantrekkelijk voor de 
inwoners. 

10. Er is geen buurtblad. Hierdoor zijn 
mensen slecht op de hoogte van 

-Een nieuw buurtblad /nieuwsbrief in het leven 
roepen dat periodiek uitkomt. Bijvoorbeeld 2 

keer per jaar. 
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wat er georganiseerd wordt in de 

buurt. 

-Een blz toevoegen aan het gratis huis aan huis 

blad met een seniorenpagina 

11. Er zijn 2 defibrillators aanwezig in 
de buurt, maar men weet niet waar 
ze hangen en hoe/wie ze kan 
gebruiken. 

-De buurtbewoners informeren over de 
defibrillator en wie hem kan gebruiken. Of wat 
ze moeten doen als ze hem nodig hebben. 

 

Op basis van bovenstaande zijn we tot de volgende kernpunten gekomen die gemist worden in 

Leeuwen: 

- beschikbare en betaalbare seniorenwoningen 

- steun bij het seniorproof maken van je huis/leven (WMO) 

- investeringen in de jongere generatie (scouting, hun woningmarkt, hun verenigingen bv) 

- een plek om elkaar informeel te ontmoeten zoals een gemeenschapshuis 

- goed bereikbare voorzieningen 

- een buurtblad 

- kennis over (het gebruik van) de buurtdefibrillators 

Dit hebben we herformuleerd naar de problemen/verbeterpunten die oudere buurtbewoners ervaren 

in de buurt. Dit lijstje hebben we gebruikt om te prioriteren tijdens de terugkombijeenkomst: 

- Er zijn geen seniorenwoningen in de buurt om naar toe te verhuizen als je niet meer in je 

eigen huis kunt blijven wonen; je moet dan naar de stad 

- Er is te weinig kennis over hoe en waarmee de WMO kan helpen om langer zelfstandig te 

kunnen wonen/leven 

- Er moet meer geïnvesteerd worden in de behoeftes van de jongeren in de buurt, om de 

buurt draaiend te houden. Bv. te weinig woningdoorstroom, weinig investering in scouting. 

- Er is geen plek in de buurt om elkaar informeel te ontmoeten voor koffie, zoals een 

gemeenschapshuis, dus als je niet vrijwilliger bent of actief in een vereniging kom je 

weinig mensen tegen 

- Voorzieningen zijn niet gemakkelijk bereikbaar met de bus (rijdt maar bepaalde route en is 

kwetsbaar door inzet vrijwilligers) of auto (geen parkeerplek dichtbij) 

- Er is geen communicatiemiddel waarmee buurtbewoners met elkaar kunnen 

communiceren; geen vitrinekast of buurtblaadje 

- Er is te weinig kennis over (het gebruik van) de buurtdefibrillators 

Tijdens de terugkombijeenkomst prioriteren de buurtbewoners van Leeuwen: 

1. Seniorenwoningen 

a. Gemeente en projectontwikkelaars 

2. Gemeenschapshuis 

a. In gesprek gaan met de gemeente 

3. Informatieblaadje 

a. Dorp comité 

b. Gemeente 

c. Verenigingen voor leesmateriaal 

We hebben tijdens het groepsgesprek en de terugkombijeenkomst ook kort gesproken over 

mogelijke interventies. Voor Leeuwen waren de besproken interventies: 

- Meer betaalbare seniorenwoningen realiseren in Leeuwen 

o De seniorenwoningen toekennen op basis van behoefte en op basis van of je in 

Leeuwen geboren bent, i.p.v. op basis van inschrijftijd 

o Scheef wonen voorkomen door periodiek te evalueren of iemand er nog terecht 

woont 
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- Een gemeenschapshuis zou een mooie plek zijn om elkaar informeel en laagdrempelig te 

ontmoeten, waar je laagdrempelig zonder kosten of lidmaatschap voor een vereniging kunt 

binnenlopen 

o Er is de zaal van Aad Leeuwe. Die heeft de gemeente ooit bedoeld om te ontmoeten 

en voor het verenigingsleven. In de praktijk wordt er echter niet op gehandhaafd en 

zijn de huurprijzen nu zo (commercieel) hoog dat het niet meer interessant is voor 

buurtbewoners /de verenigingen. 

- Een nieuw buurtblad /nieuwsbrief in het leven roepen dat periodiek uitkomt. Bijvoorbeeld 2 

keer per jaar. 

o Een blz toevoegen aan het gratis huis aan huis blad met een seniorenpagina 
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Tegelarijveld 

Wat gaat goed in deze buurt? Hoe kunnen we zorgen dat dit zo blijft? Wat kan 
hieraan verbeterd worden? 

1. Burenhulp: met sommige 
buurtbewoners is er fijn contact 

-Investeren in een gevoel van verbondenheid met de 
buurt 

2. Politie kwam in actie na 
melding 

-Hier moet meer bekendheid aan gegeven worden 

3. De buitenbeterapp werkt goed 
– gemeente komt in actie 

-Hier moet meer bekendheid aan gegeven worden, 
zodat buurtbewoners hier in grotere getalen gebruik 
van maken 

4. Er is een wijkraad die sociale 
activiteiten organiseert 

-Hier moet meer bekendheid aan gegeven worden, 
zodat buurtbewoners hier in grotere getalen gebruik 

van maken 

5. WijZijnMaasniel zet zich in om 

de leefomgeving te verbeteren 

 

6. 20 mensen in de buurt kunnen 

de AED gebruiken 

-Hier moet meer bekendheid aan gegeven worden 

-Mensen beter informeren over dat ze zich kunnen 
registreren op hartslag.nu 

7. In Maasniel hebben ze alle 
benodigde voorzieningen 

 
 
 

Wat missen ze? Waar is behoefte 
aan maar is nu niet aanwezig? 

Wat zijn mogelijke initiatieven die helpen om 
het verbeterpunt aan te pakken? 

1. Zeggenschap over waar je / 
vader / moeder begeleid komt 
te wonen 

 

2. Buurtactiviteiten / iets wat de 
mensen samenbrengt: het 
kennen van je buren; kloof 

tussen jong en oud, nieuwe en 
oude bewoners; het vertrouwen 
in mensen; gedeelde normen 

en waarden, burenhulp:(jonge) 
mensen die iets voor hun 
buurt/buren willen betekenen 

-Organiseren van sociale activiteiten / buurtfeesten / 
een BBQ, die mensen samen brengen (de deelnemers 
waren echter pessimistisch over of je hiermee de 

mensen aanspreekt die je aan wilt spreken) 
-De wijkraad organiseert het één en ander maar men 
is niet op de hoogte 

-Aansluiten bij de activiteiten van WijZijnMaasniel 
-Een actieve wijkraad en actief verenigingsleven 

3. Een nette woonomgeving, 
zonder afval op straat, 

verpauperde tuinen 

-Beterbuitenapp helpt om overlast (van rotzooi bv) 
aan te pakken 

-Handhaving door bouwvereniging, gemeente en 
politie 
-Voortuintjes aanpakken, opruimen en bloemen in 
zetten 
-Mooi verzorgde openbare plekken zoals een mooie 
rozenstruik zoals die er vroeger was 
-Afval sneller ophalen en afval dumpen tegengaan 

-‘Buurtregels’ uitreiken aan nieuwe bewoners 

4. Een veilige woonomgeving 
zonder criminaliteit, dealers, 
inbraken, ingegooide ramen, 
vandalisme 

-Handhaving door bouwvereniging, gemeente en 
politie 
-Haakjes op je deuren als je ’s avonds alleen bent 
-De winkels zouden geen vergunning moeten hebben 

om ’s avonds open te mogen zijn, dan zou daar 
minder criminaliteit plaatsvinden 
-Oudere mensen trainen om weerbaarder te zijn 
-Camera’s ophangen 
-Buurtbewoners zouden moeten leren elkaar 
constructief aan te spreken op onwenselijk gedrag 
-Buurtbewoners moeten aangifte doen bij de politie, 

maar zijn vaak bang om dit te doen. Hierin zouden ze 
dus begeleid moeten worden. 
-‘Buurtregels’ uitreiken aan nieuwe bewoners 

5. Een brievenbus  

6. Een school  
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7. Informatie over de buurt en 

over de 
activiteiten/mogelijkheden voor 

senioren 

-Mensen die meer participeren en meer onder de 

mensen komen zijn beter informeel geïnformeerd. Ze 
weten beter wat er gebeurt in de stad. 

-Een glazen vitrine / fysieke plek waarin/op 
buurtbewoners informatie op papier kunnen delen 
met elkaar 
-Een buurtblaadje  

8. Een ruimte om samen te 

komen, een ontmoetingsplek, 
een plek om gezellig koffie te 
drinken 

-Niet alle deelnemers zijn op de hoogte van de 

koffiemiddag in het Stulpke 
-Niet alle deelnemers zijn op de hoogte dat de 
activiteiten in het Brikkenhoes, zoals de gym, nu 
open zijn voor alle buurtbewoners 
-Seniorenwoningen bouwen met hofjes, dat zou een 
idee zijn om eenzaamheid tegen te gaan. Je kunt dan 
ook langer thuis blijven wonen omdat je elkaar kunt 

helpen. 

9. Steun vanuit de gemeente; die 
richt zich op andere 
probleemwijken 

 

10. Bereikbaarheid van het 
ziekenhuis/fysio/huisarts etc. 

-De fysio heeft 3 chauffeurs die mensen ophalen die 
slecht ter been zijn, dat weten ze niet 
-Informeren dat bloedprikken ook (dichter) bij huis 
kan 

11. Toegankelijke voorzieningen 
met scootmobiel of rolstoel 

-Huisarts, Primera, apotheek, tandarts, fysio zouden 
rolstoeltoegankelijk gemaakt moeten worden, zonder 

drempels en trapjes 

12. Hulp bij klusjes -Iemand die je kunt bellen als je hulp met klusjes 
nodig hebt 

 

Op basis van bovenstaande zijn we tot de volgende kernpunten gekomen die gemist worden in 

Tegelarijveld: 

- een plek dichtbij om voor je hoogbejaarde ouders te kunnen zorgen 

- verbondenheid met de buurt; burenhulp 

- een nette woonomgeving 

- een veilige woonomgeving 

- communicatiemiddel voor buurtbewoners: een vitrinekast of buurtblaadje 

- een plek om elkaar informeel te ontmoeten  

- goed bereikbare voorzieningen: brievenbus, huisarts, ziekenhuis, fysio, apotheek 

- hulp bij klusjes 

Dit hebben we herformuleerd naar de problemen/verbeterpunten die oudere buurtbewoners ervaren 

in de buurt. Dit lijstje hebben we gebruikt om te prioriteren tijdens de terugkombijeenkomst: 

- Je hebt niks te zeggen over waar je hoogbejaarde ouders geplaatst gaan worden als ze 

begeleid gaan wonen 

- Jonge buurtbewoners hebben het druk, waardoor verschillende buurtverenigingen en -

initiatieven verdwijnen en burenhulp weinig gevraagd wordt 

- Buurtbewoners kennen elkaar niet  

- De buurt is aan het verpauperen: afval op straat, niet-onderhouden voortuinen 

- Een gevoel van onveiligheid  

- Er is geen communicatiemiddel waarmee buurtbewoners met elkaar kunnen 

communiceren; geen vitrinekast of buurtblaadje 

- Er is geen plek in de buurt om elkaar informeel te ontmoeten voor koffie 

- Er zijn te weinig sociale activiteiten voor senioren. De activiteiten die er wel zijn, zijn óf 

onbekend, óf vol, óf sluiten niet aan bij de behoeften.   

- Er is niemand die kan helpen met klusjes in en rond het huis. 

- Voorzieningen zijn niet gemakkelijk bereikbaar met de bus (rijdt maar bepaalde route)  
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- Voorzieningen zijn niet toegankelijk voor rolstoelen/scootmobiels 

Tijdens de terugkombijeenkomst prioriteren de buurtbewoners van Tegelarijveld: 

1. De buurt is aan het verpauperen 

a. Er moet meer opgeruimd worden door de gemeente 

b. Er moet meer gehandhaafd worden – mensen moeten aangesproken worden op hun 

gedrag, dat durven de bewoners zelf niet te doen 

2. Er is geen plek om elkaar informeel te ontmoeten voor koffie 

a. Koffie inloop momenten in het wijkgebouw 

b. Kaartclub 

c. Fitnesstest 

3. Een gevoel van onveiligheid 

a. Een wijkagent die mensen op hun gedrag aanspreekt 

4. Extra: een hofje waar ouderen samen kunnen wonen 

We hebben tijdens het groepsgesprek en de terugkombijeenkomst ook kort gesproken over 

mogelijke interventies. Voor Tegelarijveld waren de besproken interventies: 

- Om verpaupering tegen te gaan: 

o Beterbuitenapp helpt om overlast (van rotzooi bv) aan te pakken 

o Handhaving door bouwvereniging, gemeente en politie 

o Voortuintjes aanpakken, opruimen en bloemen in zetten 

o Mooi verzorgde openbare plekken zoals een mooie rozenstruik zoals die er vroeger 

was 

o Afval sneller ophalen en afval dumpen tegengaan 

o ‘Buurtregels’ uitreiken aan nieuwe bewoners 

- Om te ontmoeten: 

o Niet alle deelnemers zijn op de hoogte van de koffiemiddag in het Stulpke 

o Niet alle deelnemers zijn op de hoogte dat de activiteiten in het Brikkenhoes, zoals 

de gym, nu open zijn voor alle buurtbewoners 

o Seniorenwoningen bouwen met hofjes, dat zou een idee zijn om eenzaamheid tegen 

te gaan. Je kunt dan ook langer thuis blijven wonen omdat je elkaar kunt helpen. 

- Voor een veiliger gevoel: 

o Handhaving door bouwvereniging, gemeente en politie 

o Haakjes op je deuren als je ’s avonds alleen bent 

o De winkels zouden geen vergunning moeten hebben om ’s avonds open te mogen 

zijn, dan zou daar minder criminaliteit plaatsvinden 

o Oudere mensen trainen om weerbaarder te zijn 

o Camera’s ophangen 

o Buurtbewoners zouden moeten leren elkaar constructief aan te spreken op 

onwenselijk gedrag 

o Buurtbewoners moeten aangifte doen bij de politie, maar zijn vaak bang om dit te 

doen. Hierin zouden ze dus begeleid moeten worden. 

o ‘Buurtregels’ uitreiken aan nieuwe bewoners 

Wat de deelnemers nog benadrukten achteraf: 

- We willen graag op papier geïnformeerd worden over de vorderingen 

- We willen graag concreet weten wat we nu kunnen verwachten van het netwerk. Wij hebben 

nu gegeven, maar wat wordt er nu concreet mee gedaan? 

- Jammer dat er niemand van de gemeente aanwezig was, of van wel.kom. Helaas hebben 

zowel de wijkregisseur als de opbouwwerker zich op het laatste moment moeten afmelden. 
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3. Concluderend 

Het enthousiasme van buurtbewoners om deel te nemen aan dit onderzoek was hartverwarmend. 

Via de wijkraden, buurtverenigingen en buurtprofessionals hebben we vele burgers bereid gevonden 

hun verhaal met ons te delen. Het bleek echter heel lastig om de ouderen in de meest kwetsbare 

posities te betrekken, zelfs terwijl we dit van tevoren verwacht hadden en we onze werving er op 

aangepast hebben. Ongeveer een kwart van de deelnemers bevond zich fysiek, mentaal of sociaal 

in een kwetsbare positie. Een één-op-één interview had wellicht beter aangesloten bij deze specifieke 

doelgroep. Mensen hoeven de deur dan niet uit en er is meer aandacht voor hún verhaal. Bovendien 

is het sociaal gezien niet gemakkelijk om over kwetsbare en gevoelige zaken te praten. Een één-op-

één gesprek zou deze moeilijkheid overkomen. 

Wat opvalt met betrekking tot de inhoud van de gesprekken die we gehad hebben, is dat de vier 

buurten elk hun eigen cultuur hebben, hun eigen omgangsvormen, mensen, regels en problemen. 

Terwijl het verenigingsleven in de ene buurt heel actief is (Leeuwen en Asenray), is dat in de andere 

buurten veel minder het geval (Maasniel en Tegelarijveld). Terwijl er in de ene buurt voldoende 

seniorenwoningen zijn, zijn ze in andere buurten afwezig. Wat met name opvalt als we kijken naar 

wat er uit de gesprekken is gekomen, is dat de resultaten nogal afwijken van de doelstellingen die 

de professionals geprioriteerd hadden voor de buurten. De doelen die het programmateam gekozen 

had, zijn: betere samenwerking tussen professionals en meer eigen regie bij de inwoner. Deze 

doelen zijn beiden gericht op het zorgdomein, terwijl uit de groepsgesprekken blijkt dat de 

deelnemers in eerste instantie behoefte hebben aan verbeteringen in het sociale domein. Ze willen 

zich verbonden voelen met hun buren, zodat ze ze makkelijk om hulp kunnen vragen. Ze willen zich 

veilig kunnen voelen, zodat ze de straat op durven. Ze willen een plek hebben waar ze informeel 

anderen kunnen treffen. En ze willen een medium hebben waarmee ze als buurtbewoners met elkaar 

kunnen communiceren en op de hoogte kunnen blijven wat er allemaal georganiseerd wordt in de 

buurt. Met andere woorden, als je de buurtbewoners vraagt wat ze nodig hebben om langer thuis te 

kunnen blijven wonen dan zijn de antwoorden niet zorg-gerelateerd. Wat ze nodig hebben is een 

dak boven hun hoofd in de buurt waarmee ze zich verbonden voelen. Pas als ze zorgbehoevend 

worden, zal de zorg voor hen een zorg worden. 

Deze resultaten laten dan ook zien hoe belangrijk het is om de buurtbewoners te raadplegen. 

Professionals moeten samen mét buurtbewoners nadenken over wat de behoeftes zijn in de buurt. 

Als deze behoeftes blijken af te wijken van wat de professionals gedacht hadden, moet er voldoende 

ruimte zijn om de doelen aan te passen. Het programmateam van het Zorgnetwerk Roermond heeft 

n.a.v. de burgerraadpleging ook de levensloopbestendige leefomgeving toegevoegd aan haar 

doelen. Aan het einde van de terugkombijeenkomst hebben de buurtbewoners aangegeven hoe ze 

in de toekomst betrokken willen blijven bij de ontwikkelingen in hun buurt. Velen gaven aan 

geïnformeerd te willen blijven. Enkelen gaven aan ook advies te willen geven aan professionals. 

Naast ons project zijn er ook een aantal burgerinitiatieven actief, zoals WijZijnMaasniel en het 

dorpscomité van Leeuwen. Het Zorgnetwerk Roermond heeft er nu dan ook een lijst aan 

enthousiaste en actieve buurtbewoners bij om in de toekomst sámen te werken aan langer en 

gelukkiger thuis kunnen blijven wonen in MALT.  
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DEEL 2: ONZE WERKWIJZE 

1. Inleiding 

In dit tweede deel van het rapport zullen we onze werkwijze in dit buurtonderzoek delen, zodat 

andere onderzoekers kunnen leren van wat er bij ons wel en wat niet goed werkte. Aan het einde 

van dit tweede deel zullen we tips geven over de implementatie van deze methodiek in andere 

buurten. We hebben onze werkwijze opgesplitst in de volgende 9 stappen: 

Stap 1: vind de sleutelfiguren in de buurt 

Stap 2: plan en verspreid in overleg met de sleutelfiguren data en locatie 

Stap 3: het groepsgesprek voorbereiden 

Stap 4: het groepsgesprek voeren 

Stap 5: verslaglegging 

Stap 6: analyse 

Stap 7: voorbereiding van de terugkoppelbijeenkomst aan de burgers 

Stap 8: de terugkoppelbijeenkomst aan de burgers 

Stap 9: zorgen voor borging 

2. Onze werkwijze: 9 stappen 

Onderzoek in een buurt begint met een populatie-analyse, zodat de achtergrondkenmerken van een 

buurt in kaart zijn gebracht. Aan de hand van een populatie-analyse kun je beslissen op welke buurt 

je je wilt richten en waarom. Aan welke kenmerken voldoet deze buurt en waarom zijn die 

interessant? In dit project is de populatie-analyse gedaan door het Zorgnetwerk Roermond. Op basis 

van hun analyses hebben ze ervoor gekozen om specifiek voor de vier buurten van MALT verdiepend 

onderzoek te doen. In deze vier buurten bleek het aandeel 65-plussers oververtegenwoordigd, en 

ook het aandeel ouderen dat problemen in het dagelijks leven ervaart, zoals mensen met dementie, 

die laaggeletterd zijn, die eenzaam zijn, en met co-morbiditeit. Het verdiepende onderzoek in deze 

vier buurten bestaat uit negen stappen. 
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Stap 1: vind de sleutelfiguren in de buurt 

Elke wijk/buurt heeft sleutelfiguren. Dit zijn mensen in een buurt die als een soort spin in het web 

fungeren en een breed sociaal netwerk hebben. Dat kan een professional zijn zoals een 

wijkregisseur. Dat kan ook een vrijwilliger zijn van een buurtvereniging.  

Hoe wij deelnemers hebben geworven 

De onderzoeker heeft eerst via de wijkregisseur en het zorgnetwerk een lijst gekregen met 

potentiële ingangen. Dit waren zowel (zorg)professionals actief in de buurt als ook actieve 

buurtbewoners. We hoopten drie groepen buurtbewoners te bereiken: 

- gewone buurtbewoners: zijn gecontacteerd door de wijkregisseur 

- actieve buurtbewoners: zijn lid van verenigingen e.d. en hebben we zelf benaderd 

via contactgegevens gevonden op internet 

- buurtbewoners in een kwetsbare positie: (zorg)professionals en organisaties 

gevraagd om buurtbewoners in een kwetsbare positie te vragen of ze mee wilden 

doen 

De onderzoeker schreef voor alle drie deze groepen een email, ofwel om hen zelf uit te nodigen 

voor deelname ofwel om hen te vragen buurtbewoners uit te nodigen. de onderzoeker gebruikte 

daarvoor in eerste instantie de brief in bijlage 1. Die bleek achteraf onoverzichtelijk en te lang. 

Het contact met de ‘gewone buurtbewoners’ liep via de wijkregisseur. Dat betekende dat 

als een ‘gewone buurtbewoner’ geen contact opnam met de onderzoeker, we hen ook niet actief 

zelf konden benaderen. De ‘actieve buurtbewoners’ waren in het algemeen erg responsief en 

verschillenden wilden met ons meedenken. Het bereiken van de zorgprofessionals bleek moeilijk. 

Enkelen hebben zich ingezet om buurtbewoners in een kwetsbare positie te bereiken. Achteraf 

gezien hebben we daar het vangnet te breed uitgegooid. Als je een handje vol zorgprofessionals 

benadert, dan kun je ze persoonlijk aanschrijven en interesseren voor het project, dat werkt 

waarschijnlijk beter dan 25 professionals met een standaard mail benaderen. 

Wie onze sleutelfiguren werden  

Maasniel: welzijnsorganisatie Wel.kom, coördinatoren Bewegen voor Ouderen en 

zorgprofessionals van De Zorggroep. Ook heeft de onderzoeker een korte oproep gedaan voor 

deelnemers tijdens een buurtbijeenkomst van het zorgnetwerk in Tegelarijveld, waar ze 

inschrijfformulieren mee naartoe had genomen. De onderzoeker is langs gegaan bij een 

ouderenmiddag in ut Stulpke. Toen heeft ze kennis gemaakt met de buurtbewoners maar ook 

met de opbouwwerker van Wel.kom. 

Asenray: voorzitter van het dorpscomité; eerst geprobeerd via de seniorenvereniging maar onze 

contactpersoon daar zag de meerwaarde van het onderzoek niet zo. Het leek er even op dat 

Asenray niet mee zou doen, omdat de onderzoeker niet achter de rug van de mevrouw om die 

‘nee’ had gezegd, een andere ingang in de buurt wilde openen. Ze is uiteindelijk op de fiets langs 

het buurthuis gegaan terwijl de voorzitter van het dorpscomité aan het jeu de boulen was en die 

wilde graag meewerken. Die heeft vervolgens contact opgenomen met de contactpersoon van 

de seniorenvereniging zodat niemand zich buitengesloten zou voelen. De voorzitter van het 

dorpscomité heeft de hele werving van deelnemers op zich genomen.  

Leeuwen: dorpscomité Leeuwen, de seniorenvereniging en stichting Lidwina (voor zieken en 

eenzamen). De onderzoeker heeft met de voorzitter van het dorpscomité gebeld. De voorzitter 

van de seniorenvereniging heeft ze ontmoet tijdens de zorgnetwerk bijeenkomst in Tegelarijveld. 

Tegelarijveld: kartrekker burgerinitiatief WijZijnMaasniel, welzijnsorganisatie wel.kom. 

Sommigen hebben zich opgegeven tijdens de zorgnetwerk bijeenkomst in Tegelarijveld. Zowel 

de kartrekker van WijZijnMaasniel (tijdens bijeenkomst in Tegelarijveld) als de opbouwwerker 

van Wel.kom (tijdens ouderenmiddag in ut Stulpke) heeft de onderzoeker in persoon ontmoet. 
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Stap 2: plan en verspreid in overleg met de sleutelfiguren data en locatie 

Nadat je de sleutelfiguren in de buurt van je onderzoek gelokaliseerd hebt, is het tijd om potentiële 

deelnemers uit te nodigen. 

  

Hoe wij de deelnemers uitgenodigd hebben voor het groepsgesprek  

We hebben eerst deelnemers gezocht en toen pas een datum en locatie geprikt. Dit was 

onnodig ingewikkeld, omdat je daardoor twee keer contact moet opnemen. Ook zijn er mensen 

die niet toezeggen mee te willen doen omdat ze nog niet weten wanneer het plaats zal vinden. 

Dit kwam in eerste instantie ook omdat we nog niet besloten hadden de groepsgesprekken per 

buurt te willen doen. Het plan was daardoor in eerste instantie om mensen gewoon te laten 

kiezen uit 4 data. Toen we besloten hebben om per buurt één gesprek te doen, hebben we 

data geprikt waarop de locatie beschikbaar was en waarop er in die buurt geen bijeenkomst 

was en die opnieuw gecommuniceerd aan de contactpersonen. De onderzoeker heeft hen een 

brief gestuurd (bijlage 2) die zij vervolgens hebben doorgestuurd / afgegeven bij de 

betreffende mensen. Inmiddels hadden zich ook al enkele buurtbewoners gemeld bij de 

onderzoeker, dat ze wel wilden deelnemen. Die heeft de onderzoeker persoonlijk een 

uitnodiging gestuurd per mail. Bij een aantal deelnemers is de onderzoeker op de fiets langs 

gegaan om de uitnodiging aan de deur af te geven. 
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Stap 3: het groepsgesprek voorbereiden 

Zodra je voldoende deelnemers hebt voor je groepsgesprekken, is het tijd om het gesprek voor te 

gaan bereiden.  

 

  

Hoe wij het groepsgesprek voorbereid hebben 

Zodra onze uitnodigingen bij de deelnemers lagen, en we wisten dat we per gesprek zo’n 10 

deelnemers konden verwachten, was het tijd voor de inhoudelijke voorbereiding van het 

groepsgesprek.  

- De interviewguide maken 

De werkgroep populatie-analyse had een eerste opzet voor een interviewguide gemaakt. Ze 

wilden graag weten of de buurtbewoners de problemen herkenden die uit hun analyse waren 

gekomen. De onderzoeker betwijfelde of deze vragen voldoende aansloten bij de 

belevingswereld van de buurtbewoners (te abstract) en wat je er nu eigenlijk mee ‘meet’. Wat 

je eigenlijk zou willen weten, is wat voor problemen ze zien in hun wijk voor de gesignaleerde 

doelgroepen. Bijv. in plaats van vragen in hoeverre ze het idee hebben dat dementie veel 

voorkomt in hun buurt, vragen welke problemen ze denken dat mensen met dementie 

tegenaan lopen in hun buurt. 

De onderzoeker heeft de interviewguide, gemaakt door de werkgroep populatie-

analyse, vergemakkelijkt door de vragen concreter te maken. Ook heeft ze de volgorde van de 

topics veranderd, zodat de buurtbewoners de kans krijgen eerst zelf hun verhaal te vertellen, 

voordat we hen thema’s in de mond leggen. Vervolgens heeft de onderzoeker deze 

interviewguide teruggekoppeld aan de werkgroep, die de nieuwe interviewguide heeft 

goedgekeurd. 

- De vragenlijst maken 

De werkgroep wilde een vragenlijst afnemen om de kwetsbaarheid van de deelnemers te 

meten. Het betreft een bestaande vragenlijst. We hebben de bestaande vragen afgedrukt op 1 

A4 (voor- en achterkant). Dit zorgde wel voor verwarring; op 2 A4 was voor de deelnemers 

duidelijker geweest. 

- Praktische voorbereiding 

Wij hebben gezorgd voor koffie, thee (ter plaatse laten regelen) en koekjes (namen we zelf 

mee). We hadden 1 exemplaar van de interviewguide bij ons, voor elke deelnemer een 

geprinte vragenlijst en een uitnodiging voor de terugkoppelbijeenkomst. Voor elke deelnemer 

hadden we ook een pen geregeld. Een opname-apparaatje met voldoende batterijen moet je 

ook regelen als je het gesprek wilt opnemen. Altijd handig om de mogelijkheid te hebben om 

het later terug te luisteren. 
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Stap 4: het groepsgesprek voeren 

Na het voorbereiden van het groepsgesprek is het tijd om het gesprek te voeren en je data te 

verzamelen. 

 

 

Hoe wij het groepsgesprek voerden 

De onderzoeker en de secretarieel medewerker van Zorgbelang Limburg waren beiden 

aanwezig. De onderzoeker begeleidde de gesprekken inhoudelijk, de secretarieel medewerker 

maakte aantekeningen van het gesprek. Formeel inhoudelijk voegde de secretarieel 

medewerker niets toe aan het groepsgesprek; wel informeel vooraf en achteraf qua sfeer 

creëren. Ook was de secretarieel medewerker voor de onderzoeker een sparringpartner om 

achteraf het gesprek mee te evalueren. 

We hebben geprobeerd om er zoveel mogelijk een natuurlijk gesprek van te maken. Op die 

manier hebben we mensen op hun gemak gesteld en de gelegenheid gegeven om hun verhaal 

te delen. We hebben een voorstelrondje gedaan waarin we ook ons persoonlijk hebben 

voorgesteld: waar we wonen, hoe ons gezin er uit ziet, etc.  

Tijdens het gesprek hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om iedereen aan het woord te 

laten. Dat was niet altijd makkelijk. Regelmatig ontstonden er groepjes waardoor het moeilijk 

was om het gesprek centraal te houden en ook de meer kwetsbare / stille deelnemers het 

woord te geven, die vaak wat meer tijd nodig hebben. Achteraf gezien hadden we met deze 

specifieke doelgroep – buurtbewoners in een kwetsbare positie – beter een interview in de 

thuissetting kunnen organiseren. 

Verschillende deelnemers gaven bij het naar huis gaan aan dat ze het een hele gezellige 

middag hadden gevonden. Dat geeft aan dat ze zich goed op hun gemak hebben gevoeld en 

hun verhalen hebben durven/kunnen delen. Ook via via kregen we te horen dat de deelnemers 

het een erg prettig gesprek hebben gevonden. 

Groepsgesprek niet erg geschikt voor buurtbewoners in een kwetsbare positie 

In dit project probeerden we de buurtbewoners in de meest kwetsbare posities te includeren. 

Dat bleek uitermate lastig. 

1. Voor de meest kwetsbaren is het moeilijk om buitenshuis af te spreken 

2. Voor de meest kwetsbare deelnemers is het moeilijk om écht deel te nemen aan een 

groepsgesprek; je moet snel kunnen reageren 

3. Eenzaamheid en fysieke problemen zijn vrij gevoelige onderwerpen. In een één op één 

interview kun je een geïnterviewde de tijd en ruimte geven om langzaam naar dat 

onderwerp te bewegen en zelf de regie te geven of hij/zij erover wilt praten. In een 

groepsgesprek heb je die tijd niet dus zul je er directer naar moeten vragen, wat af kan 

schrikken. Zeker als je zo’n onderwerpen in groepsverband wilt bespreken; daar kun je 

dan eigenlijk niet genoeg aandacht aan geven, terwijl iemand zich heel kwetsbaar 

opstelt. 

Om de buurtbewoners in de meest kwetsbare posities een waardevolle bijdrage te laten 

leveren aan een project als dit, zou het doen van interviews in de thuisomgeving een 

passendere dataverzamelingsmethode zijn. 
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Stap 5: verslaglegging 

Na het voeren van het gesprek vindt de verslaglegging van het gesprek plaats. 

 

Stap 6: analyse 

Na de verslaglegging is de analyse de volgende stap. 

 

  

Hoe wij verslag legden 

Tijdens het gesprek stelde de onderzoeker van Zorgbelang Limburg de vragen. De secretarieel 

medewerker van Zorgbelang Limburg maakte aantekeningen en werkte ze achteraf uit. We 

hebben de bijeenkomsten opgenomen met een opname-apparaatje. Omdat het geen 

wetenschappelijk onderzoek betreft, hebben we de gesprekken niet verbatim getranscribeerd. 

De secretarieel medewerker heeft na afloop op basis van haar aantekeningen een 

samenvatting geschreven van het gesprek. De onderzoeker heeft meteen na afloop van het 

groepsgesprek een reflectie geschreven, waarin ze de volgende vragen beantwoord heeft: 

1. Wie waren er aanwezig? 

2. Wat gaat goed in de buurt? 

3. Wat moet anders om langer thuis te kunnen blijven wonen? 

4. Welke belemmeringen spelen hierbij een rol? 

5. Ideeën/mogelijke oplossingen 

De verslaglegging van de onderzoeker was dus eigenlijk al een eerste aanzet tot analyse. 

Hoe wij geanalyseerd hebben 

We hebben het verslag van de secretarieel medewerker en het reflectieverslag van de 

onderzoeker als uitgangspunt genomen bij de analyse. We hebben de volgende vragen aan de 

data gesteld: 

- Wat gaat goed in deze buurt? Hoe kunnen we zorgen dat dit zo blijft? 

- Wat missen de buurtbewoners? Wat zijn mogelijke initiatieven die helpen om het 

verbeterpunt aan te pakken? 

De antwoorden op deze vragen hebben we in een tabel per buurt weergegeven (zie deel 1 van 

dit rapport). 
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Stap 7: voorbereiding van de terugkoppelbijeenkomst aan de burgers 

Na het analyseren van de data, kan de terugkoppelbijeenkomst aan de buurtbewoners voorbereid 

worden.  

 

  

Hoe wij de terugkoppelbijeenkomst voorbereid hebben 

We hebben een datum geprikt en een geschikte locatie gezocht, waar de deelnemers van alle 4 

de groepen zouden passen. We hebben gekozen voor de Kleine Tovenaar. We hadden één van 

de gespreksgroepen ook al daar willen organiseren maar dat was toen qua datum niet 

mogelijk. Het leek de onderzoeker een heel gezellige ruimte om een bijeenkomst te 

organiseren. In overleg met de eigenaresse heeft de onderzoeker de datum voor de 

terugkoppelbijeenkomst geprikt. 

Het doel en draaiboek van de bijeenkomst heeft de onderzoeker eerst besproken met haar 

leidinggevende van Zorgbelang Limburg, en daarna met de werkgroep populatie-analyse. We 

hebben daarin besloten dat er een stukje terugkoppeling moest zijn, een interactief stukje, en 

een stukje vooruit kijken (zie bijlage 4). 

De onderzoeker heeft de resultaten van de groepsgesprekken verwerkt in een powerpoint 

presentatie. Dat heeft ze gedaan aan de hand van illustraties/foto’s, zodat de deelnemers zo 

min mogelijk hoefden te lezen. Ook heeft ze per buurt een A4 gemaakt met daarop een lijstje 

verbeterpunten, die gebruikt kon worden voor het prioriteren tijdens de 

terugkoppelbijeenkomst. 
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Stap 8: de terugkoppelbijeenkomst aan de burgers 

Zodra de terugkoppelbijeenkomst voorbereid is, kan de bijeenkomst plaatsvinden. 

 

Nodig: 

- Beamer + laptop + scherm 

- Draaiboek 1x 

- Verbeterpunten per buurt (voor elke deelnemer de punten van de eigen buurt + voor elk 

groepje 1x de verbeterpunten van alle 4 de buurten – zodat ze ook van elkaars punten 

kunnen lenen en leren) 

- Inschrijflijst / adressenlijst voor het vervolg 

- Analyse van de groepsgesprekken 1x 

 

  

Wat wij gedaan hebben tijdens de terugkoppelbijeenkomst 

We zijn begonnen met een plenaire terugkoppeling van wat er uit de groepsgesprekken is 

gekomen. Daarbij heeft de onderzoeker zowel de goede als verbeterpunten per buurt 

genoemd. Op die manier weten de buurtbewoners ook wat er goed gaat in andere buurten en 

waar ze wellicht van elkaar kunnen leren. 

Na 20 minuten presentatie gingen we uiteen in groepjes per buurt. We hebben ze eerst 

gevraagd de verbeterpunten voor hun buurt (afgedrukt op A4) te prioriteren. Vervolgens 

hebben we ze gevraagd om voor de top 3 te inventariseren wat nodig is aan de hand van het 

formulier ‘verbeterpunten verkennen’ (bijlage 5). Elke groep had een ‘voorzitter; ofwel uit de 

buurt ofwel één van ons (organisatie). De onderzoeker liep rond tussen de groepjes om te 

luisteren hoe de interactie verliep. 

Na 30-40 minuten heeft elk groepje plenair zijn geprioriteerde punten gedeeld, samen met wat 

er voor nodig is om de geprioriteerde verbeterpunten aan te pakken. Dit was een mooie 

uitwisseling van ideeën, en er werd ook wel echt naar elkaar geluisterd en tips gegeven over 

en weer. 

Ter afsluiting hebben we gewezen op de adressenlijst die op de tafels lag. Daarop konden ze 

hun naam schrijven als ze op de hoogte wilden blijven. Daarop konden ze ook aangeven of ze 

zouden willen meedenken in de toekomst of dat ze zelf een punt op zouden willen pakken. 

Niemand gaf aan dat ze een punt zelf op zouden willen pakken (terwijl bv Wil Cox of Willie 

Oosterholt dat al doen). Verder zag je dat als de eerste op de lijst aankruiste dat hij/zij op de 

hoogte wilde blijven, dat de anderen dat ook aankruisten. Als de eerste aankruiste dat hij/zij 

wilde meedenken, dan kruisten de anderen dat ook aan. Ook zeiden verschillende mensen 

“eerst eens even zien wat ze met onze input gaan doen, dan wil ik wel meedenken”.  
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Stap 9: zorgen voor borging 

Nadat de terugkoppelbijeenkomst is geweest, is het belangrijk dat de resultaten van de analyse ook 

daadwerkelijk geborgd worden door het Zorgnetwerk. Dat wil zeggen, dat zodra de onderzoeker uit 

beeld is, het Zorgnetwerk zorg draagt voor de continuering van de input van de buurtbewoners. 

 

  

Hoe wij gezorgd hebben voor borging 

We hebben na de groepsgesprekken maar vóór de eindbijeenkomst de resultaten van de 

groepsgesprekken mondeling teruggekoppeld aan de werkgroep populatie-analyse. Ook 

hebben we daar een eerste terugkoppeling op het proces gedaan. 

We hebben op basis van onze ervaringen dit rapport geschreven. Dit zal gebruikt worden voor 

het opzetten van soortgelijke burgerraadplegingen in andere buurten. 

We hebben de resultaten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van het programmateam. 

Daar hebben de uitkomsten van de burgerraadpleging gezorgd voor een verschuiving in de 

doelen van het netwerk. Uit de gesprekken kwam namelijk naar voren dat buurtbewoners met 

name een fijne sociale leefomgeving nodig hebben om langer thuis te kunnen blijven wonen, 

meer dan zorggerelateerde behoeftes. De zorgprofessionals hadden een goede gezondheid van 

burgers en betere samenwerking tussen zorgprofessionals als doelen gesteld die nodig zijn om 

mensen langer thuis te kunnen laten wonen. 

De resultaten van de groepsgesprekken worden als input meegenomen in de 

vervolgbijeenkomsten van het netwerk, waarin burgers en professionals samen interventies 

gaan ontwikkelen. 
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3. Do’s and dont’s 

Op basis van onze ervaringen, hebben we de volgende do’s and dont’s op een rijtje gezet. 

Do’s: 

Sleutelfiguren in kaart brengen en kennis maken 

- Breng in kaart wie de 3 belangrijkste sleutelfiguren van de buurt zijn. Als je te breed insteekt, 

dan raak je al snel het overzicht kwijt en het is ook niet nodig. Met 1 of 2 goede sleutelfiguren 

heb je voldoende ingang om je onderzoek op poten te zetten (en werven van inwoners om 

actief mee te denken). 

- Zorg dat minstens 1 van je sleutelfiguren een zorgprofessional is die heel betrokken is in de 

buurt. Zorgprofessionals heb je nodig om tot de buurtbewoners in de meer kwetsbare 

posities toegang te krijgen. 

- Het kan heel veel tijd schelen als degene die deelnemers werft, bekend is in de buurt. Je 

bent dan sneller en effectiever bij de juiste personen. Ze zullen ook eerder bereid zijn om 

mee te werken als ze gevraagd worden door iemand die ze al kennen. 

- Indien het niet mogelijk is om een professional die bekend is in de buurt te laten werven, 

ga dan als onderzoeker zelf langs in de buurten en spreek af met de sleutelfiguren om kennis 

te maken. Als ze je persoonlijk kennen, zullen ze eerder geneigd zijn om mee te werken en 

zich in te zetten. Als persoonlijk langsgaan niet lukt, bel ze dan. Ook voor je relatie met de 

buurtbewoners is het belangrijk dat je zichtbaar wordt in de buurt. Zij zullen eerder geneigd 

zijn om mee te doen als je de buurt kent en ze jou wellicht van gezicht kennen. 

- I.v.m. de privacywet kun je professionals niet vragen voor de contactgegevens van 

potentiele deelnemers. Zorg daarom dat de professional goed op de hoogte is en het project 

ondersteunt, want je bent afhankelijk van hoe hij/zij het project ‘verkoopt’ aan potentiele 

deelnemers.  

Het groepsgesprek plannen en deelnemers uitnodigen 

- Plan het groepsgesprek samen met de sleutelfiguren. De sleutelfiguren weten wanneer de 

doelgroep vaste activiteiten heeft in de buurt, bijvoorbeeld wanneer de wekelijkse 

samenkomst van de seniorenvereniging plaatsvindt. Het is onhandig als dat overlapt met 

jouw activiteit; dan zal je opkomst lager zijn. Ook de tijd die handig is voor de doelgroep en 

een locatie voor het groepsgesprek, zijn goed om in overleg te plannen.  

- Plan het groepsgesprek in de middag. In de ochtend is voor de doelgroep niet handig, 

aangezien ze dan mogelijk afhankelijk zijn of de thuiszorg al langs is geweest die dag. In de 

wintermaanden is het al vroeg donker en is later op de dag niet handig.  

- Twee uur is een goede tijdsduur; niet te lang voor de concentratie maar ook niet te kort om 

de diepte in te kunnen. 

- Zorg dat de buurtbewoners de uitnodiging persoonlijk ontvangen. Ofwel van de 

sleutelfiguren in de buurt die ze persoonlijk kennen, ofwel van de onderzoeker. Ga langs bij 

de mensen waar je de adressen van hebt, bel aan en overhandig ze de uitnodiging. Dan kun 

je meteen extra uitleg geven als ze vragen hebben. Mocht je niet langs kunnen gaan, bel ze 

dan en zorg dat ze de brief naar wens op papier of per mail ontvangen. 

- Vraag je sleutelfiguren in elke buurt hoeveel uitnodigingen ze uitgedeeld hebben en hoeveel 

toezeggingen ze hebben. Zo houd je een vinger aan de pols wat betreft het aantal 

deelnemers. Je kunt ook vragen of mensen zich op willen geven, maar dat bouwt ook weer 

een drempel in voor mensen die spontaan willen komen. 

Het groepsgesprek voorbereiden 

- Bedenk op basis van je gezonde verstand en literatuur welke onderwerpen en sub-

onderwerpen je wilt gaan bevragen. 

- Zorg voor open vragen; vragen waar je verhalen mee uitlokt in plaats van hele korte 

antwoorden. 
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- Zorg dat je voldoende stuurt op verdieping. 

- Zorg dat je interviewguide flexibel is; je volgt in principe het verhaal van de geïnterviewde, 

maar houdt wel in de gaten dat alle onderwerpen aan bod komen. 

- Zorg dat je onderwerpen niet te abstract zijn, maar op het niveau van de geïnterviewde 

- Zorg dat je bekend bent met je topics en niet de hele tijd op je lijst hoeft te kijken. Het is 

belangrijk dat het gesprek zo natuurlijk en spontaan mogelijk kan verlopen. Alleen dan kun 

je echt de diepte ingaan. 

- Probeer je interviewguide van tevoren uit als dat mogelijk is, zodat je weet of de 

onderwerpen dekkend en begrijpelijk zijn 

- Probeer zo open mogelijk te beginnen over hun buurt, zodat het zo makkelijk mogelijk is 

om mee het gesprek in te gaan; bijvoorbeeld over hoe lang ze er wonen en wat voor soort 

mensen er wonen 

- Organiseer voor aanvang van het gesprek: 

o Koffie, thee en koekjes 

o Print de interviewguide 

o Print voor elke deelnemer een vragenlijst en uitnodiging voor de 

terugkoppelbijeenkomst 

o Zorg voor een pen voor elke deelnemer 

o Regel een opnameapparaatje met reservebatterijen 

Het groepsgesprek voeren 

- Zorg dat je er een gezellige bijeenkomst van maakt met koffie, thee en koekjes. De sfeer 

die je zet, zal bepalend zijn voor de verhalen die je verzamelt. In sommige buurten zullen 

de deelnemers elkaar kennen, in andere niet. Zeker in dat laatste geval heb je een 

belangrijke taak om een open sfeer te creëren waarin mensen niet bang zijn om hun zegje 

te doen. De informele sfeer die je weet te creëren nog voor aanvang van het gesprek, is 

heel belangrijk. Misschien kun je van tevoren al bedenken waarover je met de deelnemers 

kunt kletsen tijdens het wachten op alle deelnemers. 

- De gespreksleider leidt het gesprek in. Vraag of iemand er problemen mee heeft als je het 

gesprek opneemt. Vertel ook wat je met de geluidsopname zult doen. Vertel welk doel het 

gesprek heeft en wat je verwacht van de deelnemers.  

- Begin het groepsgesprek met een voorstelrondje. Begin zelf met je voorstellen en probeer 

je open en kwetsbaar op te stellen, dan zullen de deelnemers zich veilig voelen om dit ook 

te doen. Vertel bijvoorbeeld over de buurt waar je zelf woont, hoe je relatie is met de buurt 

en hoe je gezinssituatie eruit ziet. Vraag de deelnemers ook om zich voor stellen, en te 

vertellen hoe lang ze in de buurt wonen en wat hun relatie met de buurt is. Vaak komen zo 

de eerste verhalen al naar boven. 

- Behalve ervoor zorgen dat je alle onderwerpen van de interviewguide aan bod laat komen, 

moet je tijdens het groepsgesprek de groepsdynamiek in de gaten houden. Dat is met name 

belangrijk om ook de deelnemers in de meer kwetsbare posities een waardevolle plek in het 

gesprek te geven. Vraag hen expliciet om hun verhalen als ze er spontaan niet mee komen. 

Je moet dan actief een ingang in het gesprek maken voor hen.  

- Indien mogelijk zijn twee ‘voorzitters’ van het groepsgesprek een pré. De ene kan dan de 

vragen stellen en de andere aantekeningen maken en doorvragen waar nodig. 

- Je kunt overwegen om speciaal voor de buurtbewoners in de meer kwetsbare posities 

iemand mee te nemen naar het gesprek (bv. een belangenbehartiger van Zorgbelang), die 

ervoor zorgt dat hun stem gehoord wordt. Een soort vertegenwoordiger die het expliciete 

doel heeft om de dynamiek in de gaten te houden en hen een podium te bieden. Maar 

wellicht wenselijker voor alle deelnemers en de eindresultaten, is als de mensen in de meest 

kwetsbare positie in hun thuissituatie één-op-één geïnterviewd zouden worden. Dan hoeven 

ze én de deur niet uit, hebben ze alle ruimte om op hun eigen tempo en manier hun verhaal 

te delen en hoeven ze zich niet te schamen bij gevoelige onderwerpen voor de andere 

buurtbewoners. 

- Zorg dat je de uitnodiging voor de eindbijeenkomst bij je hebt bij het groepsgesprek. Dat 

scheelt alweer tijd voor het contact opnemen per telefoon, mail, brief of via via. 
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o Bedenk of je wilt dat ze zich aanmelden van tevoren. Vermeld dit dan in de brief. 

Verslaglegging 

- Schrijf je verslag meteen uit na het gesprek. Dan is het het gemakkelijkste om het gesprek 

helemaal terug te halen in je herinnering.  

- Beschrijf ook de mensen, dynamiek en de sfeer, die is belangrijk om later het gesprek te 

kunnen interpreteren. 

- Als je met zijn tweeën voorzit, dan kan eentje aantekeningen maken en een algemene 

samenvatting geven van het gesprek. De ander kan dan een verslag maken waarin een 

aantal vragen al beantwoord worden. Dat scheelt tijd in het analyse-proces en maakt dat de 

analyse dichter plaatsvindt bij het daadwerkelijke gesprek. 

Analyse 

- Print de verslagen van je bijeenkomsten uit. Doe een eerste grove analyse door stukken 

tekst die gaan over wat goed gaat af te bakenen met een groen potlood. Markeer stukken 

tekst over waar verbetering in mogelijk is met rood potlood. Neutrale punten kun je blauw 

maken.  

- Kijk met een pen nog eens naar de tekst maar dan naar onderwerpen die besproken worden. 

Schrijf woorden als ‘buurthuis’, ‘thuiszorg’ en ‘OV’ in de kantlijn.  

- Als je overzicht hebt in je tekst, geef dan per buurt antwoord op de vraag: 

o Wat gaat er goed? 

o Wat missen de buurtbewoners? Wat kan/moet beter? 

Voorbereiding terugkoppelbijeenkomst 

- Zorg voor een gezellige locatie in de buurt 

o Check of ze er koffie en thee kunnen maken 

o Check of je er een powerpointpresentatie kunt laten zien 

o Evt. een beamer, laptop en/of scherm regelen 

- Brainstorm met collega’s over een opzet van de bijeenkomst; anderen kunnen met 

verfrissende ideeën komen. 

- Bereid een powerpoint presentatie voor: 

o Met zowel de positieve als negatieve punten uit de betreffende buurt 

o Op basis van foto’s / plaatjes i.p.v. tekst; dat spreekt meer tot de verbeelding 

o Maak de presentatie niet langer dan 20 minuten; dan is de aandachtspanne bereikt 

- Bedenk van tevoren met welke boodschap je ze naar huis wilt sturen. Dat ze in actie moeten 

komen? Dat het zorgnetwerk aan de slag gaat met hun punten? Communiceer het vervolg 

vanuit het zorgnetwerk, maar ook wat zij daarin zouden kunnen betekenen. 

- Maak een draaiboek (zie bijlage 4) 

- Maak per buurt een A4 met verbeterpunten, die ze tijdens de bijeenkomst gemakkelijk 

kunnen prioriteren 

o Wat zijn problemen die oudere buurtbewoners ervaren in de buurt? 

- Maak een inschrijflijst/adressenlijst 

De terugkoppelbijeenkomst 

- Ook tijdens deze bijeenkomst is sfeer creëren heel belangrijk. Er zijn bewoners van alle vier 

de buurten aanwezig, dus een uitgelezen kans om van elkaar te kunnen leren ook. Daarom 

is het belangrijk om ook als buurt overstijgende groep een open communicatie en fijne 

dynamiek te stimuleren. Zodat mensen plenair durven te praten en met een prettig gevoel 

naar huis gaan. Dan is de kans dat ze zich betrokken voelen ook veel groter. 

- Zorg voor een interactief gedeelte 

o Waarin buurtbewoners verbeterpunten prioriteren (15 minuten) 

o Meedenken over wie en wat er nodig is om een verbeterpunt aan te pakken (15 

minuten) 
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o Een gespreksleider per buurt is niet in elk groepje nodig; sommige groepjes hebben 

geboren leiders die de kar wel trekken. In andere groepjes is een (neutrale) 

kartrekker wel een vereiste om de diepte in te komen. 

- Koppel plenair terug 

o Dan kunnen ze ook van elkaar leren 

o Bovendien stimuleert het een gevoel van buurt overstijgende cohesie en van samen 

doen 

Borging 

- Zorg dat de onderzoeker die de gesprekken gevoerd heeft met de buurtbewoners deelneemt 

aan de vervolgbijeenkomsten van het netwerk. Hij/zij kan dan de stem van de 

buurtbewoners vertegenwoordigen totdat de resultaten van de groepsgesprekken geborgd 

zijn in de doelen die gezet worden en de interventies die bedacht worden door het netwerk 

voor de toekomst. 

- Zorg dat de buurtbewoners die zich actief willen blijven inzetten voor hun buurt, door te 

luisteren, advies te geven aan het zorgnetwerk of door zelf een initiatief op te zetten, 

betrokken blijven bij de vervolgstappen van het netwerk. Om buurtbewoners te activeren is 

het met name belangrijk dat zij zich gehoord voelen door het zorgnetwerk; degene die de 

macht en de middelen heeft om daadwerkelijk verschil te maken in de buurt. 

Don’ts: 

Sleutelfiguren in kaart brengen en kennis maken 

- Ga niet op zoek naar zoveel mogelijk sleutelfiguren. Je kunt er beter een paar hebben die 

echt achter je project staan en die je persoonlijk kunt benaderen. 

- Verstoor geen lokale relaties tussen buurtbewoners. Wees delicaat in je communicatie en 

interactie, zodat niemand het gevoel heeft dat er iets achter zijn/haar rug om gedaan wordt. 

Mocht er zich een moeilijke situatie voor doen, bespreek dan met een professional uit de 

buurt of actieve buurtbewoner hoe je het beste kunt reageren. Hij / zij kan de lokale relaties 

en ‘cultuur van omgang’ beter inschatten. 

Het groepsgesprek plannen en deelnemers uitnodigen 

- Je kunt niet iedereen tevreden houden. Kies een datum en locatie die voor de meerderheid 

prettig is. Sowieso bepaalt het weer voor ouderen voor een belangrijk deel of ze aanwezig 

zullen zijn of niet. Met een beetje pech regent het en komen veel deelnemers niet opdagen. 

- Maak de uitnodiging niet langer dan noodzakelijk. Er hoort in te staan (zie bijlage 2): 

o Wie zoeken we? 

o Wat gaan we doen? Breng het op een luchtige en simpele manier, die aansluit bij de 

doelgroep. 

o Wanneer en waar? 

o Contactgegevens 

Het groepsgesprek voorbereiden 

- Vraag niet naar kennisvragen: bijvoorbeeld, hoe zit het in jullie buurt met dementie? Dit is 

een te ingewikkelde vraag en je geeft daarmee ook het sein af dat ze dingen moeten wéten 

om deel te kunnen nemen aan het gesprek. Je wilt eigenlijk weten wat zij denken van dit 

probleem in de wijk; formuleer het dan ook zo. Bijvoorbeeld: stel je voor dat je dementerend 

zou zijn in deze buurt, tegen welke problemen zou je dan aanlopen? 

- Print je vragenlijst niet dubbelzijdig uit. Dan kan het dat mensen vergeten een deel van de 

vragenlijst in te vullen. 
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Verslaglegging 

- Verbatim transcriberen heeft niet veel meerwaarde als je niet geïnteresseerd bent in 

letterlijke citaten. Het kost wel een hele hoop tijd (+/- 8 uur per 1 uur gesprek). 

- Observaties en interpretaties niet door elkaar heen beschrijven. Het is belangrijk dat je de 

beschrijving van het gesprek scheidt van de interpretatie en analyse ervan. 

De terugkoppelbijeenkomst 

- Overval de deelnemers niet tijdens de bijeenkomst met een gevoel van verantwoordelijkheid 

om daadwerkelijk iets te gaan doen met die verbeterpunten. Wees vooral duidelijk dat je 

tijdens de bijeenkomst een eerste aanzet tot samen brainstormen wilt doen. Die brainstorm 

kan vervolgens dienen als input voor het netwerk of voor mogelijk nieuwe burgerinitiatieven; 

dat zal de tijd moeten uitwijzen.  

- Vergeet niet de adresgegevens van de mensen te verzamelen. Als je dat nu vergeet dan ben 

je ze kwijt, mocht de werving via een contactpersoon i.p.v. via de onderzoeker gelopen zijn. 
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4. Aanbevelingen voor het zorgnetwerk voor toepassing elders 

Onze bevindingen laten zien hoe belangrijk het is om een burgerraadpleging te doen. Alleen door 

met de buurtbewoners rond de tafel te gaan zitten, weet je dat verbeteringen daadwerkelijk 

verbeteringen worden voor de gebruikers van de voorzieningen. Als het zorgnetwerk ook in andere 

buurten met burgers wil gaan praten, dan hebben we de volgende aanbevelingen m.b.t. de 

werkwijze: 

1. Focus op buurten en niet op een stadsdeel of stad. Buurten kunnen al zo verschillend zijn, 

dat de buurtcultuur als uitgangspunt nemen het meeste oplevert aan diepte van informatie 

en relevantie voor de burgers. 

2. Overweeg het aanstellen van een lokale onderzoeker die bekend is in de buurten of laat de 

werving gebeuren via de wijkregisseur. Dat zal sneller gaan, maar zo bereik je ook 

gemakkelijker de juiste mensen. Bovendien kun je door het inzetten van de wijkregisseur 

makkelijker zorgdragen voor continuïteit en borging van de resultaten, omdat de 

wijkregisseur in tegenstelling tot een onderzoeker zichtbaar blijft in de buurt en in het 

zorgnetwerk naast en na het project. Indien deze beide opties niet mogelijk zijn, zorg dan 

dat er voldoende tijd wordt ingepland in het project voor de onderzoeker om bekend te 

worden in de buurt en met de buurtbewoners. 

3. In het geval dat de interesse ligt bij burgers in kwetsbare posities, overweeg dan om mensen 

te interviewen in hun thuissituatie in plaats van in een groepsgesprek. Dit heeft het voordeel 

dat ze hun huis niet uit hoeven dus het is voor de deelnemer minder belastend. Hij / zij kan 

ook opener vertellen als ze één op één aandacht hebben in plaats van dat hen in 

groepsverband gevraagd wordt naar toch vrij gevoelige onderwerpen. Tot slot kun je als 

onderzoeker ook veel te weten komen door bij iemand thuis te komen. Dat geeft je een 

kijkje ‘in de keuken’ en in de context van de betreffende buurtbewoner. 

4. Een terugkoppelbijeenkomst is een grote meerwaarde bij een project als dit. Niet alleen 

geeft het je de kans om bij de deelnemers te checken of je hen goed begrepen hebt 

(verhoogt de onderzoeksvaliditeit), maar het geeft je ook de mogelijkheid om meer de diepte 

in te gaan. Je kunt dan in de tussenliggende tijd de analyse doen van de groepsgesprekken 

en dieper ingaan op wat uit die analyse is gekomen. Ook hebben de deelnemers de kans om 

rustig na te denken na het groepsgesprek en tijdens de terugkoppelbijeenkomst wellicht nog 

e.e.a. aan te vullen. Tijdens de terugkoppelbijeenkomst ontmoeten ze ook buurtgenoten en 

deelnemers uit andere buurten, wat nieuwe relaties kan smeden en initiatieven kan 

ontwikkelen. Tot slot is het een mooi moment om samen vooruit te kijken en te bedenken 

hoe en wie er invulling kan geven aan de bedachte initiatieven op de langere termijn. 

5. Om burgerparticipatie structureel in te kunnen richten is het belangrijk dat burgers zich 

serieus genomen voelen; dat ze het gevoel hebben dat er geluisterd wordt naar hun 

adviezen. Tijdens de terugkoppelbijeenkomst van ons project kon je de energie voelen 

stromen, maar mensen durfden ook niet té enthousiast te zijn uit angst teleurgesteld te 

worden als ze toch niet gerealiseerd krijgen wat ze eigenlijk zouden willen. Als het 

zorgnetwerk in staat is de burgers het gevoel te geven dat hun ideeën serieus genomen 

worden en zij ze meeneemt in het proces om deze plannen te realiseren, dan is er een grote 

groep buurtbewoners die bereid is zich vrijwillig in te zetten voor hun buurt, al dan wel door 

advies te geven aan het netwerk of door zelf een initiatief op poten te zetten. 
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BIJLAGE 1 - Uitnodiging voor inwoners van Maasniel, Asenray, 

Leeuwen, De Wijher en Tegelarijveld  
van Zorgnetwerk Roermond, 26 juli 2018 

Achtergrond 
Ouderen wonen steeds langer in hun thuisomgeving. Dat vinden ze vaak zelf prettiger, maar is ook op 

samenlevingsniveau een positieve ontwikkeling. Dat betekent wel dat steeds meer een beroep gedaan 

wordt op de zelfredzaamheid en eigen regie van de inwoner en zijn omgeving. Om deze ontwikkeling 

op een goede manier vorm te kunnen geven, is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de behoeften van 

deze inwoners en de knelpunten waar zij in hun wijk tegenaan lopen. 

Waarom zoeken we deelnemers? 
Zorgnetwerk Roermond wil eenmalig een gespreksgroep organiseren om inzicht te krijgen in wat 

inwoners van Maasniel, Asenray, Leeuwen, De Wijher en Tegelarijveld van 65 jaar en ouder prettig en 

minder prettig vinden als oudere in hun wijk. 

Wat wil het Zorgnetwerk weten? 
Wat missen oudere inwoners in hun wijk op sociaal gebied en op het gebied van gezondheid? Hoe 

ervaren zij hun woon- en leefomstandigheden? Ook wil het Zorgnetwerk graag weten in hoeverre 

inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving op een manier die bij hen past of dat ze behoefte 

hebben aan verbeterde voorzieningen en ondersteuning in hun wijk. 

Wat gaan we in de gespreksgroep doen? 
Het betreft een eenmalige bijeenkomst (+/- 2 uur) ergens in de wijk met 10-12 buurtbewoners en een 

gespreksleider. Eerst willen we graag jullie ervaringen en verhalen horen. Maar we denken tijdens deze 

gespreksgroep ook graag na over mogelijke oplossingen. In hoeverre pakken inwoners oplossingen 

zelf op en waarbij is ondersteuning van het Zorgnetwerk nodig? Uiteraard zorgen we ervoor dat de 

verhalen die gedeeld worden binnen de groep blijven. De verslaglegging zal anoniem gebeuren en niet 

tot u herleidbaar zijn. 

Uitnodiging 
Bent (of kent) u een inwoner van Maasniel, Asenray, Leeuwen, De Wijher of Tegelarijveld, bent u 65 

jaar of ouder, en lijkt het u leuk om eenmalig met ons uw ervaringen en ideeën te delen, dan horen we 

graag van u! Aarzel vooral niet, we zoeken een diversiteit aan mensen, dus elk verhaal is welkom. Ook 

als u nooit eerder over dit onderwerp heeft gesproken of heeft nagedacht. 

Waarom meedoen? 
Het is een mooie gelegenheid om iets te kunnen betekenen voor uw buurt en buurtbewoners. Op basis 

van de resultaten weet het Zorgnetwerk beter waar ondersteuning nodig is en zal daarmee ook actief 

aan de slag gaan. Het kan ook fijn zijn om ervaringen uit te wisselen met buurtgenoten en zo tot nieuwe 

initiatieven te komen. Rond november zal er een bijeenkomst plaatsvinden waarbij we alle deelnemers 

uitnodigen en de resultaten van de gespreksgroepen zullen terugkoppelen. Zo heeft u zelf ook inzicht 

in wat er speelt. 

Waar aanmelden? 
Voor vragen over deze uitnodiging en/of deelname kunt u contact opnemen met mij, ik begeleid ook de 

gespreksgroepen: [contactgegevens zijn op te vragen bij Zorgbelang Limburg]. Als u toestemming heeft 

gegeven aan degene van wie u deze brief kreeg, dat ik uw contactgegevens mag inzien, zal ik u bellen. 

Zodra we genoeg deelnemers hebben, zullen we een datum prikken. Mocht u meer informatie willen 

over de achtergrond van het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met [naam op te vragen bij 

Zorgbelang Limburg] van de werkgroep van het Zorgnetwerk. 

Hopelijk tot ziens, [naam op te vragen bij Zorgbelang Limburg], Zorgbelang Limburg 
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BIJLAGE 2 
Uitnodiging voor inwoners (65+) van Maasniel, Asenray, 
Leeuwen, De Wijher en Tegelarijveld  

Contact 

Voor vragen over deze uitnodiging en/of deelname 

kunt u contact opnemen met mij, ik begeleid ook 

de gespreksgroep:  

[contactgegevens onderzoeker op te vragen bij 

Zorgbelang Limburg] 

Wat gaan we doen? 

We komen één keer (+/- 2 uur) ergens in de wijk bij elkaar met 10-12 

buurtbewoners. We praten onder het genot van een kopje koffie 

over hoe het gaat met de gezondheid van ouderen in uw wijk, wat u 

fijn vindt in uw wijk en wat u mist op het gebied van gezondheid en 

sociaal leven. Waarbij kan het Zorgnetwerk ondersteunen zodat uw 

behoeftes en de voorzieningen beter op elkaar aansluiten? En wat 

kunt u zelf doen om langer en prettiger thuis te blijven wonen? 

Wie zoeken we? 

Bent (of kent) u een inwoner van Maasniel, 

Asenray, Leeuwen, De Wijher of Tegelarijveld, bent 

u 65 jaar of ouder, en lijkt het u leuk om eenmalig 

met ons uw ervaringen en ideeën te delen, dan 

horen we graag van u! Elk verhaal is welkom. 

Wanneer en waar? 

-Voor de inwoners van Maasniel & de Wijher:  17 september 14:00-16:00 

uur, Open Haard (De Soos), Pastoor Ramakersstraat 5 

-Voor de inwoners van Asenray: nader te bepalen 

-Voor de inwoners van Leeuwen: 27 september 13:00-15:00 uur, café-zaal 

Aad Leeuwe, Burgemeester Thomas Wackersstraat 61 

-Voor de inwoners van Tegelarijveld: 24 september 14:00-16:00 uur in 

wijkgebouw Tegelarijveld, Schepen van Hertefeltstraat 26 A 
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BIJLAGE 3: Topiclijst 

Ik probeer zo open mogelijk te beginnen over hun buurt, zodat het laagdrempelig is om mee het 

gesprek in te gaan. 

Bij topics 3, 4 en 5 is de onderliggende vraag: zijn dit domeinen waarin u zichzelf kwetsbaar 

gevoeld heeft en zo ja wat heeft u hierin aan ondersteuning gemist? 

1. Bevolking 

a. Hoe lang woont u in uw buurt? 

b. Wie woont er nog meer? Wat voor ‘soort’ mensen? 

c. Kent u veel mensen? 

d. Is er veel doorloop? 

e. Hoe is uw buurt in de loop der tijd veranderd? 

2. Fysieke leefomgeving 

a. Groen / aantrekkelijkheid beweegruimte 

b. Hoeveelheid ruimte 

c. Mensen investeren in hun woning 

d. Beschikbaarheid passende woonruimte voor ouderen 

3. Sociale omgeving 

a. Sociale cohesie 

b. Gevoel van veiligheid / overlast 

c. Buurtinitiatieven / verenigingsleven 

d. Mantelzorg / samenredzaamheid / burenhulp 

e. Uit de regioverkenning komt naar voren dat er bovengemiddeld veel ouderen zijn die 

zich sociaal en emotioneel eenzaam voelen in uw buurt. (Sociale eenzaamheid: heel 

klein netwerk, missen van vrienden, er alleen voor staan. Emotionele eenzaamheid: 

moeilijk gevoelens delen, missen v intieme partner, missen van verbondenheid) 

i. Herkent u dit? 

ii. Welke problematiek ervaart u hiermee precies? 

iii. Waardoor komt dat denkt u? 

iv. Is er volgens jullie voldoende ondersteuning in de buurt voor deze ouderen? 

v. Wat is er wel en wat missen jullie? 

vi. Is er voldoende hulp van buren en familie voor deze ouderen? 

vii. Weten ze/jullie waar jullie naartoe kunnen binnen de wijk of gemeente voor 

ondersteuning? 

4. Gezondheid en leefstijl 

a. In hoeverre hebben jullie het idee dat de volgende problemen van toepassing zijn op 

de buurt: 

i. Leefstijl van ouderen: (on)voldoende beweging, drankgebruik, roken, 

overgewicht en (on)gezond eten 

ii. Multimorbiditeit en chronisch zieken 

iii. Psychische problematiek 

iv. Dementie  

b. Uit de regioverkenning komt naar voren dat er bovengemiddeld veel ouderen zijn die 

meerdere ziektes hebben in uw buurt. 

i. Herkent u dit? 

ii. Welke problematiek ervaart u hiermee precies? 

iii. Waardoor komt dat denkt u? 

iv. Is er volgens jullie voldoende ondersteuning in de buurt voor deze ouderen? 

v. Wat is er wel en wat missen jullie? 

vi. Is er voldoende hulp van buren en familie voor deze ouderen? 

vii. Weten ze/jullie waar jullie naartoe kunnen binnen de wijk of gemeente voor 

ondersteuning? 
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c. Uit de regioverkenning komt naar voren dat er bovengemiddeld veel ouderen zijn die 

moeite of problemen hebben met het verrichten van dagelijkse taken (zoals 

aankleden, uit bed komen, eten, naar de wc gaan, autorijden, sociale contacten etc) in 

uw buurt. 

i. Herkent u dit? 

ii. Welke problematiek ervaart u hiermee precies? 

iii. Waardoor komt dat denkt u? 

iv. Is er volgens jullie voldoende ondersteuning in de buurt voor deze ouderen? 

v. Wat is er wel en wat missen jullie? 

vi. Is er voldoende hulp van buren en familie voor deze ouderen? 

vii. Weten ze/jullie waar jullie naartoe kunnen binnen de wijk of gemeente voor 

ondersteuning? 

5. Participatie in de samenleving 

a. In hoeverre participeren ouderen in uw buurt in de samenleving? 

i. Zijn zij actief bij verenigingen? 

ii. Komen zij met initiatieven? 

iii. Verlenen ze mantelzorg? 

iv. In hoeverre zijn ze zelfredzaam? 

b. In hoeverre participeert u zelf in de samenleving? 

c. In hoeverre ervaart u belemmeringen voor participatie? 

d. Uit de regioverkenning komt naar voren dat er bovengemiddeld veel ouderen zijn die 

mobiliteitsbeperkingen hebben in uw buurt. 

i. Herkent u dit? 

ii. Welke problematiek ervaart u hiermee precies? 

iii. Waardoor komt dat denkt u? 

iv. Is er volgens jullie voldoende ondersteuning in de buurt voor deze ouderen? 

v. Wat is er wel en wat missen jullie? 

vi. Is er voldoende hulp van buren en familie voor deze ouderen? 

vii. Weten ze/jullie waar jullie naartoe kunnen binnen de wijk of gemeente voor 

ondersteuning? 

e. Uit de regioverkenning komt naar voren dat er bovengemiddeld veel ouderen zijn die 

een gebrek aan regie ervaren in uw buurt. Zij voelen zich daardoor hulpeloos en 

afhankelijk van anderen. 

i. Herkent u dit? 

ii. Welke problematiek ervaart u hiermee precies? 

iii. Waardoor komt dat denkt u? 

iv. Is er volgens jullie voldoende ondersteuning in de buurt voor deze ouderen? 

v. Wat is er wel en wat missen jullie? 

vi. Is er voldoende hulp van buren en familie voor deze ouderen? 

vii. Weten ze/jullie waar jullie naartoe kunnen binnen de wijk of gemeente voor 

ondersteuning? 

6. Voorzieningen (zowel winkels, OV als zorg) 

a. Nabijheid voorzieningen in uw buurt 

i. Winkels en OV 

ii. Huisarts, tandarts, fysiotherapeut, apotheek 

iii. Specialisten, revalidatie, psychische hulp 

iv. Specifieke ouderenvoorzieningen/zorg 

v. Thuiszorg capaciteit 

b. Toegankelijkheid voorzieningen 

7. Informatie 

a. Is de beschikbare informatie m.b.t. bepaalde zaken of thema’s toegankelijk / makkelijk 

vindbaar voor ouderen?  

b. Is er behoefte aan specifieke (aanvullende) informatie over bepaalde thema’s / 

activiteiten binnen de wijk / gemeente?  

8. Jullie ondersteuningsbehoeften 
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a. Ik vat samen wat er uit het gesprek is gekomen 

b. Welke punten kunnen jullie zelf oppakken? 

c. En waar kan het Zorgnetwerk Roermond een rol in spelen? 

 

Signaalwoorden waarop doorgevraagd kan worden: 

X) Ervaringen en/of wensen van de oudere 

a. Interesses 

b. Activiteiten 

c. Sociale relaties 

d. Mobiliteit 

e. Psychisch welbevinden 

f. Lichamelijk welbevinden 

g. Wonen 

h. Financiën 

i. Voeding 

j. Zingeving  

k. Huishoudelijke en persoonlijke verzorging (optioneel?) 

 

Afsluiting 
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BIJLAGE 4 - Draaiboek eindbijeenkomst MALT 

Meenemen: 

- Beamer + kabeltjes 

- Kaartjes met de verbeterpunten om te kunnen prioriteren – per wijk 

- Formulier om te brainstormen over wat er nodig is om die 2 of 3 punten aan te pakken – 1 

formulier per verbeterpunt x 4 buurten 

- Evt de matrix zoals ik hem gemaakt heb op basis van de gesprekken? 

- Voor elke deelnemer een overzicht met de verbeterpunten per buurt 

- Papier met daarop de naam van de buurt om de stoelen te verdelen 

- Koekjes 

- Inschrijflijst  

- Verslagen van de gesprekken 1x 

- Pennen, post-its 

29 oktober 14:00-16:00 uur bij de Kleine Tovenaar 

14:00-14:15// Binnenloop, koffie en welkom 

14:15-14:35// Terugkoppeling uit de groepsgesprekken per wijk 

1. Wat voor soort buurt is het? 

2. Wat gaat goed in de 4 buurten? 

3. Wat zijn de besproken verbeterpunten? 

4. Wat zijn de besproken initiatieven die de verbeterpunten aanpakken? 

14:35-14:45// Groepjes vormen per buurt 

14:45-15:15// Prioriteren en plan van aanpak 

1. Welke 2 verbeterpunten willen we aanpakken? Ontbreken er nog belangrijke punten? (15 

minuten) 

2. Wat hebben we daarvoor nodig? (15 minuten) 

a. Wat kan de buurt zelf? 

b. Welke mensen hebben we nodig? 

c. Welke dingen hebben we nodig? 

d. Wat is een vraag die je echt wilt aanpakken maar als buurt zelf niet kan? 

15:15-15:45// Plenaire terugkoppeling 

1. Elke buurt presenteert de geprioriteerde punten en bijbehorende actiepunten 

2. Misschien hebben andere buurten input vanuit hun buurt: wat werkt bij hen wel/niet? 

15:45-16:00// Afsluiting 

Structurele participatie in de wijk 

Het zorgnetwerk gaat verder met de punten die uit de populatie-analyse zijn gekomen en uit de 

groepsgesprekken, die niet door de buurt zelf opgepakt kunnen worden. Hoe zullen we verder 

gaan vanaf hier? Hoe zullen we burgers betrekken bij het vervolg? Hoe zou jij betrokken willen 

blijven? 

- Actief meedenken met het zorgnetwerk in een soort burgerpanel? 

- Een jaarlijkse/periodieke terugkoppeling van het zorgnetwerk?  

➔ Laat je adresgegevens achter 
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BIJLAGE 5 – formulier verbeterpunten verkennen 

Wat is het verbeterpunt? 

 

 

 

 

Waarom moet het verbeterd worden? 

 

 

 

 

 

Wat is de ideale situatie? 

 

 

 

 

 

Hoe kunnen we de ideale situatie bereiken? 

 

 

 

 

 

Wie moeten erbij betrokken worden? Wat kunnen buurtbewoners zelf oppakken en welke 

andere partijen/mensen zijn er nodig om dit verbeterpunt aan te pakken? 

 

 

 

 

 



Definitieve versie // 06/12/2018 // Inge Melchior 

43 
 

 


