
Profiel Sleutelfiguur Onderzoek Amsterdam Nieuw-West 

Wie zijn wij? 

De Tao of Care doet al jarenlang onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. 
Uit onderzoek blijkt dat er (diepere) vragen en behoeften leven die nog moeilijk te uiten zijn en 
onbeantwoord blijven binnen het huidige aanbod. Op basis van deze inzichten heeft Anne-Mei The, 
hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie, de Sociale Benadering Dementie ontwikkeld. In de zogenoemde 
Social Trials brengen we de visie van de Sociale Benadering Dementie in de praktijk. Tao of Care werkt in acht 
regio’s aan structurele oplossingen voor informele en formele zorg. De eerste vier trials zijn afgelopen jaar 
begonnen in Amsterdam, Den Bosch, Amstelveen en Rotterdam. In Amsterdam zijn we begonnen in 
stadsdeel Zuid, gevolgd door Centrum, en nu gaat Nieuw-West van start. 

Wat gaan we doen? 

Een social trial begint altijd met een scan: een antropologisch onderzoek in de wijk. Hierin onderzoeken we 
de leefwereld en ondersteuningsbehoeften van mensen met geheugenproblemen en hun naasten. In 
opdracht van de gemeente Amsterdam doen onderzoekers van de Tao of Care onderzoek naar de leefwereld 
van migranten ouderen met geheugenproblemen en de mensen die voor hen zorgen. Dit richt zich nu op 
stadsdeel Nieuw-West, waar veel ouderen wonen met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond.  

Wie zoeken we? 

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar iemand die dicht bij de Marokkaanse en/of Turkse cultuur staat en 
hier tegelijkertijd op kan reflecteren. Je hebt contacten binnen de gemeenschap, begrijpt de cultuur en 
beheerst de Turkse, Arabische of Berberse taal. Iemand die de onderzoekers helpt om erachter te komen wie 
in de wijk mogelijk geheugenproblemen heeft, zodat zij in samenwerking met de sleutelfiguur bij ouderen 
met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond onderzoek kunnen doen naar het dagelijks leven achter 
de voordeur. Daarbij lever je inzicht in de manier waarop de onderzoekdata (cultureel specifiek) 
geïnterpreteerd en geduid wordt.  

Het doen van antropologisch onderzoek vereist een specifieke houding. Men probeert naast de persoon met 
geheugenklachten en hun naasten te staan om zo inzicht te krijgen in hun leefwereld. Zonder te sturen en 
met open houding proberen we een dieper inzicht te krijgen in de leefwereld en ondersteuningsbehoeften 
van migrantenouderen. Hoe denken ze en praten ze over vergeetachtigheid? Wat betekent 
vergeetachtigheid voor hen en welke rol heeft het binnen sociale relaties? Men probeert “dementie” vanuit 
het perspectief van mensen zelf te beschouwen. Het doel is om een aantal migrantenouderen en hun 
naasten die met vergeetachtigheid te maken krijgen gedurende een langere periode te volgen.  

Concreet? 

 Het gaat om een aanstelling van 2-3 dagen per week voor een periode van 6 maanden.  

 Vergoeding in overleg en op basis van je profiel en werkervaring. 

 Werkzaamheden kunnen inhouden: het vertolken en/of zelfstandig uitvoeren van interviews; 
interpreteren en duiden van inzichten; participerende observatie bij ontmoetingsplekken; contact maken 
met de doelgroep.  

 Je spreekt de Turkse, Arabische, of Berberse taal. 
 
Belangstelling? 

Heeft u belangstelling om als sleutelfiguur betrokken te zijn bij dit onderzoek? Of heeft u vragen hierover? 
Neem dan graag contact op met Astrid Parys via astrid.parys@tao-of-care.nl of 0640552391. 
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