
1 
 

Adviesverslag leefbaarheid in de wijk 
Versterken van de samenwerking tussen het zorgdomein en het woondomein in de 
Indische Buurt 

 
 
Dit is een samenwerking van HVO-Querido, Eigen Haard en de Alliantie wijkzorg Oost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdrachtgevers 
Paul Asberg en Elke Heidrich 

 
Uitgevoerd en geschreven door 

Judith den Hartogh en Elmy Everaert 
Amsterdam, 29 augustus 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

Inhoud 
Inleiding ................................................................................................................................................... 2 

Aanleiding ................................................................................................................................................ 3 

Inhoudelijke conclusies en aanbevelingen .............................................................................................. 3 

Bijlage 1: City Game ................................................................................................................................. 6 

Bijlage 2: Personalia City Game ............................................................................................................... 8 

Bijlage 3: Observatieformulieren Citygame .......................................................................................... 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
HVO-Querido en Woningstichting Eigen Haard hebben de handen ineen geslagen om te onderzoeken 
hoe ze de samenwerking met de maatschappelijke partners kunnen verbeteren om de leefbaarheid 
in de Indische Buurt te vergroten. 
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Hiertoe organiseerden zij in samenwerking met de Wijkzorgalliantie Oost en het Stadsdeel Oost op 
11 juni een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van woningcorporaties, zorg- en 
welzijnsorganisaties, gemeente Amsterdam en stadsdeel Oost, cliëntenorganisaties en particulier 
initiatief. 
 
In dit advies delen we de opbrengsten van de bijeenkomst die bestond uit een citygame en doen we 
aanbevelingen voor een vervolg. Dit advies is een aanvulling op het beeldverslag (zie bijlage twee) 
van de bijeenkomst en dient in samenhang daarmee gelezen te worden. 

Aanleiding 
Er is een groep kwetsbare burgers die geen ondersteuning van lokale (in)formele zorg en 
welzijnspartijen krijgt maar die dat wel nodig zou kunnen hebben. Om escalatie van problemen te 
voorkomen voor henzelf en hun omgeving of om simpelweg prettig samen te kunnen leven met de 
buren. Het kunnen burgers zijn die (dreigen te) vereenzamen, vervuilen of medische zorg ontberen 
en daarmee een gezondheidsrisico lopen of mogelijk schade of overlast kunnen veroorzaken aan 
omwonenden en de woning. 
 
Het doel om de samenwerking tussen zorgdomein en het woondomein te versterken is: 
- in een vroeg stadium (potentieel) kwetsbare burgers in beeld te krijgen 
- hen toe te leiden naar de juiste vorm van zorg en ondersteuning, zowel formeel als informeel 
 
Waarom nu? 
Zowel de woningcorporaties als welzijn- en zorgorganisaties staan de laatste jaren voor nieuwe 
uitdagingen op het gebied van goede huisvesting en begeleiding van allerlei kwetsbare doelgroepen 
in de stad. De corporaties hebben te maken met een nieuwe toewijzingsnormen (passend toewijzen) 
en minder ruimte om te investeren in leefbaarheid. De zorginstellingen hebben te maken met de 
gevolgen van een terugtrekkende overheid en  de ambulantisering in de zorg. We zien in de regio 
Amsterdam een toename van burgers die hulp nodig hebben bij het vinden van een woning, of bij 
het wonen zelf. Het gaat hier vooral om statushouders, mensen met een psychosociale of 
psychiatrische aandoening of verstandelijke beperking en voormalig dak- en thuislozen. Momenteel 
gaat 30% van de sociale huurwoningen die vrijkomen met voorrang naar deze kwetsbare burgers die 
bovendien vaak in de dezelfde straten en wijken gehuisvest worden. Naast deze groepen zijn er 
burgers die om andere redenen geen of minder toegang vinden tot zorg of ondersteuning in de wijk: 
ouderen of mensen met een licht verstandelijke beperking. Met deze burgers is het soms moeilijk 
contact te krijgen. Er zijn zorgen rondom de kwetsbaarheid van deze doelgroep (bv. vereenzaming) in 
de wijk. Door de concentratie van bepaalde doelgroepen in wijken kunnen zorg-en 
overlastmeldingen ook toenemen en kunnen er zorgen ontstaan over de leefbaarheid in de wijk. 
 
In de Indische Buurt werken sinds drie jaar de welzijn- en zorgorganisaties in de wijkzorg alliantie 
Oost samen aan de versterking van het plaatselijke wijkzorgnetwerk. Daarnaast is de civil society er 
sterker georganiseerd dan in andere buurten in Amsterdam. In Oost bestaan veel particuliere 
initiatieven met een aanbod voor (kwetsbare) burgers. Deze twee factoren bieden kansen om 
formele en informele netwerken ter ondersteuning van deze mensen te verbinden en op die manier 
de leefbaarheid in de buurt verder te verbeteren.  
 
 

Inhoudelijke conclusies en aanbevelingen 
 
In bijlage vier staan de resultaten van de citygame, daar komen de volgende uitgangspunten en 
aanbevelingen uit naar voren.  
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Het voornaamste advies is het inrichten van een denktank die bestaat uit deelnemers van tenminste 
de volgende partijen: 
 

1. Leden van wijkzorg alliantie Oost 
2. Leden van de stuurgroep Indische buurt (overleg wooncorporaties Oost) 
3. Leden van Platform Zonder Zorgen in Oost (waaronder leden van zorg- en welzijn partijen) 
4. Burgers en leden van burgerinitiatieven 
5. Leden of vertegenwoordigers van informele partijen 

 
Doel van de denktank is in eerste instantie te werken aan het versterken van preventieve 
maatregelen door goed te leren omgaan met signalen uit de buurt (door het vergroten van de 
deskundigheid, het handelingsvermogen en versterken van de samenwerking) in de Indische Buurt. 
En in een tweede fase wordt de leefbaarheid in stad nog verder verhoogd door de aansluiting bij de 
gebiedsgerichte aanpak van de gemeente en de tien werkafspraken Thuis in de Wijk  zoals 
geformuleerd in het koersbesluit Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen.  
 
HVO-Querido en Eigen Haard blijven trekker van het vervolgtraject. De opvolgers van Judith den 
Hartogh (Elske de Ronde) en Elmy Everaert (nog te werven) pakken dit verder op. 
 
Verder uitgewerkt zien de aanbevelingen er als volgt uit: 
 
Toeleiding naar de juiste zorg en ondersteuning 
Er is een groot aanbod voor de ondersteuning van kwetsbare burgers en het vergroten van sociale 
cohesie in de Indische Buurt, zowel formeel als informeel. Er is zelfs meer overlap in het aanbod dan 
dat er gaten in bestaan. Het blijkt lastig om te bepalen wat de beste of meest geëigende partijen zijn 
om een juist antwoord te vinden op een ondersteuningsvraag van een burger. Voor de partijen in het 
netwerk blijkt het juist lastig om de juiste persoon of organisatie te vinden en voor bewoners is dat 
nog moeilijker. Taalproblemen worden hierin vaak genoemd als belemmering. 
 
Aanbevelingen voor aanpak:  

- Zorg op buurtniveau voor een transparante toegang van het bestaande aanbod (formeel en 
informeel), zodat partijen elkaar kunnen vinden en informatie voor iedereen toegankelijk is. 

- Zorg voor “scherpschutters”: een dedicated person of casemanager, eventueel buiten de 
bestaande organisaties, ten behoeve van een laagdrempelige, gerichte aanpak die aansluit 
op de leefwereld van de individuele burger met een (latente) hulpvraag. 

- Bouw verder op de bestaande wijkzorgstructuren, samenwerkingsverbanden en initiatieven 
(zoals de driehoekjes van de wijkzorgalliantie van Alliantie Oost, MaDi, Mee, informele zorg 
en ondersteuning en bewonersinitiatieven/wijkpartners, teamED, zorgpartijen, Platform 
Samen Sterk in Oost (middenmanagementoverleg verschillende domeinen) en 
Stuurgroep/programmateam Indische Buurt.  

- Stel een gemeenschappelijk doel op vanuit gedeelde klantwaarde.  
- Zorg voor toegankelijke, laagdrempelige voorzieningen, herkenbaar en dichtbij, denk aan 

een: “de ANWB-paal” voor zorgen. 
- Maak gebruik van technische mogelijkheden zoals beeldbellen. 
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Signaleren problemen achter de voordeur 
Corporatiemedewerkers zoals wijkbeheerders, onderhoudsmedewerkers, maar ook de 
boodschappendienst of de wijkagent, de huisarts, onderwijzend personeel, buren en anderen die bij 
kwetsbare, geïsoleerde burgers achter de voordeur komen worden 'first finders' genoemd. Zij  
hebben niet alleen toegang tot deze groep, maar kunnen ook problemen of zorgen signaleren. Deze 
first finders blijken vaak handelingsverlegenheid en soms een gebrek aan deskundigheid te ervaren 
om adequaat met de signalen om te gaan. Enerzijds omdat ze niet goed weten hoe ze signalen 
kunnen interpreteren: is het terecht dat ze zich zorgen maken? Anderzijds omdat ze niet altijd weten 
bij wie ze hun zorgen kunnen melden.   
 
Aanbevelingen voor aanpak: 

- Trainen van first finders die achter de voordeur komen, op vlak van interpretatie van signalen 
en melding signalen en zorgen (denk bijvoorbeeld aan een pilot in Zuid 'achter de voordeur', 
info bij wijkzorg alliantie Zuid). 

- Samenwerking tussen corporaties m.b.t. organiseren van trainingen  
- Training verrijken met expertise van zorg- en welzijnspartijen en cliëntvertegenwoordigers. 

 
Meer gebruik maken van ervaringsdeskundigen 
Behalve samenwerking tussen formele en informele partijen is het belangrijk vertegenwoordigers 
van de doelgroepen en hun mantelzorgers te betrekken bij het maken van beleid en aanpak. 
 
Aanbevelingen voor aanpak: 

- Bij professionals werken aan bewustwording van hun eigen houding en vooroordelen en van 
de waarde van de inbreng van de eindgebruiker. 

- Betrekken van cliëntvertegenwoordigers, bijvoorbeeld via TeamEd, CBA en doelgroep-
vertegenwoordigers uit het eigen netwerk. 
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Bijlage 1: City Game 
 
Een citygame is een bewonersgestuurde methode in de vorm van een fysiek spel. De begeleiding was 
in handen van Artie Ramsodit van CitySolutions.nl. Via het spel worden op laagdrempelige wijze 
rondom ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid data verzameld en een 
dialoog gevoerd met een brede groep stakeholders.  
 
Het centrale vraagstuk in de game  
Wat zijn de behoeften, voorkeuren en wensen van kwetsbare bewoners in de Indische Buurt? Hoe 
kunnen we samen beter aansluiten bij de behoeften van deze bewoners ? 
 
Meer dan 45  deelnemers werden verdeeld in zeven gemengde groepen van vijf à zes personen. Elke 
groep vertegenwoordigde in het spel het perspectief van een specifiek persona, geconstrueerd op 
basis van voor de Indische Buurt kenmerkende doelgroepen. 
 
Per persona werden in drie spelrondes de volgende vragen beantwoord: 
1. Wat doe je /waar ga je vaak naartoe (activiteiten)?  
2. Wat heb je nodig aan zorg/ondersteuning/netwerk voor een prettiger leven? 
3. Wie zijn er om je formeel /informeel te ondersteunen voor een prettiger leven? 
 
De antwoorden op de vragen werden geplaatst op de vier dimensies die op het speelveld waren 
uitgezet: de directe omgeving/woning, de Indische buurt, Amsterdam of de wereld (zie bijlage vijf). 
 
Na de drie spelrondes stelde iedere groep een concreet voorstel op met wat is er nodig is om beter 
aan te sluiten op de behoeften, wensen en voorkeuren van het persona met betrekking tot: 
- toegang tot ondersteuning 
- benutten bestaande / nieuwe netwerkverbindingen  
- ondersteuning door technische hulpmiddelen / tools 
- andere mogelijkheden  
Zowel middelen als beperkingen werden benoemd. 
 
Resultaten citygame 
Het spel en de deelnemers werden nauwlettend gevolgd door vier observatoren. De observaties 
betroffen de inhoudelijke uitkomsten en het groepsproces dat ontstond tijdens het spelen. 
In de bijlage 3 staan de formulieren met de observaties van alle groepen, de observatie van de 
groepen als geheel en een formulier met de feitelijke inbreng per groep. Ook zijn de voorstellen voor 
een aanpak voor de personas opgenomen in formulieren. 
 
Conclusies en aanbevelingen m.b.t. het proces: 

1. Het aantal vertegenwoordigers van doelgroepen is te laag i.r.t. het aantal deelnemende 
professionals. Belangrijk om in een eerder stadium bewoners (vertegenwoordigers) te 
werven. 

1. Over het algemeen lijken de groepen het lastig te vinden zich goed in te leven in hun 
persona. Slechts een enkel groepje bouwt zijn persona verder uit. Vraag een stimuleert 
blijkbaar onvoldoende om dit te doen. Een oplossing is het inbouwen van een ronde waarin 
de deelnemers hun persona tekenen en beschrijven  (zoals door Artie Ramsodit gedaan bij de 
citygame Startblok Elzenhagen) 

2. Inbreng van ervaringsdeskundigen heeft meerwaarde, maar zij krijgen niet altijd de ruimte en 
erkenning die wenselijk is doordat professionals geneigd zijn het voortouw te nemen en het 
lastig lijken te vinden om “los” of buiten hun eigen kaders en werkelijkheid te denken. 
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3. Voldoende bewonersvertegenwoordigers, goede opbouw van de personas en aandacht voor 
ieders rol en motivatie vooraf, kunnen hier positieve invloed ophebben. 

4. Verschillende groepen interpreteren de opdracht en vragen verschillend. Het is niet altijd 
duidelijk wat de bedoeling is.  

5. Vraag: is dat een probleem? Wel goed om ons bewust te zijn van formuleringen van vragen 
en opdrachten en ruimte te nemen om tussentijds bij te sturen o.b.v. observaties. 
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Bijlage 2: Personalia City Game 
 
Persona 1: Karen 

- Vrouw, 27 jaar opgegroeid in Amsterdam. De ouders van Karen zijn ook geboren in 
Amsterdam.  

- Ze houdt erg van dieren. Ze is dol op honden. Alleenstaande moeder van 3 jonge kinderen 
(leeftijden 3,7 en 9 jaar).   

- De kinderen hebben verschillende vaders. Er is soms contact met de twee vaders.  
- Een van de vaders was agressief en gewelddadig. Daar is geen contact meer mee.  
- Weinig regie over eigen leven. Ze vindt het lastig om praktische zaken te organiseren/ 

regelen zoals tijdig opgeven voor schoolreisjes, de kinderen helpen met hun huiswerk. Ze had 
vroeger huurschulden. De woning is verwaarloosd.   

- Karen is ook depressief ze vindt het leven erg zwaar.  Mogelijk is sprake van een 
verstandelijke beperking, dit is medisch nooit onderzocht.   

- De ouders van Karen helpen waar mogelijk met boodschappen, kleding kopen voor de 
kinderen, het tijdig betalen van de rekeningen etc.  

- Op school zijn er signalen dat het thuis niet goed gaat. Ook de buren hebben het gevoel dat 
het niet goed met haar en de kinderen gaat. 

    
Persona 2: Karel 

- Man, 80 jaar, opgegroeid in Den Helder later verhuisd naar Amsterdam omdat zijn vrouw 
daar is opgegroeid.   

- Hij heeft 35 jaar gewerkt als buschauffeur in Amsterdam en vond het contact met de 
reizigers geweldig. Hij leest graag de krant.  

- Zijn vrouw is vijf jaar na zijn pensioen overleden. Ze deden altijd alles samen. Ze hebben na 
zijn pensioen nog wel een paar mooie vakanties gehad samen met de auto.   

- Vader van twee kinderen. Zijn zoon is twintig jaar geleden verhuisd naar Australië.  
- Zijn dochter is drie jaar geleden overleden. Zij kwam elke dag even langs.   
- Hij is nu erg eenzaam en heeft daardoor psychische klachten.    
- Karel wil graag contact en haalt mensen binnen voor aanspraak. Dit zijn vaak de verkeerde 

mensen die misbruik maken van Karel, zijn woning en zijn geld.   
- Hij gaat wekelijks naar de bibliotheek op het Javaplein om de krant te lezen. Hij hoopt dat hij 

onderweg bekenden van vroeger tegenkomt.  
- Hij heeft medische klachten, mogelijk prostaatkanker.  
- Vroeger kreeg hij maaltijden van tafeltje dekje. Dat is gestopt. Ook zorgt de buurvrouw een 

of twee keer per week voor een warme maaltijd. Zijn buurvrouw is een jaar gelden verhuisd 
naar Haarlem.  

- Hij vindt het moeilijk voor zichzelf en zijn huis te zorgen. Hij eet slecht en het huis raakt 
vervuild. Ook heeft hij plasvlekken in zijn broek.  

   
Persona 3: Fred 

- Man, 44 jaar woont sinds 2 jaar in de Indische Buurt nadat hij was behandeld in een 
kliniek (Jellinek) vanwege drugsverslaving   

- Werkt 2 dagen per week bij het Appeltaart Imperium van Roads. Dat is een 
werkervaringsplek. Hij houdt van koken.  

- Staat onder financieel toezicht. De woning en overige vaste lasten worden direct betaald. 
Hij heeft daarnaast een beperkt bedrag per week te besteden.  
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- Fred wil heel graag een relatie. Was vroeger getrouwd is nu gescheiden.  
- Heeft geen kinderen en geen partner. In de kliniek had hij een vriendin maar dat liep mis.  
- Zorgt slecht voor zichzelf en drinkt als hij zich ongelukkig voelt en niets te doen heeft. De 

woning raakt vervuild.  
- Zijn familie heeft in het verleden veel opgevangen zoals onderdak bieden, schulden 

betalen. Hij wil ze nu niet lastigvallen. Ze zijn echter graag bereid hem te helpen en 
maken zich zorgen.  

- Hij kent de buurt niet goed.  
- Zijn sociale kring bestaat uit mensen die hij kent uit de kliniek of contacten uit de 

drugsscene (gebruikers). 
 
Persona 4: Bilal 

- Man, 32 jaar. Hij is via familie 14 jaar geleden naar Nederland gekomen vanuit 
Marokko.  

- Hij werkt als schoonmaker en spreekt slecht Nederlands.  
- Hij zou eigenlijk kleermaker willen zijn net als zijn vader in Marokko. Hij weet veel 

over stoffen.  
- Hij heeft een gezin met 4 kinderen (leeftijden 7, 9, 11,13).  
- Zijn vrouw is chronisch ziek (heeft een darmziekte en luchtwegproblemen), zij 

spreekt slecht Nederlands.  
- De kinderen van 11 en 13 zijn mantelzorger voor hun moeder en helpen hun vader 

met het papierwerk.  
- De behoeften van de kinderen worden niet gezien. Een van de kinderen heeft een lui 

oog en de ander heeft een beugel nodig.  
- De kinderen praten niet over hun thuissituatie.  Er is vanuit school wel het gevoel dat 

het thuis niet goed gaat. Echter, omdat de ouders niet naar school komen is dit lastig 
bespreekbaar te maken.   

- Het gezin woont in een veel te kleine woning. Er is geen ruimte voor de kinderen, 
geen plek om rustig huiswerk te maken. Ze zijn vaak tot laat buiten op straat.  

  
Persona 5: Janet 

- Vrouw, 46 jaar, opgegroeid in Utrecht. Haar moeder is Nederlands, haar vader Surinaams. Ze 
is opgevoed door haar moeder.  

- Ze houdt van schilderen en heeft veel behoefte aan aandacht. Ze gaat vaak winkelen.  
- Ze is verslaafd aan drugs, heeft veel schulden. Ze is bekend bij GGZ (Mentrum en  

Jellinek) 
- Ze werkt niet en is arbeidsongeschikt. Ze heeft borderline.    
- Ze heeft via WhatsApp en skype veel contact met haar nicht die in Suriname woont.   
- Ze is slim, is gestart met een hbo-opleiding en heeft haar propedeuse gehaald, maar de 

opleiding niet afgemaakt. Ze werd verliefd en besloot met haar vriendje te gaan reizen.  
- Ze heeft vaak korte relaties met mannen die ook verslaafd zijn.   
- Ze ervaart veel overlast in de buurt en klaagt daar vaak over bij de gemeente en de 

verhuurder. Het gaat dan om het geluid van de ventilatie, het huisvuil dat niet is opgehaald, 
spelende kinderen etc.  

- Janet en haar contacten veroorzaken zelf ook overlast. Zij en andere verslaafden die ze kent 
leven in een omgekeerd dag/nachtritme. Soms bellen ze midden in de nacht aan bij het 
verkeerde huis. Er zijn ruzies onderling (schreeuwen). Ook de algemene toegangsdeur wordt 
regelmatig stukgemaakt.   

 
Persona 6: Jan  

- Man begin vijftig. Hij heeft biologie gestudeerd, maar heeft geen werk. Hij zegt vanwege zijn 
rug te zijn afgekeurd.   
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- Hij denkt dat de AIVD het op hem gemunt heeft en de buren ook. Ze bedreigen hem als hij 
langsloopt en houden hem ‘s nachts expres wakker.   

- Hij is overtuigd dat er mensen bij hem binnenkomen. Hij heeft de sloten al verwisseld, maar 
ze blijven binnenkomen. Hij vermoedt dat het mogelijk geheime diensten zouden kunnen 
zijn, want hij heeft zich weleens kritisch uitgelaten over de overheid.   

- Ook via zijn computer weten ze volgens hem binnen te dringen, ondanks al zijn 
voorzorgsmaatregelen. Soms verleggen ze een item in zijn koelkast, enkel om hem te laten 
weten dat ze zijn geweest. Als Jan geen oplossingen kan bedenken voor verdere maatregelen 
tegen de indringers gaat hij buiten rondjes lopen. Hij houdt van wandelen.  

- Jan is boos en zeer geladen. Hij zegt ook dat hij een advocaat heeft die alles voor hem 
bijhoudt, zodat als hem iets overkomt, er dossier is.  

- Hij heeft een beperkt netwerk vanuit de kerk. Er komen geen mensen bij hem op bezoek, 
zeggen de buren,. Zij zijn heel erg bang voor de man, nadat hij enkele keren boos tegen hen 
heeft staan te schreeuwen.   

- Jan is eerder psychotisch geweest, hij heeft in het verleden hulp hiervoor gehad. Hulp vindt 
hij nu niet nodig, want dit is niet hetzelfde als waar hij toen hulp voor kreeg. Hij is niet ziek.  

  
Persona 7: Fatma 

- Vrouw, 60 jaar. Ze woont al veertig jaar in Nederland. Ze is via familie uitgehuwelijkt.  
- Was heel gelukkig met haar man, hij heeft haar 3 jaar geleden verlaten nadat alle kinderen 

zijn getrouwd. Ze begrijpt niet waarom.  
- Heeft drie kinderen. Een zoon woont in Turkije en twee dochters wonen er in Duitsland. De 

kinderen komen eens per twee/drie weken langs. Ze doen dan samen met haar 
boodschappen en regelen de rekeningen. Ze laten ook wekelijks boodschappen bezorgen via 
de Albert Heijn.  

- Fatma spreekt heel weinig Nederlands en kent in de buurt weinig mensen. Ze belt veel met 
haar familie in Turkije.   

- Ze is altijd veel binnen geweest. Ze ging vroeger soms naar buiten met haar man. Ze kwam 
nooit alleen buiten. Ze schaamt zich ook omdat haar man haar verlaten heeft. Ze durft nu 
niet alleen naar buiten.  

- Ze leeft geïsoleerd, hulpvragen aan de kinderen komt moeizaam op gang. Fatma heeft veel 
last van haar benen en loopt heel moeilijk. Ze is samen met haar dochter naar de huisarts 
geweest. De huisarts heeft haar aangeraden om hulp in het huishouden te regelen.  

- Ze weet niet hoe ze zaken moet regelen zoals het aanvragen van hulp in het huishouden. Ze 
wil haar kinderen hiervoor niet nog meer lastigvallen.  

- Haar hobby is borduren, van kussens tot tafelkleden.  
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Bijlage 3: Observatieformulieren Citygame 
 
 
Observaties groep 1 en 2: 

 
 

12 1 1 • Lezen de persona door. 

12 1 2 • Praten door elkaar.  

• Persoon in het midden. Niet echt een ronde groep, en geen 
oogcontact met elkaar. 

• Iemand schrijft op. 

• Wordt gevraagd naar vorm.  

• Zijn het eens over mensen uitnodigen als oplossing.  

12.09 1 1 • Zijn het eens met elkaar. 

• Kijken elkaar aan als ze praten. 

• Kring is rond, bijna even lange mensen.  

12.13 2 1 • Gesprek over waarvoor heb je wat nodig, vrijwilliger of professional.  

• 1 iemand beetje buiten de groep, groep wordt vervolgens 
rondgemaakt.  

• Zijn het eens over maatje als oplossing. 

• Kijken elkaar aan, knikken als de ander praat, stellen vragen aan 
elkaar, laten elkaar uitpraten, vullen elkaar aan.  

• 1 iemand is stil, zegt niets en wordt ook niet gevraagd naar mening.  

• 1 iemand schrijft.  

• Ze praten verhalend, leven zich in in de persoon.  

12.16 2 2 • Groep is niet rond, rug naar persoon. Rommelig.  

• Praten door elkaar.  

• Discussie over thema's zoals zingeving en veiligheid.  

12.24 2 2 • 1 iemand stil. 

• Groep nu wel rond. Maar gegroepeerd rondom stoelen.  

• Aan einde doet 'stille' persoon mee door te vragen naar de uitkomst.  

12.54 3 2 • Snel eens over vraag: wat doet precies het burennetwerk? 
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• Groep nu rond, kijken elkaar aan, knikken. Staan dicht bij elkaar, 
voorovergebogen.  

• Vraag over wat is mogelijk.  

• Praten door elkaar.  

• Wat is het precies.  

• Opgemerkt wordt dat huisarts veel op bord krijgt.  

• Laten elkaar niet uitpraten, iedereen doet wel mee.  

• Ze leven in. 

• Spreken uit teamperspectief/ niet cliëntperspectief.  

12.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 

3 1 • Ruime cirkel. 

• Onderhandelen over/compromis 

• Stellen elkaar vragen. 

• Zijn het eens.  

• Groep is stil als er dingen worden opgeschreven.  

• Wordt gevraagd 'wie gaat plenair' vertellen.  

• Kijken elkaar aan en er vallen stiltes tussen zinnen/sprekers.  

• Sfeer van optimisme, humor. 

• Leven in.  

• 1 iemand zegt niks, wordt niet gevraagd naar mening.  

• Ze zijn vroeg klaar.  

• Wisselen privé/ werk uit in 2-tallen.  

13.20 4 2 • Iedereen zit voorover gebogen. 

• Dilemma wordt besproken of huisarts wel ziet wat nodig is… 

• Hoe komt hij bij toeleidingsmaatje? 

• Als er geen hulpvraag ervaren wordt, zien ze folders ook niet 
liggen/valt oog niet op.  

• Rol voor buurtregisseur? 

• Eens over aandacht voor de 'firstfinder': huisarts, politie, buurvrouw, 
bieb, etc.  

• Praten door elkaar. 

• Discussie of haalbaar is, of mensen van bijvoorbeeld bieb wel echt 
zien, of mogelijk handelingsverlegen zijn.  

• Men denkt dat folder bieb toch helpend kan zijn.  

13.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.29 
 
 
13.32 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
4 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

• Discussie over of reëel is. 

• 4 naar voren gebogen, 2 niet.  

• Laten elkaar uitpraten.  

• 1 medewerker spreekt wens uit: zorgmedewerker eigen haard 
actiever inzetten. Is bewoner al in contact mee, kennis bij elkaar.  

• Vraag wordt gesteld of meldpunt zorg en overlast breed genoeg is.  

• Men blijft praten over, nog geen concreet voorstel.  

• Men wordt door Artie gevraagd iets op te schrijven.  

• Nog even wordt er door gepraat. 1 iemand zegt, schrijf maar iets op, 
dan hebben we tenminste iets.   

• Discussie over idee werkgroep: weer nieuwe werkgroep, kijk wat we 
al belegd hebben en sluit daar bij aan. Maak het meer informeel.  

• Idee ANWB praatpaal voor hulp…bestaat al.  

   •  

 
Opmerking  
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1 medewerker uit groep 1 heeft structureel niet gesproken. De medewerker leek wel actief te 
luisteren, maar is niet gevraagd naar zijn mening. In alle rondes. (Zover ik heb kunnen waarnemen.) 
Dit bleek een medewerker (teamcoördinator) van de facilitaire dienst van Eigenhaard te zijn, dus was 
juist interessant geweest zijn perspectief te betrekken.  
 
Groep 1 
Rochdale 
Stadsdeel Oost 
De Regenboog Groep 
Eigen Haard 
Streetsmart 
Wijngaarden HR-Empowerment    
 
Groep 2 
Roads/Arkin 
HVO-Querido 
Boot HVO & buren-netwerk 
Gemeente Amsterdam 
Humanitas 
De Regenboog Groep 
 

Observatielijst CityGame Indische Buurt 11 juni 2018 
Groep 3, persona Fred 
Naam observator: Monique Waarts 
 
 

Tijdstip Ronde  
(1,2,3 of 
debriefing) 

Groep 
(nr. 
groep 
of 
geheel) 

Enerzijds gaat het om wat er feitelijk wordt gezegd (verbale interactie). Anderzijds gaat het 
om de groepsdynamiek en impact daarvan op de uitwisseling van meningen/opvattingen ( 
non verbale interactie). 
 
Beschrijf als volgt wat je ziet gebeuren. 
Observatie interactie verbaal, wijze van noteren: V 

1. Welke thema’s/aspecten komen aan bod? 
2. Wat zijn de argumenten? 
3. Observeer ook hoe de input van bewoners wordt meegenomen in het gesprek ( 

wordt er doorgevraagd, is er openheid, wordt er ingevuld, in de rede gevallen etc). 
 
Observatie interactie non-verbaal, wijze van noteren: NV 

4. Hoe verloopt de dialoog? Maak een keuze: is er meer conflict of meer 
overeenstemming? 

• Conflict (noteer C) 

• Overeenstemming (noteer O) 
5. Geef aan wat je verder opvalt aan de nonverbale interactie, bijvoorbeeld 

oogcontact (O) of Houding (H) en wat je ziet, wat valt je op? 

11.05 1  V 
- Netwerk: proberen zich te verplaatsen in Fred (kroeg, park) 
- Helpen elkaar 

 
NV 

- Zoeken naar werkwijze 
- Zoeken iemand wie de blokjes wil leggen, liever afschuiven 
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12:24 2  V 
- Activiteiten worden benoemd 
- Koken in de buurt,  
- coach nodig,  
- relatie nodig 

 
NV 

- Afwachtende professional 
- Veel spuien, weinig vragen stellen 

13:27   V 
- Terug naar basis (inhoudelijk) 
- Fred heeft gewoon contact nodig 
- Cordaan wordt woordvoerder 

NV 
- Geen vragen stellen alleen zenden 
- Professional neemt leidersrol 

12:50 3  Moeizaam opnieuw opstarten 
V 

- Professional wil ambulante ondersteuning regelen 
- En buurtzorg 
- Vinden dat klant niet weet/kan weten waar die voor kiest 

 
NV/V 

- Sterke inbreng bewonersvertegenwoordiger 
- Tijd van pamperen is voorbij 
- Eigen kracht stimuleren + eigen kracht netwerk/familie 
- Eerst de klantvraag verhelderen: via MEE 

 
NV 

- Vertegenwoordiger stadsdeel neemt gespreksleidersrol 
- Niet geshopt bij andere groepen 

 

 Plan 
voorstel 

 Fred is het startpunt bij maken van plan. 
- Veel mogelijkheden geïnventariseerd (Roads, familie, buurt) 
- Willen niet denken vanuit beperking 
- Veel doorvragen hoe dingen aangepakt worden tussen bewoners en professionals 
- Rustige discussie waar goed naar elkaar wordt geluisterd  
- Vraag is of stadsdeel adviesrol heeft om te achterhalen waar iemand moet 

aankloppen (i.v.m. veelheid en overlap aanbod) 
Centrale vraag: Hoe raak je bevriend met Fred? 

- Maatje aan hem koppelen  
- Hij gaat niet linken in de buurt 

 
Zie verder voorstel flap 
 

    

 
 
 
 

Observatielijst CityGame Indische Buurt 11 juni 2018 
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Groep 4, persona Bilal 
 
Naam observator: Monique Waarts 
(VERGEET NIET BIJ ELKE OBSERVATIE TE NOTEREN TIJDSTIP, RONDE EN NUMMER VAN DE GROEP!) 

Tijdstip Ronde  
(1,2,3 of 
debriefing) 

Groep 
(nr. 
groep 
of 
geheel) 

Enerzijds gaat het om wat er feitelijk wordt gezegd (verbale interactie). Anderzijds gaat het 
om de groepsdynamiek en impact daarvan op de uitwisseling van meningen/opvattingen ( 
non verbale interactie). 
 
Beschrijf  als volgt wat je ziet gebeuren. 
Observatie interactie verbaal, wijze van noteren: V 

6. Welke thema’s/aspecten komen aan bod? 
7. Wat zijn de argumenten? 
8. Observeer ook hoe de input van bewoners wordt meegenomen in het gesprek ( 

wordt er doorgevraagd, is er openheid, wordt er ingevuld, in de rede gevallen etc). 
 
Observatie interactie non-verbaal, wijze van noteren: NV 

9. Hoe verloopt de dialoog? Maak een keuze is er meer conflict of meer 
overeenstemming 

• Conflict (noteer C) 

• Overeenstemming (noteer O) 
10. Geef aan wat je verder opvalt aan de non verbale interactie bijvoorbeeld 

oogcontact (O) of Houding (H) en wat je ziet, wat valt je op? 

11.05 1  V.  
- Groter huis, mantelzorg 
- Zich verplaatsen in Bilal 
- Kleren maken, geld, stoffen 
- Luisteren naar elkaar, stellen vragen 
- Brainstormen 
- Verschil van inzicht (Woning versus kleren maken) 
 
NV 

- Deelname verschillende vertegenwoordigers loopt moeizaam 
 

11:30 2  - Discussie blijft doorgaan 
- Wat zijn de conclusies voor de blokjes? 
- Professionals discussie 
- Bewonersvertegenwoordiger haakt af 
- Geen aandacht voor totale groep 
- Verschillende meningen over Bilal, moeilijk als groep in hem te verplaatsen 

 

12:50 
 
12:55 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  - Collega’s school, vrijwilligers, huisarts, markant 
- Doorverwijzen 
- Om te achterhalen wat het probleem is 
- Eerst duidelijke overtuigingen bij professionals wat hij nodig heeft 
- Daarna vragen stellen wat er nodig is, hoe zou het gaan (Scenario?) 
- Iemand zoeken die de taal spreekt 

NV 
- Door elkaar praten  
- Levendige discussie 

 
Niet bij andere groepen geshopt. 
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13:00  

 

13:25  Voorstel 
Plan 

  
Blijven doorvragen 

- Hoe kom je binnen? 
- Hoe krijg je beperking in systeem in zicht? 
- Zijn er beperkingen? 
- Groep snapt opdracht niet. Er is verwarring 

 
Discussie: 

- School moet rol spelen 
- Speelt school een rol of niet? 

 
Redeneren erg vanuit zichzelf  
 
Voorstel: school moet het doen, maar vraag is of die dat doet. 
 

 
Groep 5 
Algemeen beeld: er wordt veel geduid vanuit bewonersperspectief en het gaat veelal om hoe de 
Persona aansluiting kan vinden met de omgeving en anderen. Er is weinig dialoog, veel 
zenden/overtuigen van elkaar, men bevraagt elkaar bijna niet en beziet oplossingen vooral in het 
bliksveld van de eigen organisatie of expertise. Aanbodgericht denken, geen oplossingen die een 
proces faciliteren waarin P zelf de oplossing kan vinden. Veel oplossingen vinden plaats binnen de 
eigen leefomgeving van P., al is er wel de consensus over de oplossing die vooral ligt in het weer naar 
buiten gaan van P. en netwerk versterken. 
 
Groepsleden: 
HVO-Querido 
Stadgenoot 
ZGAO 
TeamED 
Meldpunt Zorg & Overlast 
 

Eerste vraag aan Persona (P): Wat doe je/ waar ga je naar toe (activiteiten)? 

12:01 
 

1 • De groep leest de persona (P) door 

• Casus wordt als herkenbaar ervaren 

12:02 1 Casus wordt van commentaar voorzien, vooral door 3 van de 5 leden van de 
groep. Oogcontact, elkaar steeds even aankijken 
Er wordt steeds instemmend geknikt door alle leden van de groep als iemand 
wat zegt. Opmerkingen: 

• P heeft beetje contact met de buitenwereld via skype en digitaal 

• Veel schulden 

• Reist niet meer 

• Komt weinig buiten 

12.05 1 Er worden meer aspecten uit de casus met elkaar gedeeld: 

• Veel korte relaties, vluchtige contacten 

• P lijkt veel behoefte te hebben aan aandacht 

• Een groepslid geeft aan dat er ook naar positieve punten gekeken moet 
worden. 

Tweede vraag aan P: Wat heb je nodig (zorg/ondersteuning/netwerk) voor een prettig leven? 
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12.15 2 Men blijft met elkaar delen wat men in de casus ziet: er is oogcontact men is stil 
als de ander praat, er wordt niet doorgevraagd en er is veel non-verbale 
instemming met elkaar. 

• P wil aandacht en geld. 

• Heeft woonbegeleiding nodig 

• Maar ze wil helemaal niet naar buiten 

• ED vraagt regelmatig wat zou P zelf willen? 

• Vriendenkring is niet groot genoeg 

12.16 2 • Er is contact met de buren nodig 

• Hoe komt P meer uit huis en krijgt P meer rust? 

12.18 2 Men blijft elkaar vertellen wat een goed idee zou zijn, ieder vanuit eigen 
expertise: 

- Hoe kan P. gehoord worden? 

- Heeft aandacht nodig 

- Hoe contact maken? 

- Heeft structuur nodig 

- Men moet niet boos worden maar meebewegen. 

- P is slim, moet men positief benaderen (daar is de hele groep het mee 
eens). 

12.20 2 Groep begint zich af te vragen wat men kan bieden vanuit de eigen organisaties. 
Men spreekt nog een tijdje door over dat de P. meer naar buiten zou moeten 
gaan. 

12.22 2 Groep gaat verder met bedenken wat P nodig heeft om meer naar buiten te 
gaan: 

- Vrienden uit het buitenland betrekken 

- Vrienden uit buitenland kunnen katalysator zijn 

Derde vraag aan P: Wie zijn er om je te ondersteunen (formeel/informeel) voor een prettiger 
leven? 

12.52 3 Er blijft een sfeer van overeenstemming in het groepje, men blijft binnen eigen 
organisatie en aanbod denken: 

- P heeft schuldhulpverlening nodig 

- Wat wil P zelf? Vraagt de ED in het groepje zich opnieuw af. 

- Wat weet ze zelf? 

- En hoe gaat ze dat weten?, vragen de anderen 

- Wat is de behoefte van P? Gaat iemand anders verder? 

- Dit heeft mij geholpen, en de ED vertelt een eigen verhaal over zichzelf. 

12.56 3 Groep spreekt veel door elkaar heen. 
Twee leden spreken het meest/luidst 

- Vraag waar de groep mee worstelt is: hoe kan het netwerk goed 
betrokken worden? 

- Aansluiting vinden bij P 

- Hoe P overtuigen? 

- Hulpverleners willen weten wat zegt ED, wat wil P vraagt ED. Er wordt 
niet ingegaan op hoe men dat zou kunnen ontdekken, alleen non-
verbale instemming dat dit belangrijk is. 

- Kunnen we de nicht inzetten, zegt een ander groepslid. 

13.01 3 Elk groepslid vertelt nu aan de groep wat zij aanbieden qua zorg en 
ondersteuning, wooncorporatie groepslid vraagt zich hardop af wat zij kunnen 
betekenen voor P. 
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Groep komt niet op een antwoord op de vraag maar neemt de route door dat 
een cliënt bewandeld langs alle ondersteuningsmogelijkheden die men kent. 

Brainstorm fase, debriefing 

13.18 DB Er wordt veel gebrainstormd: 

- Wat is er in de wijk? 

- Hoe vinden we alles in de wijk? 

- Wie is een bruggenbouwer? 

- Team ED: de ingang van wijkzorg is niet te vinden! 

- Er is te veel in de wijk 

- Er zou een sociaal loket moeten zijn 

- Een website die filtert en antwoorden geeft 

- Van formeel naar informeel 

- Er is een casemanager nodig in de casus van P 

- Wie voelt zich verantwoordelijk?  

- Iedereen een beetje! 

13.25 DB Ik hoor vandaag pas voor het eerste van het bestaan van TeamED! 
De groep begint wat meer naar elkaar te luisteren en doorvragen op 
opmerkingen die reeds gemaakt zijn. 

- Er ontstaat een uitwisseling van elkaars werkzaamheden 

- Men laat elkaar rustiger uitpraten en vraagt door naar elkaars 
ontwikkelingen 

- Wooncorporatie (WC): hoe bereikbaar? En omgekeerd hoe kunnen WC 
de basisvoorzieningen en wijkzorg netwerk bereiken/vinden? 

- Uitzoeken wie en wat er nodig is: wie doet dat? 

13.28 DB Het is soms moeilijk mensen formeel te bereiken. Kost veel tijd om uit te zoeken 
wie wat doet en waar een signaal thuis hoort, het is nu niet helder. 

- Techniek moet niet een extra drempel opleveren, dat doet het nu vaak 
wel. 

 
 
Groep 6 
Vanaf begin van het groepsproces is er weinig dialoog, men spreekt veel tegen elkaar 
(spuien/zenden) en niet met elkaar. Er wordt weinig geluisterd en op elkaars opmerkingen doorgaan. 
Lijkt vooral te gaan om overtuiging. Men bevraagt elkaar bijna niet en andere groepen ook niet. Men 
beziet wat er nodig vooral vanuit de eigen organisatie en eigen aanbod/expertise. Geen oplossing die 
faciliteren dat P tot een eigen oplossing kan komen. 
 
 

Eerste vraag aan P: Wat doe je/ waar ga je naar toe (activiteiten)? 

12:01 
 

1 • Groep leest de persona (P) door. 

• De groep is stil en geconcentreerd voor zichzelf aan het lezen 

12:03 1 De groep duid de casus gezamenlijk, iedereen geeft een aanvulling. Er is 
overeenstemming vooral non-verbaal. Oogcontact en knikken. 

• Is er overleg over de psychosociale stand van zaken van P? 

• P heeft een kleine wereld, veel alleen in en om het huis. 

12:06 1 • Groep blijft hardop met elkaar delen wat hun opvalt. 

• Wil P wel hulp? 

Tweede vraag aan P: Wat heb je nodig (zorg/ondersteuning/netwerk) voor een prettig leven? 

12.17 2 De groep vraagt zich af wat de P nodig heeft/kan hebben: 

• Hoe kom je binnen? 
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• P vertrouwd niemand. 

• Hoe kun je het netwerk versterken? 

12.17 2 • Er is samenwerking nodig met de wooncoöperaties (WoCo) 

• Wat is het bestaande netwerk? 

• Wie vertrouwd P? 

• Hoe sluit je aan bij P? 
Groep spreekt na elkaar gaat niet door op elkaars opmerkingen, niet 
doorvragen, men blijft elkaar aanvullen rondom een onderwerp. Twee 
groepsleden veel aan het woord (zenden/overtuigen). Er is niet echt 
overeenstemming.  

12.19 2 Groep is stil, denkt na. 

12.21 2 Groep brainstormt wat er gebeuren moet en nodig is: 

- Angsten wegnemen 

- Afstrepen wat niet kan 

- Wat is er nodig? 

- We moeten P serieus nemen heeft angsten 
Groep vult elkaar aan en 2 zijn veel aan het woord, andere luisteren en 
stemmen non-verbaal in. 

Derde vraag aan P: Wie zijn er om je te ondersteunen (formeel/informeel) voor een prettiger 
leven? 

12.54 3 De groep brainstormt wie toegang tot P zou kunnen hebben: 

- We zoeken een gekkie die binnen kan komen 

- WoCo komt wel binnen zegt de ander 

- Serieus nemen en samenwerking zoeken tussen WoCo en bv een 
zorgpartij als HVO-Querido 

De twee die al steeds veel aan het woord zijn blijven dat en gaan steeds 
meer/harder praten: de andere worden steeds stiller ook non-verbaal. 

12.56 3 De groep heeft unaniem het idee dat de inzet van een Ervaringsdeskundige 
de oplossing kan zijn. 

12.59 3 Welzijn kan een ingang zijn zegt een ander groepslid. 

- Welzijn en zorg komen samen binnen 

- Derde lid begint nu door te vragen 
Groep constateert dat er meer een 'samen'gevoel nodig is in een gebied: 
samen verantwoordelijk zijn voor de buurt. 
Want hoe vinden partijen elkaar om goed te kunnen samenwerken, via 
netwerk, alliantie Oost? Wijktafels zijn voornamelijk professionals. 
Samenwerken met informeel is belangrijk. 
Kunnen we contactpersonen afspreken tussen wooncorporaties en zorg en 
welzijn? 
 

Brainstorm fase, debriefing 

13.20 DB Een groepslid is nu heel veel aan het woord, laat andere leden bijna niet aan 
het woord en gaat niet in op wat de anderen zeggen. Vragen die de groep 
opwerpt zijn: 

- Wie voelt zich verantwoordelijk? 

- Wie is eigenaar van het probleem/de casus? 

- Wie houdt overzicht? 

- En is er een eigenaar van het probleem nodig? 
 

13.22 DB Er wordt verder nagedacht over de mogelijkheden: 
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- Wat kan een WoCo doen? 
- De WoCo is tenslotte de eigenaar van de woning 
- Wie heeft overzicht wat er nodig is en blijft betrokken? 
- Vroegsignalering kan beter 
- Meer gezamenlijk oppakken en wie is eigenaar van het probleem? 
In deze ronde is de groep rustiger, luistert meer naar elkaar en gaat meer 
door op elkaars onderwerpen/opmerkingen. Doorvragen, non-verbaal 
instemmen, oogcontact maken met elkaar. 
 

13.29 DB Ervaringsdeskundige veel aan het woord: er is nog veel oud denken: ik heb 
wat, maar dat betekent niet automatisch dat we allemaal hetzelfde nodig 
hebben als oplossing. 
Vertrouwen geven aan P dat het antwoord in hen zelf zit is nog geen 
standaard mechanisme. 
Wijktafel zijn een kans: om samenwerkingsverbanden te creëren!! 
 

 

Observatielijst CityGame Indische Buurt 11 juni 2018 
Groep 7, persona Fatma 
 
 
Naam observator: Elmy Everaert 
(VERGEET NIET BIJ ELKE OBSERVATIE TE NOTEREN TIJDSTIP, RONDE EN NUMMER VAN DE GROEP!) 

Tijdstip Ronde  
(1,2,3 of 
debriefing) 

 Enerzijds gaat het om wat er feitelijk wordt gezegd (verbale interactie). Anderzijds gaat het 
om de groepsdynamiek en impact daarvan op de uitwisseling van meningen/opvattingen ( 
non verbale interactie). 
 
Beschrijf  als volgt wat je ziet gebeuren. 
Observatie interactie verbaal, wijze van noteren: V 

11. Welke thema’s/aspecten komen aan bod? 
12. Wat zijn de argumenten? 
13. Observeer ook hoe de input van bewoners wordt meegenomen in het gesprek ( 

wordt er doorgevraagd, is er openheid, wordt er ingevuld, in de rede gevallen etc). 
 
Observatie interactie non-verbaal, wijze van noteren: NV 

14. Hoe verloopt de dialoog? Maak een keuze is er meer conflict of meer 
overeenstemming 

• Conflict (noteer C) 

• Overeenstemming (noteer O) 
15. Geef aan wat je verder opvalt aan de non verbale interactie bijvoorbeeld 

oogcontact (O) of Houding (H) en wat je ziet, wat valt je op? 

12:00 1  V 
- Bewonesvertegenwoordiger neemt als eerste het woord, zoekt naar 

vraagverduidelijking i.z. Fatma 
- Gesprek gaat naar werkwijze spel 
- Snel overeenstemming daarover. Ze hebben hetzelfde gehoord en Merlijn deelt 

eerder ervaring met het spel. 
- M.b.t. persona Fatma geen eigen verbeelding of invulling. Blijven bij de feiten zoals 

gepresenteerd. 
- Corporatieprofessional legt blokjes (herhaling van feiten persona-beschrijving) 
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NV 
- Niemand neemt echt het voortouw 
- Iedereen doet wel mee 

12:15  2  V 
- Discussie ontstaat over bedoeling en reikwijdte van de vraag.  
- Discussie over wel of niet aan bemoeizorg doen. 
- Discussie over wie voortouw moet nemen in regelen zorg.  

Aanname: ze accepteert dat alleen van kinderen niet van vreemden, maar 
kinderen zijn niet in de buurt. 

- Kinderen worden door deel van groep als belangrijkste schakel gezien. 
- Ander deel van professionals vindt dat geen optie om verder te onderzoeken, want 

ze zijn er toch niet, dus moet huisarts bemoeizorg leveren.  
- Profs vinden het moeilijk om los te denken. Laten zich beperken door hoe dingen 

nu geregeld zijn ipv zich af te vragen wat werkelijke behoefte van Fatma is. 
- Vooral veel kennisdelen en info uitwisseling, minder doorvragen 
-  

NV 
- Er wordt steeds slechter geluisterd naar inbreng bewoners 
- Zelfde prof blijft voortouw nemen en blokjes inbrengen 
- Blijven doorgaan na eindsignaal. Enthousiaste gesprekken 

12:50  3  NV 
- Meteen weer aan de slag, vooral de profs hebben levendige discussie 

 
V 

- Discussie over interpretatie van vraag: “wie is er nu voor je? Wie zouden kunnen 
ondersteunen 

- Schrijven (daarom?) heel veel op, maar zijn heel snel klaar 
- Gaan daarna door met kennis- en info uitwisseling 

Oplossingen 
- Kinderen betrekken en activeren voor meer mantelzorg 
- Huisarts belangrijke rol, verwijzing naar welzijnscoach 
- 1 specifieke Turkse buurvrouw activeren/vragen te helpen 

13:15 Plan 
voorstel 

 NV 
- Bewonersvertegenwoordiger neemt voortouw terug 
- Profileert zich als autoriteit op wat nodig is 

V 
- Zie flapover 
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Algemeen 
 
Naam observator: Elmy Everaert 
(VERGEET NIET BIJ ELKE OBSERVATIE TE NOTEREN TIJDSTIP, RONDE EN NUMMER VAN DE GROEP!) 

Tijdstip Ronde  
(1,2,3 of 
debriefing) 

Groep 
(nr. 
groep 
of 
geheel) 

Enerzijds gaat het om wat er feitelijk wordt gezegd (verbale interactie). Anderzijds gaat 
het om de groepsdynamiek en impact daarvan op de uitwisseling van 
meningen/opvattingen ( non verbale interactie). 
 
Beschrijf  als volgt wat je ziet gebeuren. 



22 
 

Observatie interactie verbaal, wijze van noteren: V 
16. Welke thema’s/aspecten komen aan bod? 
17. Wat zijn de argumenten? 
18. Observeer ook hoe de input van bewoners wordt meegenomen in het gesprek ( 

wordt er doorgevraagd, is er openheid, wordt er ingevuld, in de rede gevallen 
etc). 

 
Observatie interactie non-verbaal, wijze van noteren: NV 

19. Hoe verloopt de dialoog? Maak een keuze is er meer conflict of meer 
overeenstemming 

• Conflict (noteer C) 

• Overeenstemming (noteer O) 
20. Geef aan wat je verder opvalt aan de non verbale interactie bijvoorbeeld 

oogcontact (O) of Houding (H) en wat je ziet, wat valt je op? 

12:00 1  Verschil tussen groepjes hoe ze eerste ronde insteken  
- kennismaken persoonlijk, ingaan op spelregels en/of persona 
- verschil in levendigheid in groepjes 
- inleven in persona en/of rol spelen is voor sommigen ongemakkelijk 

 
Bij blokjes leggen 

- Veel vrolijke gezichten 
- Artie activeert, draagt bij aan levendigheid  

 
Inbreng 
4x Woning  
5x Indische Buurt  
5x Amsterdam 
3x Wereld 

12:15  2  - Meteen een levendige boel in bijna alle groepjes 
- Naast spel spelen/vraag beantwoorden ius er veel kennisdelen en info 

uitwisseling  
- Alle groepjes gaan door na eindsein 
- Bij inbrengen blokjes wordt veel verduidelijking gevraagd 
- Nadat 1 groep aangaf het onderling niet eens te zijn, werd dat ook benoemd in 

andere groepen 
 
Inbreng 
4,5x Woning  
13x  Indische Buurt  
7,5x Amsterdam 
1x Wereld 

 Pauze  Zeer geanimeerd, iedereen praat door. 
Veel in eigen groepje, maar ook uitwisseling 

12:50  3  NV 
- Na pauze blijkt het lastiger weer focus op spel te leggen, hier en daar wat 

aarzelende start 
V 

- Idee over juiste partij om iets op te pakken is meestal de eigen organisatie 
- Veel discussie over wie juiste partij is en wat eerste stap/actie moet zijn 
- Perspectief organisaties komt goed voor het voetlicht in alle groepen  
- Bewonersperspectief blijft onderbelicht in veel groepjes 
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Inbreng 
2x Woning  
11x  Indische Buurt  
7,5x Amsterdam 
0,5x Wereld 

 Algemene  
observatie 

 - Behalve in pauze geen uitwisseling tussen groepen 
- Over het algemeen houden alle groepjes zich braaf aan opdracht m.b.t. aantal 

blokjes. Slechts één keer burgerlijke ongehoorzaamheid door teveel blokjes te 
leggen. 

- Er zijn veel vragen over de interpretatie van opdrachten/vragen 
- Over het algemeen zien we weinig inlevingsvermogen en fantasie bij 

uitbouwen persona. 
- Onduidelijk of iedereen het eens moet zijn, of dat verschillen van mening mag  
- Handig om gangmaker/entertainer in de groep te hebben 
- De schrijver heeft veel macht, bepaalt veel 
- Professionals zijn geneigd het voortouw te nemen en te redeneren vanuit hun 

eigen werkelijkheid. 
- Bewonersperspectief komt  daardoor minder goed uit de verf dan de bedoeling 

is. 
- Er worden tussen vooral professionals concrete vervolgafspraken gemaakt om 

verder te praten met elkaar.  

13:15 Top 5 
vragen/thema’s 

1 Inzet ervaringsdeskundigen heeft meerwaarde. Er moeten er meer opgeleid worden en 
ze moeten vaker gevraagd worden mee te denken. Corporaties kunnen goede 
vindplaats zijn voor vinden geschikte ervaringsdeskundigen 

  2 De structuur van het spel geeft handvatten je goed in te leven in de bewoner/klant 

  3 Er is heel veel aanbod en heel groot netwerk. Voor professionals is het lastig de juiste 
persoon/organisatie te vinden. Voor bewoners is het nog lastiger. 

  4 De behoefte aan aanbod op buurt niveau is het grootste. Dat is er ook wel, maar wordt 
onvoldoende efficiënt benut. Er wordt veelal binnen eigen bekende kring gezocht. Hoe 
slaan we bruggen en hoe schieten we met scherp? Hoe koppel je de juiste zorg of 
activiteit aan de vraag van de bewoner/klant 

  5 Hoe kunnen de corporaties een grotere rol spelen bij het vinden van bewoners die zorg 
en aandacht nodig hebben en hoe kunnen die doorverwijzen?  

 Plan  1. Corporatiemedewerkers trainen in signaleren en opheffen 
handelingsverlegenheid. Ook weten bij wie (in de eigen organisatie) ze zorgen 
kunnen melden en bespreken. 

2. Aanbod (formeel, informeel) per buurt goed in kaart brengen. 
3. Met scherp schieten: één onafhankelijke persoon/organisatie beoordeelt welke 

partij, organisatie, activiteit aansluit bij vraag en behoefte. Zodat 
belangenverstrengeling wordt voorkomen. (project voor CBA?) 

Op basis van gedeeld beeld van aanbod.  
4. Topteam voor de buurt oprichten: Eén gemeenschappelijk doel, vanuit dezelfde 

klantwaarde  
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Verslag City Game Indische buurt 
11 juni 2018 
Observaties Ineke Mos: feitelijke inbreng van de groepen 
Gebruikte afkortingen: 
H= in eigen huis 
IB= in de Indische buurt 
A= in Amsterdam 
W= wereld 
 

Ronde 1 Wat doe je in de buurt? 

Groep 1  
Tijd: 12.10 uur 

H: veel thuis met de kinderen 
   
IB: Kinderen halen en brengen 
 

Groep 2  H: Ik nodig mensen uit in mijn woning 
IB: Ik ga naar de bieb in de Indische buurt  om de krant te 
lezen 
W Ik bel naar mijn zoon in Australië 
 

Groep 3 IB: Ik ga appeltaart bakken in de dagvoorziening in de buurt; 
A: Ik ga drinken, ergens in de stad 

Groep 4 Belt vanuit zijn huis naar Marokko; 
Gaat in de buurt naar de moskee; 
Werkt ergens in de stad; 
 

Groep 5 H: contacten met vrienden, thuis; 
IB: contacten met hulpverleners 

Groep 6 H: zit erg veel binnen; 
IB: Wandelt een blokje om zijn huis 
A: gaat naar de kerk 

Groep 7 H: zit heel veel in huis 
IB: boodschappen; 
Belt naar het buitenland om met de kinderen te praten. 

 

Ronde 2 

Groep 1 
Tijd: 12.20 uur 

H: ontvangt maatje 
H: krijgt praktische ondersteuning 
A: bezoekt psycholoog 

Groep 2  H+B: krijgt ambulante ondersteuning die meedenkt en helpt; 
H: krijgt hulp voor persoonlijke hygiëne; 
A: onderhoudt een positief netwerk 

Groep 3 B: zoekt coach/maatje 
B: plek om samen te koken 
A: Zoekt relatie 

Groep 4 A: hulp bij zoeken naar groter huis; 
IB: Nederlandse les; 
 

Groep 5 H: geld; 
IB?A: structuur; 
IB?A: gehoord worden, iemand die luistert naar HAAR als 
persoon; 
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Groep 6 H: veiligheid 
IB: iemand die je echt kunt vertrouwen; 
A?W: bescherming tegen alle mensen. 

Groep 7 H: huishoudelijke hulp; 
IB: iemand om iets leuks mee te ondernemen; 
IB: contact met buurtbewoners. 

  

Ronde 3 

Groep 1 
Tijd: 13.05 uur 

 H: woningverbetering door corporatie; 
IB: Ouder -Kindteam 
IB: MOI voor praktische ondersteuning; 
A: GGZ 

Groep 2  H/ IB: ambulante ondersteuner van Cordaan; 
IB: Informele zorg  zoals een toeleidingsmaatje van 
bijvoorbeeld Regenboog of Humanitas; 
 

Groep 3 IB: Gesprek met MEE om te kijken welke hulp echt gewenst is; 
IB:  ambulante ondersteuner van Cordaan; 
A/W: hulp van familie is ook nodig. 
 

Groep 4 A: Markant, ter ondersteuning van de kinderen die ook 
mantelzorger zijn. 
IB: SAMENDOEN/ Post Oost  om uit te zoeken waar je taalles 
of een opleiding kan volgen 

Groep 5 A: bruggenbouwers; 
A: familie 

Groep 6 IB: via de corporatie in contact komen met organisatie voor 
maatschappelijke dienstverlening 

Groep 7 IB: via de huisarts naar een welzijnscoach 
IB: contacten met buurvrouwen 
A/W: contact met kinderen als band met buiten. 

  

Ronde 4 Plenair: leermomenten  

Groep 1 Sorry, heb ik niet genoteerd 

Groep 2  Waar begin je? Startpunt zoeken om hulp om gang te 
brengen. 

Groep 3 Sorry, heb ik niet genoteerd 

Groep 4 Ondanks alle energie van alle hulpprofessionals is de 
effectiviteit momenteel erg laag. Wat nodig is, is veel hulp 
vlakbij huis of in de buurt. 

Groep 5 Met de City Game leer je anders te kijken en anders te 
beleven 

Groep 6 De rol van de corporaties is cruciaal bij zorgmijders. Zij komen 
overal binnen. 

Groep 7 Het kan veel opleveren als er bij de corporatie 
ervaringsdeskundigen zijn die goed herkennen wat er 
binnenshuis aan de hand is 

 

Ronde 5 Pitches 
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Groep 1 
Tijd: 14.50 uur 

Centraal meldpunt in de buurt is nodig om versplintering 
tegen te gaan. 

Groep 2  - Er zijn veel ‘first finders’ maar hoe komen die in contact 
met ‘Hulp’?Er is sprake van een handelingsverlegenheid. 

- Werken niet Voor hen maart met hen; 
- Er moet koppeling plaats vinden tussen formele en 

informele zorg. 

Groep 3 Hoe kom je binnen? Via School/Markant/SamenDoen. Ook 
huismeesters zien veel want komen makkelijk binnen. 
 

Groep 4 - Binnenkomen met coach/hulpmaatje 
- Klantmanager 
- Werk en vriendin (?) 
-  

Groep 5 Er is veel versnippering en daardoor lekt er veel energie weg. 
 

Groep 6 Daarom is er 1 persoon nodig die de regie neemt.  Die zoekt 
andere hulpverleners erbij en zorgt voor uitwisseling van 
informatie. Dus niet iemand uit een hulpverlenende 
instantie/organisatie. (de zgn. scherpschutter) 

Groep 7 - Voordat de officiële hulpverleners erbij komen zijn er 
vaak al informele contacten via woningcorporatie; 

- Iemand moet eigenaar van het probleem worden. Deze 
persoon hoeft het niet op te lossen. 
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