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Samenvatting
BuurtPraat is een pilot om eenzaamheid onder ouderen tegen te
gaan. De onlinebijeenkomsten bestaan uit taalactiviteiten voor
ouderen. Bij BuurtPraat gaan ouderen samen aan de slag met taal
en met elkaar in gesprek (over taal). Van februari tot juni 2021
vonden er wekelijkse bijeenkomsten plaats van anderhalf uur.
BuurtPraat is opgericht om ouderen (75+) met gevoelens van
eenzaamheid in contact te brengen met anderen. Uiteindelijk
hebben ouderen meegedaan tussen de 64 en 95 jaar, want het
bleek dat een bredere leeftijdsgroep behoefte had aan wekelijks
online contact in tijden van corona. De bijeenkomsten waren in
eerste instantie bedoeld voor ouderen in de wijk Amsterdam-Oost,
maar doordat de bijeenkomsten online plaatsvonden, konden
ouderen uit alle regio’s van het land meedoen.
Deelnemers zijn geworven onder cliënten van Emile Thuiszorg en
via partners in Amsterdam in de welzijns- en participatiesector. Er
zijn zes deelnemers geworven die samen 16 bijeenkomsten hebben
gevolgd. Een professionele trainer en een trainee uit de thuiszorg
verzorgen de bijeenkomsten.
Het cursusmateriaal is doorontwikkeld vanuit bestaand materiaal
dat is ontworpen in het project Zilveren Taalcompetenties ©
Alsare: https://alsare.nl/zilveren-taalcompetenties/. Het
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cursusmateriaal bestond uit verschillende typen opdrachten van
taalspellen tot discussieonderwerpen en de afwisseling daartussen
wordt door de uitvoerders – en deelnemers - gewaardeerd.
Naarmate de cursus vorderde bleken de deelnemers het meest
plezier te beleven aan opdrachten waarbij verhalen en
herinneringen werden gedeeld, vertellen uitvoerders. Iedereen
kon gelijkwaardig meedoen met dat type opdrachten, in plaat van
bij taalspellen, waarin de een vaardiger was dan de ander. Toch
werden ook de taalspellen gewaardeerd als deze in beperkte mate
werden ingezet.
De uitvoering, organisatie en impact van het initiatief is
geëvalueerd en wordt beschreven in deze procesevaluatie. De
trainingen zijn tot stand gekomen met behulp van Emile
Thuiszorg en de procesevaluatie is uitgevoerd door het
Kohnstamm Instituut.
BuurtPraat heeft aanzienlijk resultaat opgeleverd, blijkt uit
interviews met uitvoerders, deelnemers en observatie-data. De
doelstelling van BuurtPraat was drieledig. Doelen één en twee zijn
behaald en doel drie is deels behaald.
Het eerste doel was om alleenwonende (en relatief geïsoleerde)
ouderen in een groep samen te brengen op een manier die
gezelligheid en levendigheid stimuleert. De uitvoerders
beschrijven dat er een gezellige groep is ontstaan waarin
deelnemers van de bijeenkomsten (en ook de trainers) elkaar
inspireerden.
Het tweede doel was om ouderen elkaar beter leren
kennen/dichterbij elkaar brengen door een omgeving te creëren
waarin zij ervaringen kunnen delen, gedachten uitwisselen en
herinneringen ophalen. BuurtPraat heeft kunnen voorzien in de
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behoefte van ouderen om hun ervaringen, verhalen en
herinneringen te delen.
Het derde doel was het stimuleren van contact en samenwerking
tussen ouderen waarbij ze elkaar helpen en/of iets aan elkaar
hebben. Deelnemers maken echt contact met elkaar, maar werken
minder met elkaar samen dan verwacht. Binnen BuurtPraat is
gekozen om de bijeenkomsten online te organiseren in plaats van
fysiek en dat heeft het faciliteren van samenwerking onder
deelnemers bemoeilijkt. Deelnemers hebben echt contact gemaakt
met elkaar. Binnen BuurtPraat hebben deelnemers een plek
gevonden waar ze hun ervaringen kunnen delen en gedachten,
verhalen en herinneringen kunnen uitwisselen met anderen.
BuurtPraat is ‘geadopteerd’ door een welzijnsorganisatie in
Amsterdam Oost, aan wie het initiatief is overgedragen. De
aanbevelingen die gedaan worden in hoofdstuk acht van dit
rapport dienen ter inspiratie en kunnen richtinggevend zijn voor
het voortbestaan van BuurtPraat die past bij de nieuwe context.
Het doen van nieuw (evaluatie)onderzoek kan in de toekomst een
bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van het initiatief.
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Portretten van deelnemers

Om de resultaten van BuurtPraat te illustreren, presenteren we
twee portretten van deelnemers: Marie en Inez. De informatie
komt uit interviews met twee van de deelnemers. De namen zijn
gefingeerd.

5

MARIE
Achtergrond
alleenwonend in een appartement (koopwoning)
woont in Amsterdam Oost
76 jaar en geboren in Rotterdam
naar eigen zeggen “goed in taal”
houdt van: poëzie
voelt zich weleens eenzaam en heeft sinds maart vorig jaar
geen knuffel meer gehad

Reden om deel te nemen aan BuurtPraat
Gedichten lezen en bespreken.
BuurtPraat was goed voor..
Veel plezier.
Leuk om op deze manier met taal bezig te zijn.
Leuk om van andere te horen hoe zij het leven beleven.
Uitsmijter
“De cursus heeft ervoor gezorgd dat ik aan nieuwe
mensen dingen kan vertellen en met hen kan praten.”
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INEZ
Achtergrond
alleenwonend in Amsterdam Oost
64 jaar
geboren in Frankrijk
woont sinds 1986 in Nederland
houdt van: gezond eten, goed slapen, bewegen, wandelen, in de natuur zijn
voelt zich weleens eenzaam en loopt moeizaam, maar geniet van elke dag
Reden om deel te nemen aan BuurtPraat
Coronatijd, helemaal alleen in mijn huis, ik ben nog meer geïsoleerd
dan normaal.
Goed voor mij om contact te hebben met mensen.
Ook voor mijn Nederlandse taal.
BuurtPraat was goed voor..
Het contact; wat de groep samendoet.
Het tegengaan van gevoelens van eenzaamheid,
Mensen zien online, het gezellig hebben.
Kennissenkring.
Uitsmijter
“Als het stopt dan ga ik het missen, dan heb ik iets minder in mijn leven.”
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Inleiding
Vanuit het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid heeft het
ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport aan ZonMw de
opdracht gegeven om met subsidies startende en bestaande lokale
initiatieven (extra) te ondersteunen bij het doorbreken,
terugdringen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.
Deze opdracht voert ZonMw uit binnen het programma
Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Met de subsidieaanpak
Versterking aanpak eenzaamheid steunt ZonMW startende en
bestaande initiatieven om eenzaamheid onder ouderen aan te
pakken.
Binnen dit evaluatieonderzoek staat het startende initiatief
BuurtPraat centraal. In dit hoofdstuk beschrijven we de aanleiding
van dit onderzoek en het initiatief. Vervolgens gaan we in op het
doel van dit evaluatieonderzoek en BuurtPraat. Aan het eind van
dit hoofdstuk staat de leeswijzer voor de rest van dit rapport.

Aanleiding
Meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich weleens eenzaam
te voelen. Dit heeft nadelige fysieke en mentale gevolgen. Om
eenzaamheid duurzaam te verminderen en voorkomen, is het
verspreiden van kennis en ervaringen over wat werkt essentieel. In
deze procesevaluatie beschrijven we de resultaten van een
onderzoek naar de werkzame elementen van een startend initiatief
9

om eenzaamheid aan te pakken. Het doel van deze evaluatie is om
kennis te delen over wat werkt bij een startend initiatief met als
doel eenzaamheid te verminderen onder ouderen.

Alleenwonende ouderen
De Nederlandse samenleving vergrijst en we verwachten dat
ouderen steeds langer zelfstandig blijven. Het is daarom belangrijk
bij de aanpak tegen eenzaamheid om een deel van de initiatieven
te richten op de doelgroep alleenwonende ouderen. Door de
vergrijzing van de bevolking zijn er de afgelopen tien jaar in
absolute zin meer oudere, alleenwonenden bij gekomen. In 2018
waren er 134 duizend meer alleenstaande 70-plussers dan in 2008
(CBS, 2019). Bovendien verhuizen mensen tegenwoordig minder
vaak, en op hogere leeftijd, naar een zorginstelling (CBS, 2019).
Daarbij verwacht het CBS dat in 2030 3,5 miljoen Nederlanders
(bijna drie kwart van de totaalaantal huishoudens) alleen wonen,
waarvan het grootste deel 65-plus. Dat komt omdat de grote,
naoorlogse generaties op leeftijd komen en langer leven.
Alleenwonende ouderen zijn vaak weduwe/weduwnaar, maar ook
steeds vaker alleenwonend door scheiding (CBS, 2018). Het
onderzoek naar BuurtPraat kan inzicht bieden in wat werkt voor
deze doelgroep.

Taal en verhalen
Uit onderzoek blijkt dat gezamenlijke taalactiviteiten, zoals
taalspellen en verhalen vertellen, een bijdrage kan leveren aan het
verminderen van gevoelens van eenzaamheid onder ouderen (De
Greef et al., 2018). Om de impact van taalactiviteiten op
eenzaamheid verder te verkennen, is BuurtPraat opgericht. Bij
BuurtPraat melden ouderen zich vrijwillig en vrijblijvend voor
wekelijkse bijeenkomsten met buurtgenoten waarin gezamenlijke
taalactiviteiten worden gedaan begeleid door een trainer.
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In het onderzoek van De Greef et al. (2018) is een pilot met
taalactiviteiten voor ouderen uitgevoerd en geëvalueerd. Uit de
evaluatie bleek dat de helft van de deelnemers, na de pilot, naar
eigen zeggen minder vaak eenzaam was. Gezamenlijke
taalactiviteiten bleken tevens de omgang met al bestaande
contacten van ouderen te verbeteren en het aantal ontmoeting
tussen ouderen buitenshuis te vergroten. Bovendien bleken de
ouderen meer zelfvertrouwen te krijgen en vriendschappen op te
doen door het bijwonen van de pilot, die bestond uit een reeks
bijeenkomsten gericht op gezamenlijke taalactiviteiten (De Greef
et al., 2018). Het doel van de studie van De Greef et al. was om
taalvaardigheid onder ouderen met een lage taalvaardigheid te
verbeteren op een manier die goed aansluit bij de doelgroep. De
impact van de taalactiviteiten op eenzaamheid onder deelnemers
bleek een relevante nevenopbrengst en vraagt om nader
onderzoek.
Het leren van een (tweede) taal is afgelopen decennium in de
wetenschap opgeworpen als een levenservaring die cognitieve
flexibiliteit kan vergroten en zelfs ouderdoms-gerelateerde
cognitieve achteruitgang kan vertragen. Onderzoek van Keijzer en
collega’s toont een relatie - en mogelijk verband - tussen het leren
van (een tweede) taal of muziekinstrument op late leeftijd met het
uitstellen van ‘ouderdomsziekten’ zoals dementie en depressie op
late leeftijd (zie Nijmijer et al. 2021 en Brouwer et al. 2020). Recent
onderzoek van Keijzer gaat in op de vraag hoe cognitieve, talige en
sociale factoren worden beïnvloed door het leren van een vreemde
taal op latere leeftijd (65+) en ook hoe die factoren taalleren zelf
kunnen beïnvloeden. Het onderzoek van Keijzer en collega’s biedt
inspiratie, en handvatten, voor het (verder) onderzoeken van
initiatieven zoals BuurtPraat waarin aan de hand van gezamenlijke
taalactiviteiten voor ouderen sociale en emotionele impact
verwacht wordt in het leven van deelnemers.
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Evaluatie BuurtPraat
Binnen BuurtPraat is gekozen voor een lokale, laagdrempelige
aanpak gericht op alleenwonende ouderen die zich in (relatief)
isolement bevinden. Voor het initiatief werden ouderen
uitgenodigd om vrijblijvend mee te doen aan online, gezamenlijke
taalactiviteiten, begeleid door een professionele trainer en trainee.
De bijeenkomsten vonden wekelijks plaats via Zoom gedurende 16
weken. Emile Thuiszorg heeft het project uitgevoerd en het
Kohnstamm Instituut voert evaluatieonderzoek uit en schrijft een
beknopt handboek over het initiatief.

Doel van het onderzoek
Het doel van het evaluatieonderzoek is om de ervaren impact van
het initiatief in kaart te brengen (helpt het bij eenzaamheid? wat
zijn werkzame factoren?) en om de succesfactoren,
ontwikkelpunten en randvoorwaarden van de organisatie en
uitvoering van het initiatief te beschrijven.

Leeswijzer
In hoofdstuk een beschrijven we de opzet en methode van het
evaluatieonderzoek en initiatief BuurtPraat. In hoofdstuk een
komt achtereenvolgens aan bod: de opzet van BuurtPraat, de
onderzoeksvragen, de onderzoeksmethode en de manier van
dataverzameling. In hoofdstuk twee, tot en met zes gaan we in op
de onderzoeksresultaten. Daarin belichten we eerst de
procesmatige resultaten, hoe verliep het proces? Verliep de
uitvoering volgens planning en waarom wel of niet? Vervolgens
beschrijven we de relevante ervaringen van deelnemers en
uitvoerders. Wat werkt voor hun? Welke resultaten zien zij? Tot
slot kijken we naar de overall resultaten van het initiatief: wat
waren sterke en zwakke onderdelen van de uitvoering van het
initiatief? In hoofdstuk zeven beschrijven we twee portretten van
deelnemers van BuurtPraat. Deze portretten zijn typologieën van
12

de personen die hebben deelgenomen aan BuurtPraat en bevatten
onder andere een (gefingeerde) naam, leeftijd, de achtergrond van
deze persoon, de reden waarom zij/hij/hen deel wilden nemen en
wat de deelnemer uit de bijeenkomsten van BuurtPraat heeft
gehaald. In hoofdstuk acht formuleren we een conclusie en doen
we aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en voor de
verbetering van het initiatief of vergelijkbare initiatieven. Tot slot,
in hoofdstuk negen, stellen we kort een aantal
sociaalmaatschappelijke onderwerpen ter discussie die opgevallen
zijn tijdens de uitvoering van de procesevaluatie van BuurtPraat.
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1

Opzet en methode

In dit hoofdstuk beschrijven we de opzet van het initiatief en de
methode van het evaluatieonderzoek. Ten eerste staan we stil bij
de opzet van BuurtPraat: de uitvoering, doelen en verwachtingen.
Vervolgens presenteren we de onderzoeksvragen. Dan beschrijven
we de gebruikte onderzoeksmethode om het initiatief te evalueren.
Tot slot presenteren we een overzicht van de verzamelde
onderzoeksdata.

1.1

Opzet van het initiatief

BuurtPraat is een startend initiatief en bestaat uit digitale,
wekelijkse bijeenkomsten begeleid door een professionele trainer
en trainee. Tijdens de bijeenkomsten komt een groep deelnemers
online bij elkaar om samen verhalen te delen en taalspelletjes te
spelen. De bijeenkomsten van BuurtPraat vonden plaats tussen
februari tot en met mei 2021.

Doelstelling BuurtPraat
Binnen BuurtPraat staat het tegengaan van gevoelens van sociale
eenzaamheid bij ouderen centraal. Sociale eenzaamheid is
gekoppeld aan het gemis van betekenisvolle relaties met een
bredere groep van mensen om je heen, zoals kennissen, collega’s,
buurtgenoten, mensen met dezelfde belangstelling en mensen om
samen een hobby mee uit te voeren (van Tilburg en de Jonge
15

Gierveld, 2007). Dit wordt soms afgezet tegen emotionele
eenzaamheid waarbij intieme relaties en een hechte band gemist
worden of existentiële eenzaamheid waarbij zingeving en iets
kunnen betekenen voor anderen wordt gemist.
De doelstelling van BuurtPraat is drieledig:
1. Alleenwonende (en relatief geïsoleerde) ouderen in een groep
samenbrengen op een manier die gezelligheid en levendigheid
stimuleert.
2. Ouderen elkaar beter leren kennen/dichterbij elkaar brengen
door een omgeving te creëren waarin zij ervaringen kunnen
delen, gedachten uitwisselen en herinneringen ophalen.
3. Het stimuleren van contact en samenwerking tussen ouderen
waarbij ze elkaar helpen en/of iets aan elkaar hebben.
Het ontwikkelen van taalvaardigheid is geen doel op zich, maar
een middel om ouderen met elkaar in contact te brengen en te
verbinden. Een bijkomstigheid is dat deelnemers aan de start al
een gemeenschappelijke motivatie delen: samen taalactiviteiten
willen ondernemen.

Evidence-based taalaanbod
Binnen BuurtPraat wordt gewerkt met evidence-based taalaanbod
voor ouderen (75+). Dit is ontwikkeld in het project Zilveren
Taalcompetenties (de Greef et al. 2018). Om een onderbouwd
taalaanbod voor laaggeletterde ouderen te ontwikkelen en te
onderzoeken is in het project Zilveren Taalcompetenties gebruik
gemaakt van het PRECEDE- PROCEED model van Green en Kreuter
(2005). De fasen van het project waren: literatuuronderzoek,
behoeftenonderzoek, vier pilotgroepen met gefaseerde aanpak,
evaluatie met deelnemers, een voor- en nameting en interviews en
focusgroepen met deelnemers. Speciaal voor de doelgroep ouderen
met Nederlands als moedertaal, maar met een matig tot lage
16

taalvaardigheid, is een methode ontwikkeld om op een zinvolle en
laagdrempelige manier gezamenlijk aan taalvaardigheid te
werken. De methode is ontwikkeld op basis van de behoeften,
interesses en leefwereld van ouderen en biedt ruime
mogelijkheden tot differentiatie op thema, onderwerp en type
opdrachten en ruimte voor eigen inbreng van trainers en
deelnemers.
Het cursusmateriaal van Zilveren Taalcompetenties © Alsare
bestaat uit 8 ‘werkbladen’, openbaar te downloaden via
https://kohnstamminstituut.nl/rapport/taalaanbod-voor-ouderen/.
Ieder werkblad bevat materiaal voor een cursusdag met ongeveer
20 opdrachten, spellen en gespreksstarters. De ‘werkbladen’
hebben een gestructureerde opbouw waarbij aan het begin van een
bijeenkomst aandacht is voor het delen van wensen,
verwachtingen en doelen, en aan het einde van een bijeenkomst
ruimte voor reflectie, evaluatie en een vooruitblik. Tijdens een
bijeenkomst zijn er verschillende type opdrachten waaruit de
trainer en/of deelnemers een keus maken. Type opdrachten zijn
bijvoorbeeld taalspellen, prikkelend krantenartikel/andere media
om te lezen/bekijken en bespreken, schijfopdrachten en andere
opdrachten waarbij deelnemers verhalen delen.
Werkbladen zijn ingedeeld in acht thema’s. Per thema is
voldoende lesmateriaal voor een cursusdag. De acht thema’s zijn:
1. Introductie
2. Groei en bloei (natuur)
3. Mijn wereld (actualiteiten)
4. Op uw gezondheid (gezondheid)
5. Mijn omgeving (buurten)
6. Cijfers en letters (taal- en rekenpelletjes)
7. Met de muziek mee (muziek)
8. In beweging (sport)
17

Voorafgaand aan de introductie vindt een ‘Talentenscan’ plaats.
Dit werkblad wordt individueel doorlopen met deelnemers
voorafgaand aan de bijeenkomsten. Aan de hand van afbeeldingen
kan de deelnemer aangeven waarin deze geïnteresseerd is of niet,
of meer over wil leren. Op een laagdrempelige manier wordt met
de Talentenscan achtergrondinformatie over deelnemers
verzameld en wordt in kaart gebracht of zij leerwensen hebben,
doelen willen stellen en wat hun wensen, behoeften en interesses
zijn.
Binnen BuurtPraat is het lesmateriaal aangepast zodat het aansluit
bij het initiatief. De trainer heeft aansluiting gezocht bij de
behoeften van de groep deelnemers, groepsgrootte, de doelen van
BuurtPraat en de werkbladen aangepast aan de online context van
de bijeenkomsten. Het cursusmateriaal voor de online
bijeenkomsten zijn openbaar te downloaden via de website van het
Kohnstamm Instituut:
https://kohnstamminstituut.nl/cursusmateriaaltaalactiviteitenprogramma-met-ouderen/.

Procesevaluatie BuurtPraat
Deze evaluatie heeft twee kenmerken. Ten eerste de focus op de
evaluatie van het proces: hoe het initiatief wordt uitgevoerd, en ten
tweede een focus op de ervaren effecten van deelnemers, bekeken
vanuit deelnemers zelf en vanuit de blik van trainers en andere
betrokkenen bij het initiatief, met de focus op welke resultaten zijn
bereikt en wat werkzame elementen zijn. Het doel is niet om te
bewijzen dat de interventie werkt, maar om te beschrijven welke
processen goed lopen of verbeterd kunnen worden en wat de
ervaring en waardering van deelnemers en uitvoerders zijn. In de
volgende paragraaf presenteren we de specifieke onderwerpen –
de onderzoeksvragen – van de procesevaluatie.
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1.2

Onderzoeksvragen

Tezamen bieden onderstaande vier onderzoeksvragen inzicht in
de werkzame elementen van het initiatief (wat heeft bijgedragen
aan een eventuele verandering onder de doelgroep?) en de
succesfactoren, leerpunten en randvoorwaarden van het initiatief.
Specifiek biedt het inzicht in wat werkt bij een startend initiatief
gericht op het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen door
gezamenlijke, online taalactiviteiten te ondernemen.
De onderzoeksvragen zijn de volgende:
Onderzoeksvragen procesevaluatie BuurtPraat
1.

Is het initiatief uitgevoerd volgens plan?

a. Welke geplande activiteiten of onderdelen van het initiatief zijn wel en welke
niet uitgevoerd?
b. In hoeverre zijn de activiteiten uitgevoerd zoals ze bedoeld waren?
Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van interviews met uitvoerders van het
initiatief.
2.

Wat is het bereik van het initiatief?

a. Hoeveel deelnemers zijn er bereikt? Wat is de tijdsperiode?
b. In hoeverre wordt de beoogde doelgroep van deelnemers bereikt?
c. Wie haakte af en waarom?
Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van interviews met uitvoerders en de
administratieve gegevens zoals deelnemerslijst.
3.

Hoe is de waardering en ervaring van deelnemers?

a. Hoe hebben deelnemers het initiatief ervaren? Wat is hun waardering van
materialen en activiteiten, ervaren zij voldoende ruimte voor eigen inbreng,
kunnen ze de opdrachten of activiteiten goed uit voeren, is de locatie goed
bereikbaar, hoe wordt de begeleiding ervaren etc.?
b. Wat heeft het initiatief de deelnemers opgeleverd? Is dit wat ze hadden
verwacht en is dit in lijn met de doelen? (ervaren effectiviteit)
c. Wat heeft het de deelnemers opgeleverd vanuit het perspectief van de
trainers/uitvoerders?
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d. Wat gaat volgens de deelnemers in de uitvoering goed en welke
verbetermogelijkheden zien ze?
Deze vragen worden beantwoord aan de hand van interviews met deelnemers en
uitvoerders, en door middel van een observatie uitgevoerd tijdens een van de
bijeenkomsten.
4.

Hoe is de waardering en ervaring van uitvoerders?

e. Hoe hebben uitvoerders het initiatief ervaren? Hadden ze voldoende tijd om de
activiteiten zoals bedoeld uit te voeren, voldoende kennis om dit te doen, vinden
ze de materialen passend en bruikbaar, hoe hebben ze de samenwerking met
anderen ervaren?
f. Wat vinden zij sterke kanten van de aanpak en welke verbeterpunten zien zij?
Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van interviews met uitvoerders van het
initiatief.
4.

5.

Wat zijn de succes- en faalfactoren (met name op basis van de informatie

uit de vorige vragen)
a. Welke momenten of activiteiten in de aanpak en de uitvoering van de aanpak
(planning, voorwaarden, etc) hebben bijgedragen aan het succes? Sluit de
aanpak bijvoorbeeld aan bij motivatie en belangen van samenwerkingspartners,
zijn middelen en faciliteiten toereikend, sluiten materialen goed aan bij de
aanpak en de deelnemers, is training/scholing van uitvoerders goed en passend?
b. Welke momenten of activiteiten in de aanpak en de uitvoering van de aanpak
vielen tegen of wierpen barrières op? Bijvoorbeeld: regelgeving die
contraproductief uitpakt, benodigde tijdsinvestering, onvoldoende aansluitende
selectie.
c. Hoe is de samenwerking met andere partners/partijen verlopen? Hielden de
samenwerkingspartners zich aan de afspraken?
Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van interviews met uitvoerders van het
initiatief.
5.

6.

Welke aanbevelingen kunnen er aan de hand van de procesevaluatie worden

gedaan voor verbetering van het initiatief?
Deze vraag wordt beantwoord door te reflecteren op de resultaten uit
onderzoeksvragen 1 t/m 4 en vloeit voort uit de resultaten en conclusie.
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1.3

Methode

Triangulatie
Binnen dit evaluatieonderzoek worden de onderzoeksvragen
beantwoord door meerdere, kwalitatieve, onderzoeksmethoden
met elkaar te combineren - triangulatie (Miles & Huberman eds.,
1994). Interviews met deelnemers en uitvoerders worden
aangevuld met de observaties van een bijeenkomst van BuurtPraat
en het bestuderen van de administratieve gegevens (registratie
van deelnemers).

Leidraden
De interviews met deelnemers en uitvoerders zijn afgenomen aan
de hand van een gespreksleidraad. Deze leidraden zijn bijgevoegd
in bijlage A en B.
De leidraden zijn tot stand gekomen aan de hand van:
- de onderzoeksvragen
- het bestuderen van relevante literatuur op het gebied van
evaluatieonderzoek (bijvoorbeeld Pater et al., 2012; Movisie,
2014; van der Zwet en van de Maat, 2016; Coalitie Erbij, 2017).
- gesprekken met collega-onderzoekers van het Kohnstamm
Instituut met ruime ervaringen in evaluatieonderzoek,
onderwijsonderzoek, onderzoek naar laaggeletterdheid en het
project Zilveren Taalcompetenties © Alsare
- gesprekken met collega-onderzoekers van de
Rijksuniversiteit Groningen met ervaring in onderzoek naar
het inzetten van interventies bij ouderen

Semigestructureerde interviews
De interviews met deelnemers en uitvoerders hebben een
semigestructureerd karakter. Bij semigestructureerde interviews
dient de leidraad ter ondersteuning van het vraaggesprek, maar de
antwoorden van de respondent zijn leidend voor de richting van
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het gesprek en de interviewer vraagt door op relevante ervaringen
van de respondent. Het doel van semigestructureerde interviews is
om rijke, diepe data op te halen aan de hand van ervaringen van
respondenten. Rijke data vergroot het begrip dat we hebben van de
manier waarop mensen het leven ervaren en hoe fenomenen
‘werken’ en tot stand komen. Dit staat in contrast met
kwantitatieve data waarmee we beschrijven hoe vaak, wanneer en
met welke waarschijnlijkheid fenomenen voorkomen en waarmee
ze samenhangen.

Datamanagement interviews
De interviews worden opgenomen en van de opnamen worden
verslagen gemaakt. De verslagen zijn anoniem en de opnamen
worden verwijderd. De deelnemers geven actief toestemming
namens een toestemmingsprotocol dat hun anonieme
interviewverslag gebruikt mag worden ter publicatie van
wetenschappelijk onderzoek. De opnamen van de anonieme
toestemmingsverklaring worden bewaard. De verslagen van de
interviews worden in een beveiligde omgeving bewaard.

1.4 Dataverzameling
In totaal hebben 11 Buurtpraat-betrokkenen aan het onderzoek
deelgenomen: 4 deelnemers en 7 uitvoerders.
Voor het uitvragen van ervaringen van deelnemers zijn vier
deelnemers geïnterviewd. Er hebben in totaal zes ouderen
deelgenomen aan BuurtPraat, maar twee van hen hebben niet
ingestemd met een interview.
Voor het uitvragen van ervaringen van uitvoerders zijn zeven
interviews gehouden met uitvoerders van het project, namelijk:
1. trainer
2. voormalig trainer
3. trainee (‘hulptrainer’)
4. projectcoördinator
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5. voormalig projectcoördinator
6. verantwoordelijke vanuit Emile Thuiszorg
7. betrokkene vanuit Welzijn
Het aantal respondenten bij onderzoek naar succes- en
faalfactoren, waardering en ervaring bedraagt normaliter
minimaal 15 (Movisie, 2014). In het geval van BuurtPraat hebben
zes ouderen deelgenomen aan de cursus. Dit heeft te maken met
een zeer moeilijk aan te spreken doelgroep (alleenwonende,
relatief geïsoleerde ouderen) en door de maatregelen en situatie
rondom COVID-19 waardoor werving moeilijk verliep en de cursus
van fysiek naar digitaal is getransformeerd.
De procesevaluatie onder deelnemers wordt met een kleine N
uitgevoerd. In de interviews is gericht uitgevraagd wat
deelnemers aan de bijeenkomsten hebben gehad en wat hun
tevredenheid is op het gebied van de materialen (aansluiting
behoeften en interesses), sfeer (gezelligheid, levendigheid),
deskundigheid, toegankelijkheid en betrokkenheid van de trainers
en trainee, de ervaringen van deelnemers met het sociale aspect
van de cursus (uitwisselen, veilige sfeer, actieve betrokkenheid,
samendoen, luisteren naar elkaar, zich gehoord voelen) en de
ervaren impact op het welzijn van deelnemers. Er is sprake van een
grote informatierijkdom in het verzamelde materiaal Ook worden
de ervaringen direct bij deelnemers uitgevraagd en aangevuld met
de ervaringen/gedachten van uitvoerders.
Tijdens een van de bijeenkomsten is door de trainee van
BuurtPraat (trainer in opleiding) geobserveerd aan de hand van
een observatieschema. Dit observatieschema is te vinden in bijlage
C. De observatiedata biedt inzicht in het verloop van een
bijeenkomst, de interactie tussen deelnemers, de betrokkenheid
van deelnemers en de tools en vaardigheden van de trainer om
bepaalde resultaten in de groep te bereiken. Omdat er een keer is
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geobserveerd dient de data niet als beschrijving van de gang van
zaken tijdens een bijeenkomst, maar biedt het informatie om de
ervaringen van deelnemers en trainers mee aan te vullen en beter
te begrijpen (in de context van de bijeenkomst).

1.5 Data-analyse
De interviews worden geanalyseerd aan de hand van een
codeerschema. Dit codeerschema is gebaseerd op de
onderzoeksvragen. Voor de interviews met deelnemers bestaat het
codeerschema uit de thema’s: achtergrond, motivatie,
verwachtingen, tevredenheid, beleving, behoeften, sociale
contacten, eenzaamheid, taal en vaardigheden. Voor de interviews
met uitvoerders bestaat het codeerschema uit de onderwerpen:
achtergrond, doel en doelgroep, uitvoering en planning, ervaren
effecten, verbeterpunten en randvoorwaarden, beleving en
ervaringen. Aan de hand van gecodeerde interviews is de
rapportage opgesteld.
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2

Is het initiatief uitgevoerd volgens plan?

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van interviews met
uitvoerders van het initiatief.

2.1

Welke geplande activiteiten of onderdelen van het
initiatief zijn wel en welke niet uitgevoerd?

Binnen BuurtPraat zijn de volgende geplande, kernactiviteiten
uitgevoerd:
1. Werven van medewerkers (trainer, trainee en
projectcoördinator) aan de hand van wervingsproces: eerst
intern proberen, dan extern uitzetten.
2. Werven van deelnemers aan de hand van wervingsstrategie.
3. Aanpassen van het lesmateriaal op de behoeften en interesses
van de groep deelnemers. (Met andere woorden: het
aanbieden van bijeenkomsten met activiteiten die aansluiten
bij behoeften en interesses van de doelgroep en die
gezelligheid en levendigheid bevatten, waarin een veilige
sfeer wordt neergezet waarin deelnemers elkaar beter kunnen
leren kennen.)
4. Organiseren van wekelijkse bijeenkomsten voor ouderen.
5. Train-de-trainer programma.
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2.2 In hoeverre zijn de activiteiten uitgevoerd zoals
ze bedoeld waren?
Onderstaand worden de belangrijkste bijsturingen beschreven op
de vijf kernactiviteiten.
1.

Werven van medewerkers (trainer, trainee en
projectcoördinator)
Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 is de start van de
bijeenkomsten van BuurtPraat bijna een jaar uitgesteld. Door de
vertraging heeft er gaandeweg opnieuw werving plaatsgevonden
voor de rollen trainer, trainee en projectcoördinator. De trainer,
trainee en projectcoördinator die in de eerste ronde zijn
aangetrokken, konden niet betrokken blijven bij het project
vanwege de vertraging.
2. Werven van deelnemers
Het doel was om 24 deelnemers te werven van 75 jaar of ouder. Er
zijn zes deelnemers geworven tussen de 64 en 95 jaar. De
leeftijdsgrens is losgelaten omdat door uitvoerders vergelijkbare
behoeften werden gesignaleerd onder een jongere groep
deelnemers, namelijk de behoefte om uit isolement te treden en in
contact te komen met anderen. Deze behoeften van een bredere
leeftijdsgroep leken versterkt door de beperkende maatregelen
rondom COVID-19. De bijeenkomsten waren bedoeld voor ouderen
in de wijk Amsterdam-Oost, maar doordat de bijeenkomsten
online plaatsvonden, mochten ouderen uit alle regio’s van het
land meedoen.
Het werven van deelnemers heeft in meerdere rondes
plaatsgevonden. Gepland was om een wervingsstrategie op te
zetten en die uit te voeren onder cliënten van Emile Thuiszorg. In
plaats daarvan is de wervingsstrategie meerdere malen bijgesteld
en is de uitvoering uitgebreid en heeft het langer geduurd en meer
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tijd gekost. Een uitvoerder vertelt dat de nieuwe planning van het
project (nadat was besloten online te gaan vanwege COVID-19) is
uitgelopen vanwege de extra wervingsactiviteiten die zijn
uitgevoerd:
“De start van BuurtPraat is een maand uitgelopen, we wilden
eigenlijk eind april klaar zijn met de bijeenkomsten [dat werd eind
mei]. We hebben de werving langer door laten lopen want er waren
onvoldoende deelnemers. We hebben toen besloten om de ‘belactie’ te doen en extra in te zetten op een persoonlijke benadering
[van hulpverleners en deelnemers] via de bel-actie en een
campagne met een bakfiets [waarbij koffie en thee werd
uitgedeeld in en rondom het Flevopark om deelnemers te
werven].”
- uitvoerder Het bleek lastiger dan gepland om in een zelfsturende
thuiszorgorganisatie de juiste communicatie in te zetten zodat
hulpverleners goed op de hoogte waren en hun cliënten konden
informeren over BuurtPraat, en hen konden helpen bij
aanmelding. Extra activiteiten zijn uitgezet om hulpverleners te
informeren, bijvoorbeeld het delen van een presentatie, handouts, e-mails en WhatsApp-berichten onder de teamleiders, het
delen van een vlog gemaakt door de trainer van BuurtPraat op
interne communicatiekanalen van de organisatie, en het bellen
van alle hulpverleners in Amsterdam om te bespreken welke
cliënten zij konden aandragen en hoe zij hen het best konden
informeren over, en betrekken bij, BuurtPraat.
Vanwege COVID-19 kon uiteindelijk beperkt aan werving worden
gedaan via persoonlijk contact. In plaats daarvan zijn ook social
media ingezet, is er meer ingezet op het werven van deelnemers
via partners in de wijk zoals welzijnsorganisaties, huizen van de
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wijk, buurthuizen en woon-zorgorganisaties. Een overzicht van de
wervingsacties uitgevoerd vanaf het moment dat we kozen voor
online bijeenkomsten, en het bereik per actie, staat in bijlage D.
3. Aanpassen van het lesmateriaal op de behoeften van
deelnemers
Het bestaande lesmateriaal (de werkbladen van Zilveren
Taalcompetenties1) is aangepast aan de behoeften en wensen van
deelnemers. Alle thema’s van de bestaande werkbladen zijn aan
bod gekomen. Een uitvoerder vertelt over het gebruik van de
werkbladen van Zilveren Taalcompetenties:
“Zilveren Taalcompetenties is de basis geweest voor de workshops.
Dat was een heel belangrijk element van deze pilot. Dat was de
aanleiding om na te denken voor deze subsidie. De methode was
uitgeprobeerd bij laaggeletterdheid, maar kan het ook helpen tegen
eenzaamheid? Dat hebben we proefondervindelijk onderzocht.”
- uitvoerder Gepland was om op voorhand een Talentenscan af te nemen bij
aankomende deelnemers. Vanwege de maatregelen rondom
COVID-19 was het niet mogelijk om langs te gaan bij een
deelnemer om van tevoren hun wensen en behoeften in kaart te
brengen. De Talentenscan is daarom geïntegreerd in de eerste
aantal (introductie) bijeenkomsten. Van belang hierbij was de
kleine omvang van de groep, die het mogelijk maakte rekening te
houden met ieders inbreng. Deelnemers hebben bijvoorbeeld input
geleverd door poëzie te delen in de groep of een stoelyoga sessie te
organiseren.

1
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Een van de terugkerende onderdelen van de werkbladen was niet
bruikbaar, namelijk de ‘digitafel’. In het originele lesmateriaal is
het idee van de digitafel dat deelnemers in een kleine groep, ieder
achter een eigen computer plaatsnemen en opdrachten uit te
voeren, bijvoorbeeld een filmpje te bekijken online of iets zoeken
in een zoekmachine. Hierbij krijgen ze hulp van de trainer en
helpen deelnemers elkaar. Omdat BuurtPraat online plaatsvond
via Zoom was er te weinig persoonlijke, en fysieke ondersteuning
mogelijk om deelnemers te helpen met opdrachten voor de
digitafel. De vaardigheden van deelnemers waren onvoldoende
ontwikkeld om tijdens Zoom ook andere computeropdrachten uit
te voeren en de trainer heeft daarom niet kunnen werken aan het
versterken van digitale vaardigheden van deelnemers via de
opdrachten van digitafel.
Tegelijkertijd hebben wel alle deelnemers gebruik leren maken
van Zoom. Vier van de zes deelnemers hebben hiervoor gebruik
gemaakt van hulp. Er werd vanuit de organisatie hulp geboden
door fysiek langs te gaan bij deelnemers die daar behoefte aan
hadden, om te leren opstarten met Zoom. Ook is er een uitgeprinte
Zoom-handleiding ontwikkeld en gedeeld met deelnemers. Vier
van de zes deelnemers hebben minimaal een keer en maximaal
vier keer gebruik gemaakt van de opstarthulp voor Zoom. Alle
deelnemers hebben zelfstandig leren werken met Zoom.
Er kon minder gedifferentieerd worden tijdens de activiteiten dan
gepland. Dit kwam doordat de geplande activiteiten fysiek zouden
plaatsvinden. Er zouden meerdere werkplekken zijn voor
verschillende soorten activiteiten. Deelnemers konden zo van de
ene ‘tafel’ naar de andere tafel lopen om aan te sluiten bij een
ander type activiteit. Online kon er niet op deze manier
gedifferentieerd worden.
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De groep bleek tevens te klein om in deelgroepen uiteen te gaan. Er
was daarom geen behoeften aan het uiteengaan in subgroepen.
Een voordeel hiervan was dat alle activiteiten gezamenlijk door
iedereen werden beleefd. Dit droeg aanzienlijk bij aan het
groepsgevoel en de open en veilige sfeer die binnen een relatief
korte tijd ontstond in een groep mensen waarvan niemand elkaar
op voorhand kende.
4. Organiseren van wekelijkse bijeenkomsten voor ouderen
Gepland stonden twee groepen ouderen die wekelijks zouden
deelnemers aan bijeenkomsten in een buurthuis, voor een periode
van 12 weken. Dit is bijgesteld naar één groep deelnemers die
wekelijks, online deelnam aan bijeenkomsten voor een periode
van 16 weken. De verlening bleek een welkome, onverwachte,
uitbreiding. Alle deelnemers zijn doorgegaan met de
bijeenkomsten en hebben hun waardering uitgesproken voor de
verlenging van BuurtPraat.
5. Train-de-trainer programma
Het doel van het train-de-trainer programma was enerzijds om de
trainer te ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van de
bijeenkomsten. Deze ondersteuning is gaandeweg gespecificeerd
op het gebied van het werken met de doelgroep ouderen.
De aangetrokken trainer had namelijk geen ervaring met de
doelgroep ouderen en de trainee wel. Er werd daarom als doel
gesteld om de kennis en ervaringen van de trainee ook over te
dragen aan de trainer. Anderzijds was het doel om de trainee op te
leiden aan de hand van leerdoelen en begeleiding vanuit de trainer.
Dat doel is gehandhaafd.
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3

Wat is het bereik van het initiatief?

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van interviews met
uitvoerders en het bestuderen van de deelnemerslijst.

3.1

Hoeveel deelnemers zijn er bereikt? Wat is de
tijdsperiode?

Er zijn ten minste 14 deelnemers bereikt. Tijdens de eerste ronde
in mei en juni 2020 zijn er drie deelnemers bereikt. Daarna heeft
de werving een tijd lang stilgelegen vanwege de situatie en
maatregelen rondom COVID-19. Van januari 2021 tot en met maart
2021 is de nieuwe wervingsstrategie uitgevoerd en zijn 11
deelnemers bereikt. Van de bereikte ouderen weten we dat ze
serieus overwogen om mee te doen, maar niet allen konden of
wilden uiteindelijk deelnemen. Zes deelnemers hebben gekozen
om mee te doen. Het overzicht met de wervingsacties en het
algemene bereik van die acties staat in bijlage D.

3.2 In hoeverre wordt de beoogde doelgroep van
deelnemers bereikt?
Uit de interviews met de uitvoerders blijkt dat de deelnemers
passen in de categorie van de beoogde doelgroep. De deelnemers
zijn relatief geïsoleerd van de buitenwereld door bijvoorbeeld
fysieke beperkingen. Een van de uitvoerder vertelt dat de
deelnemers pasten bij de doelgroep die ze voor ogen hadden: “Een
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dame die in de buurt woonde en slecht ter been was, die kwam er niet
vaak uit, uit haar huis. Zoiets kwam veel voor bij de deelnemers.”
Twee deelnemers zijn afgehaakt, de reden daarvoor is onbekend.
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4

Hoe is de waardering en ervaring van
deelnemers?

Deze vragen worden beantwoord aan de hand van interviews met
deelnemers.

4.1 Hoe hebben deelnemers het initiatief ervaren?
Verwachtingen
De meeste deelnemers vertellen dat zij geen specifieke
verwachtingen hadden van BuurtPraat. Ze stapten er open in. Een
van de deelnemers zegt dat ze nooit verwachtingen heeft van
nieuwe initiatieven:
“Ik verwacht nooit iets van dit soort dingen, verwachtingen kan ik
niet uitspreken - laat het maar gewoon komen.”
- deelnemer Een andere deelnemer vertelt:
“Ik wist niet wat het was. Ik dacht als ik het leuk vind ga ik door en
anders stop ik. Ik hoorde het van mijn thuishulp, een lieve meid en
ik dacht dat is goed, ik ga even kijken. Ik ben heel open erin gestapt.
Ik werd blij verrast en vind het heel leuk dus ik ben doorgegaan.”
- deelnemer Een paar deelnemers hadden specifiek de verwachting dat
BuurtPraat zou gaan om poëzie, literatuur en/of de Nederlandse
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taal. Een deelnemer vertelt dat haar verwachtingen van BuurtPraat
waren dat gedichten en literatuur besproken zouden worden, maar
dat haar verwachtingen niet bleken te kloppen. De deelnemer zegt:
“In eerste instantie leek het idee dat het gedichten zouden worden,
maar het bleken meer taal technische taalspellen en dat wat er nu
uitkomt is ontzettend leuk om te doen. We doen rebustaalspelletjes
en dingen die we zelf hebben bedacht. […] Het is anders geworden
dan gedacht, maar ik vond het leuk om te doen. We zijn minder met
poëzie bezig geweest, maar dat maakt niet uit.”
- deelnemer -

Motivatie
De reden om mee te doen is voor de meeste deelnemers niet los te
koppelen van het thuis moeten zitten tijdens coronatijd. Daarnaast
lijkt de gedeelde motivatie om mee te doen van de geïnterviewde
deelnemers tweeledig. Ten eerste is de motivatie van de meeste
deelnemers verbonden met taal: deelnemers ‘hebben iets met taal’
of willen hun taalvaardigheid verbeteren. Een van de deelnemers
heeft een migratieachtergrond en het oefenen met de Nederlandse
taal, in het bijzonder nu ze vaker binnen zit door COVID-19, lijkt
voor de deelnemer aanleiding om mee te doen. Een andere
deelnemer zegt gemotiveerd te zijn door het talige element van
BuurtPraat en vertelt:
“Ik ben een talenmens. Ik heb altijd met talen gewerkt en ik ben
taalgevoelig, dat gaat vanzelf. Ik heb Frans gestudeerd en ik heb
lang in Frankrijk en Amerika gewoond […]. Taal is belangrijk.”
- deelnemer Ten tweede zijn de geïnterviewde deelnemers op zoek naar contact
en naar een bezigheid of afleiding. Een deelnemer vertelt
BuurtPraat een welkome afwisseling is:
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“Als je binnenblijft en iedereen mijdt dan ben je vrij veilig, maar
buiten met een mondkapje.. ik heb COPD dus een winkel in is een
crime. Ik ben gebonden aan veel thuis zijn en dit is een welkome
afwisseling.”
- deelnemer Een andere deelnemer zegt dat ze gemotiveerd was voor
BuurtPraat vanwege onder andere eenzaamheid:
“Coronatijd, eenzaamheid, helemaal alleen in mijn huis.. Het is
goed voor mij om contact te hebben met mensen want ik ben nog
meer geïsoleerd dan normaal.”
- deelnemer -

Aansluiting behoeften en interesses
De activiteiten van BuurtPraat sloten met name aan bij de
behoeften van alle geïnterviewde deelnemers om in contact te
komen met anderen. Een deelnemer vertelt dat de bijeenkomsten
aansluiten bij haar behoeften aan contact:
“Ik hoor de verhalen van de mensen, andere ervaringen en keuzes,
en dat delen ze met anderen. Dat geeft mij een opening, ik ben
geïsoleerd en andere verhalen horen en uitwisseling is heel leuk.
Voor corona had ik ook niet veel contact met mensen, maar je kon
wel naar een museum bijvoorbeeld. De BuurtPraat is heel
belangrijk geworden voor mij in deze tijd.”
- deelnemer Behoeften en interesses kunnen ook overlappen. Een andere
deelnemers vertelt dat haar interesses liggen bij andere mensen:
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“Wat ik interessant vind is hoe andere mensen hun leven leiden.
Hoe zij hun leven invullen met wonen en werken en dat soort
dingen”.
Sommige deelnemers waren geïnteresseerd in het talige aspect
van de activiteiten, specifiek in combinatie met gezamenlijke
reflectie daarop door bijvoorbeeld een herinnering of verhaal te
delen naar aanleiding van een opdracht. Een deelnemer vertelt:
“De manier zoals we het gedaan hebben vond ik het leukst,
bijvoorbeeld woorden invullen, zegswijze, spreekwoorden, en dat
verbinden aan herinneringen over hoe veel keer je bijvoorbeeld
verhuisd bent en wat je leukste huis en omgeving was. Dat soort
dingen kwamen boven en iedereen zat altijd enthousiast te
vertellen. Het sloot aan bij mijn interesses ik vond het leuk om op
deze manier met taal bezig te zijn en van anderen te horen hoe zij
het beleven.”
- deelnemer Soms sloten de activiteiten niet aan bij interesses van deelnemers,
met name op het gebied van poëzie en literatuur. Een deelnemer
vertelt bijvoorbeeld:
“Ik zou persoonlijk wel meer willen doen over welk boek heb je
gelezen? Of: ging je vroeger naar theater? weet je daar nog iets
van? wat weet je daarvan? Nu is het veel over de jeugd en de oorlog
en dat soort zaken, daar doe ik ook aan mee hoor.”
- deelnemer -
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4.2 Wat heeft het initiatief de deelnemers
opgeleverd? Is dit wat ze hadden verwacht?
Sociale contacten, verhalen delen en eenzaamheid
Alle geïnterviewde deelnemers benoemen dat zij het prettig
vonden om contacten op te doen en specifiek om verhalen te delen
en naar verhalen te luisteren van anderen. Een verhaal kan een
herinnering zijn, een gedachte of een beleving tijdens de
bijeenkomst. Een van de geïnterviewde deelnemers zegt:
“De cursus heeft ervoor gezorgd dat ik aan nieuwe mensen dingen
kan vertellen en met hen kan praten.”
Soms is het lastig om woorden te geven aan wat sociaal contact
iemand oplevert. Een van de deelnemers vertelt dat ze niet goed
weet “wat het is”, maar dat ze zich blij voelt door ontmoeting:
“Ik weet niet wat het is, maar ik voel me blij bij de ontmoeting, ik
vind het leuk om andere mensen te ontmoeten. Het blije gevoel
blijft hangen ook na de bijeenkomst, het doet goed.”
- deelnemer Toch benoemen de meeste deelnemers dat zij geen onderling
contact zouden onderhouden als BuurtPraat zou stoppen. Het
georganiseerde contact lijkt juist een uitkomst te bieden voor hen.
Een enkele deelnemer heeft niet het gevoel dat ze medecursisten
echt heeft leren kennen. Deze deelnemer is later aangesloten bij de
BuurtPraat. De overige geïnterviewde deelnemers hebben wel het
gevoel dat zij hun medecursisten hebben leren kennen en vice
versa. Een van de deelnemer zegt dat ruimte voor ieders inbreng
en het delen van verhalen hieraan bijdraagt:
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“De anderen geven ook aan wat hen het meest aanpreekt en je ziet
de verschillende persoonlijkheden van de rest. Het is leuk om te
delen en te weten te komen wat iemand anders denkt, wat die
ervaringen zijn en hoe iemand denkt. De uitwisseling is leuk. Soms
wordt het emotioneel, dat is soms leuk of moeilijk of soms dan kan
ik een vraag niet beantwoorden en moet ik iets overdenken of een
herinnering die ik ben vergeten komt naar boven.”
- deelnemer De behoeften naar contact met mensen heeft een keerzijde,
namelijk de gevoelens van eenzaamheid onder deelnemers
wanneer zij géén contact hebben met anderen. Op een bescheiden
manier lijkt BuurtPraat te hebben geholpen bij het tegengaan van
gevoelens van eenzaamheid. Zo vertelt een deelnemer:
“Ik voel me weleens eenzaam. Als ik twee of drie dagen alleen in
mijn huisje zit, wat weleens gebeurt, dan voel ik me weleens
eenzaam dan weet ik: ik moet eruit of ik moet bellen. […] Als ik
weet dat ik straks mensen ga ontmoeten dan ben ik nu niet
eenzaam, daarbij heeft BuurtPraat geholpen. […] Ik ben er wel van
bewust als het afgelopen is, dat ik een prettig gevoel heb want ik
heb weer even met mensen contact gehad.”
- deelnemer Een andere deelnemer vertelt dat het contact zorgt voor een
afleiding voor haar eigen gedachten:
“Vooral als je alleen bent is het heel goed als je weer even
gecorrigeerd wordt in je denken. Als je alleen bent zit je heel de tijd
alleen te denken. […] Bijvoorbeeld als ik met iets zit en ik denk
erover, als je samen bent met anderen dan wordt je afgeleid door
een ander, als je alleen bent kan niemand je gedachten stoppen. Dit
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soort dingen zijn goed want contact zet je gedachten op een ander
spoor, kan je weer aan iets anders denken.”
- deelnemer -

(Taal)activiteiten en vaardigheden
De meeste deelnemers geven aan niets geleerd te hebben over taal
of op het gebied van taalvaardigheid. De taalactiviteiten dragen bij
aan plezier in, en met, taal in plaats van iets nieuws leren. Een
deelnemer verwoordt het als volgt:
“De taalactiviteiten vond ik leuk. We hebben veel gedaan met
spreuken en gezegden. Dan moest je dat invullen. Hoe zat dat ook al
weer? moet je je bedenken, welke was dit? En ook rebussen
oplossen, dat was leuk om te doen met z’n alle.”
- deelnemer Een van de deelnemers met een migratieachtergrond is hierop een
uitzondering omdat ze aangeeft haar Nederlandse taal te
ontwikkelen door BuurtPraat. Deze deelnemer zegt:
“We hebben spreekwoorden gedaan en rebussen, we zoeken
woorden die missen en doen veel verschillende taaloefeningen. Ik
leer heel veel.”

Contact via videobellen
De helft van de geïnterviewde deelnemers geeft aan dat contact via
videobellen in de weg staat van het opbouwen van een
(diepgaandere) band. Een deelnemer vertelt bijvoorbeeld:
“Je ziet een hoofd van een persoon via Zoom en dat is anders dan
dat je handgebaren en lichaamshouding ziet, die ook veel over taal
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vertellen. […] Je leert iemand beperkt kennen en ziet alleen hun
hoofden. […] Via Zoom kan je niet bij elkaar op visite gaan.”
- deelnemer Een andere deelnemer zegt:
“Ik deed dit nog niet lang, online bellen. Ik weet wel hoe het werkt
want ik heb een aantal mindfulness dingen gedaan. Het is een
eenzame vorm van menselijk contact. […] Het is een noodoplossing
voor mij want je krijgt eerder een klik met mensen wanneer je in
een ruimte bent met elkaar. […] Ik ga liever ergens naartoe waar
een bijeenkomst is. Dit is een mooie oplossing, maar niet iets wat ik
iedereen aan zou raden om met anderen contact te krijgen.”
- deelnemer De andere helft van de geïnterviewde deelnemers heeft de
voorkeur voor online bijeenkomsten omdat deze deelnemers
slecht ter been zijn. In tegenstelling tot de andere deelnemers, zou
deze groep ervoor kiezen, wanneer de maatregelen rondom
COVID-19 het toelaten, om de BuurtPraat juist online voort te
zetten.

4.3 Wat gaat volgens de deelnemers in de uitvoering
goed en welke verbetermogelijkheden zien ze?
Begeleiding
Alle geïnterviewde deelnemers zijn zeer tevreden over de
begeleiding van de trainer en trainee. Meerdere deelnemers
benoemen dat er niks was wat zij niet prettig vonden aan de
begeleiding. Er wordt genoemd dat het enthousiasme van de
trainers op prijs wordt gesteld, dat de trainers kundig zijn in het
begeleiden van de groep waarbij aandacht is voor ieders inbreng,
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ideeën en gevoelens. Een van de deelnemers zegt dat de trainers
heel “belangstellend” waren en “altijd goed voorbereid”. Een andere
deelnemer noemt dat de begeleiding structuur biedt aan de
bijeenkomsten wat onder andere onderling contact faciliteert:
“De goede begeleiding zorgt ervoor dat we dingen doen in een
bepaalde volgorde. Ik heb structuur nodig, ik vind dat fijn. In het
begin zien we [op de PowerPointpresentatie] wat we gaan doen.
Aan het eind wordt gepraat wat we het leukste vonden en hoe we
de bijeenkomst hebben ervaren. De begeleiding is vriendelijk en
goed. De trainer is heel goed en de trainee ook. Ze zijn in charge. Je
voelt dat ze de leiding nemen en het overzicht hebben. Zonder
trainer mis je de structuur en de lijn waarover je gaat praten en wat
je gaat doen. Met kletsen alleen, daar heb ik niet zo veel aan. Nu
kletsen we ook veel, maar met een onderwerp en een structuur en
via een oefening.”
- deelnemer -

Verbetermogelijkheden
Een van de deelnemers noemt dat het jammer is dat het een klein
groep was. Soms valt er een deelnemer af en dat vindt deze
deelnemer jammer. Soms komt er een deelnemer bij en dat vindt
ze “mooi” want “dan komen er nieuwe ideeën van andere mensen
bij”. Een van de deelnemers vindt dat er meer “pit” in de
activiteiten zou kunnen zitten:
“Ik moet toch wel lachen, ik zit in een scootmobiel en ik doe mee
aan een activiteit om mijn hersenen geprikkeld te houden, weet je.
Het is best heel aardig en lief en leuk gebracht, maar er zou een
beetje wat meer pit in kunnen.”
- deelnemer -
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Deze deelnemer geeft aan de opdrachten over kennis en taal soms
schools te vinden en gemakkelijk (“als je uit mijn tijd komt, toen
ouders nog liedjes zongen en gezegden gebruikten dan ken je die
allemaal nog wel”), waardoor het aanvoelde alsof “het een toets is
dat je nog niet aan het dementeren bent”. Dit lijkt erop te wijzen dat
het materiaal niet aansluit bij de kennis en vaardigheden van deze.
Het cursusmateriaal is oorspronkelijk ontwikkeld voor
laaggeletterde ouderen dus een dergelijke ervaring is niet geheel
onverwacht. De deelnemer heeft de voorkeur voor meer delen en
luisteren naar anderen en meer uitwisselen over literatuur,
muziek, kunst en theater.
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5

Hoe is de waardering en ervaring van
uitvoerders?

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van interviews met
uitvoerders van het initiatief en door middel van een observatie
uitgevoerd tijdens een van de bijeenkomsten.

5.1

Hoe hebben uitvoerders het initiatief ervaren?

Verwachtingen van uitvoerders
Aan de hand van interviews hebben we verwachtingen uitgevraagd
bij uitvoerders (N=7). Wat opvalt is dat verwachtingen van
uitvoerders niet alleen gericht zijn op het verminderen van
eenzaamheid bij deelnemers tijdens BuurtPraat, maar ook op de
dagen dat er geen bijeenkomst is, en/of na afloop van het initiatief.
Een van de uitvoerders noemt het “vriendschappen maken” een
andere uitvoerder zegt:
“Mijn verwachting was dat Buurtpraat zou bijdragen aan dat
mensen zich minder eenzaam voelen en een handreiking kregen
om met elkaar in gesprek te gaan. Ook dacht ik dat mensen zich
weerbaarder zouden gaan voelden en dus in het dagelijks leven zich
minder eenzaam zouden voelen; niet alleen dat uurtje in de week,
maar ook de rest van de week lekkerder in je vel zitten.”
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Een aantal uitvoerders benadrukte het talige aspect van de
activiteiten en het feit dat BuurtPraat een manier is om beter zicht
te krijgen of de werkvorm - met gezamenlijke taalactiviteiten –
een manier is om ouderen “weerbaarder te maken tegen
eenzaamheid”, aldus een van de uitvoerder. Een andere uitvoerder
verwoordt het als volgt:
Met taal bezig zijn. Die stond van tevoren duidelijk op de agenda.
Door met taal bezig zijn de mensen laten inzien dat ook ben je niet
super geletterd, je kan daar wel veel mee. Daar ligt een link met de
potentie in je eigen leven, als in: dat ouderen veel kunnen, mooie
herinneringen hebben, leuke vaardigheden en verhalen die anderen
interessant vinden. Ook al ben je eenzaam: je hebt nog veel. Ook al
ben je oud: er zijn nog steeds veel dingen die je nog goed kan.”

Materialen
Het lesmateriaal was goed bruikbaar. Er was veel materiaal om uit
te putten en dat bood ruimte aan de trainer om te kiezen wat
bruikbaar was online, relevant was voor de bijeenkomsten en
paste bij de doelgroep. Het materiaal bood goede vragen om het
gesprek op gang te brengen tussen deelnemers en verschillende
media waaronder krantenartikelen en gedichten om te lezen en
bespreken met elkaar. Een aantal krantenartikelen of weblinks die
voorkwamen in het materiaal waren verouderd en het zou
waardevol zijn om het materiaal te updaten.
Het materiaal bestond uit verschillende typen opdrachten van
taalspellen tot discussieonderwerpen en de afwisseling daartussen
wordt door de uitvoerders – en deelnemers - gewaardeerd.
Naarmate de cursus vorderde bleken de deelnemers het meest
plezier te beleven aan opdrachten waarbij verhalen en
herinneringen werden gedeeld, vertellen uitvoerders. Iedereen
kon gelijkwaardig meedoen met dat type opdrachten, in plaat van
bij taalspellen, waarin de een vaardiger was dan de ander. Toch
44

werden ook de taalspellen gewaardeerd als deze in beperkte mate
werden ingezet.

Tijd
De meeste uitvoerders zijn meer tijd kwijt geweest met het
uitvoeren van hun taken dan gepland. Enerzijds lag dat aan
COVID-19 die de uitvoering van het project complexer maakte.
Anderzijds was het projectteam jong en bevlogen en was er soms
een gebrek aan ervaring om efficiënt en effectief om te gaan met
uitdagingen, met name op het gebied van de werving van
deelnemers.

Samenwerking
Door alle uitvoerders wordt de samenwerking in het team als
prettig ervaren. Omdat er werd samengewerkt met veel
verschillende organisaties bleek achteraf dat er meer behoefte was
geweest aan tussentijdse evaluatie of afstemming over elkaars
rollen en verwachtingen.

Motivatie en waardering
Alle uitvoerders vinden het project waardevol omdat er iets teweeg
is gebracht bij deelnemers. Een van de uitvoerders heeft
deelnemers geholpen met het opstarten van Zoom en vertelt dat
haar motivatie en betrokkenheid bij het initiatief werd vergroot
door direct contact te maken met de doelgroep: “het was een
meerwaarde voor me om deelnemers te kunnen helpen. Ik zag dat het
project, en het omgaan met de computer, de wereld van de deelnemer
vergrootte. Het hielp mijn motivatie om te zien dat het werkt.” Een
andere uitvoerder zegt zelf veel aan de bijeenkomsten te hebben
gehad:
“Voor mezelf deed het me goed om mensen te leren kennen die niet
normaal in mijn omgeving zitten. Ik ben er een rijker mens van
geworden om verhalen te horen van deze mensen - via Zoom op
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mijn studentenkamertje. Dat zou iedereen eigenlijk moeten doen
want je krijgt kwetsbaarheid, verbinding, verhalen cadeau.”
Het persoonlijke contact met de doelgroep was ook voor een
andere uitvoerder een meerwaarde: “het project is leuker geworden
dan ik had verwacht, je krijgt echt een band met die mensen”.

5.2 Wat vinden zij sterke kanten van de aanpak en
welke verbeterpunten zien zij?
Concept
Het concept van samen aan de slag gaan met taal om mensen
weerbaarder te maken tegen eenzaamheid vinden een aantal
uitvoerders een sterke kant aan de aanpak, “het is een beter concept
dan samen kleien” zegt een van de uitvoerders, doelend op de visie
achter het concept van samen taalactiviteiten ondernemen waarbij
deelnemers contact maken met elkaar door plezier in taal te
beleven en delen. “Het is een concept waarin ik geloof”, zegt een
uitvoerder, en:
“Het is en combinatie van samen iets doen en tegelijkertijd niet
betuttelend van ‘je bent zielig en eenzaam ga maar kleien of
breien’, maar dat je mensen nog uitdaagt, ook al is het heel
laagdrempelig, je vraagt wel iets van mensen.”
Ook de andere uitvoerders noemen de meerwaarde van de
taalactiviteiten, die structuur brengen aan de bijeenkomsten. Een
aantal uitvoerders signaleren bij de doelgroep de behoefte om hun
verhaal kwijt te kunnen. Vooraf was deze behoefte niet zo duidelijk
geëxpliciteerd. Achteraf benoemen een aantal uitvoerders dat deze
doelgroep behoefte heeft aan zowel het delen van verhalen,
ervaringen, belevingen en herinneringen, als het luisteren naar
anderen.
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Samenwerking tussen deelnemers en minder nadruk op
leren
Uit de observatie blijkt dat er meer wordt gedeeld dan wordt
samengewerkt onder deelnemers. Een aantal activiteiten waaruit
samenwerking kan blijken worden maar soms geobserveerd:
deelnemers stellen elkaar soms vragen, werken soms samen en
worden soms gestimuleerd om samen te werken door de trainers.
In tegenstelling tot samenwerken wordt geobserveerd dat
deelnemers regelmatig met aandacht naar elkaar luisteren
(geïnteresseerd kijken, knikken, nee schudden, op elkaar
reageren, vragen stellen) en vaak persoonlijke ervaringen delen en
hun mening delen over een onderwerp dat aan bod komt. In de
toekomst zou BuurtPraat of een verglijkbaar initiatief kunnen
onderzoeken of er behoefte is aan het verkennen van manieren om
online meer samen te kunnen werken tijdens bijeenkomsten.
Een aantal uitvoerders vertellen dat leren en kennis lastige
onderdelen waren van de bijeenkomsten. Twee van de zes
deelnemers waren volgens de uitvoerders geïnteresseerd in het
ontwikkelen van hun taalvaardigheid, maar voor alle deelnemers
leek het samendoen belangrijker dan het prikkelen van de
hersenen – aldus een uitvoerder. Taalactiviteiten met als doel een
groep ouderen in verbinding brengen met elkaar, zouden nog
meer gericht kunnen zijn op verhalen in plaats van op kennis.

Persoonlijk contact
Persoonlijk contact bleek belangrijk voor zowel het werven van
deelnemers als het leren kennismaken van deelnemers met Zoom.
Wanneer er voldoende, persoonlijke aandacht wordt gestoken in
de ondersteuning van deelnemers bij Zoom dan hebben zij daar
gedurende de rest van de cursus profijt van. Een van de uitvoerders
vertelt dat persoonlijke hulp de drempel verlaagd voor deelnemers
om deel te namen via Zoom:
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“Persoonlijke aandacht voor helpen opstarten, neemt een drempel weg
(aan de telefoon kan je zeggen ‘we komen langs en dan doen we het
samen’) en zorgt dat mensen niet afhaken.”
Voor de werving is persoonlijk contact met de doelgroep of met
hulp- en dienstverleners die in direct contact staan met de
doelgroep essentieel om de wervingsboodschap over te brengen.
Ook hierbij geldt dat het steken van persoonlijke aandacht aan de
werving van het project een investering is die vruchten afwerpt
voor de rest van het project. Een aantal uitvoerders denken
persoonlijk contact een grotere rol had kunnen spelen in de
werving, bijvoorbeeld door de trainer ook in te zetten om
deelnemers te werven. De situatie rondom COVID-19 maakte
persoonlijke wervingsstrategieën echter een uitdaging.

Train-de-trainer
Het train-de-trainer programma was een sterk punt van de
uitvoering, met name vanuit het perspectief van de trainee. De
trainee heeft haar voorgestelde doelen behaald; geleerd om
zelfverzekerd voor een groep te staan en zelfstandig een training
voor te bereiden en uit te voeren. De belangrijkste bijdrage van de
trainee aan de bijeenkomsten is het enthousiasmeren van de
deelnemers en hen betrokken houden bij de activiteiten. Doordat
de trainee, net als de trainer, participeerde in de activiteiten, was
er meer uitwisseling tussen jongere en oudere generaties (de
trainers waren beiden onder de 30 jaar) en daarmee meer
mogelijkheden om elkaar te inspireren, wat volgens de trainee
vaak gebeurde. Ook was de groep deelnemers soms erg klein
(N=3), als bepaalde deelnemers ziek waren of niet konden komen,
waardoor de participatie van de trainee bij de bijeenkomsten het,
voor het gevoel van de uitvoerder, gezelliger maakte.
Het train-de-trainer programma (en ondersteuning van een
trainee) bleek vooral in de opstartfase waardevol. De leerdoelen
van de trainee werden in de loop van het project behaald. Een van
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de uitvoerders geeft als tip om in de eerste fase van een nieuw
project een trainee in te zetten, deze ondersteunt de trainer
bijvoorbeeld in het enthousiasmeren van deelnemers. Bij een
kleine groep deelnemers is na de beginfase, en wanneer de
leerdoelen van de trainee zijn behaald, een trainee niet meer
nodig.

5.3 Wat heeft het de deelnemers opgeleverd vanuit
het perspectief van de uitvoerders? Wat waren de
werkzame elementen?
Kameraadschap en de betekenis van contact
Binnen BuurtPraat is er “kameraadschap” ontstaan tussen
deelnemers, vertelt een van de uitvoerders. Er is een “leuke club
gevormd” en “mensen leerde elkaar echt beter kennen, maken grapjes
met elkaar en zijn open naar elkaar”. Een andere uitvoerder noemt
het “vriendschappen”. Hoewel er buiten de bijeenkomsten geen
contact wordt gezocht met elkaar “heeft BuurtPraat deelnemers
verbinding opgeleverd” – aldus de uitvoerder. “We waren een
gezellig groepje waar deelnemers een band hebben opgebouwd met
elkaar” vertelt een uitvoerder, ze benadrukt het leren van elkaars
ervaringen en geïnspireerd worden door elkaar (deelnemers én
uitvoerders): “uiteindelijk vormden we een heel gezellig groepje
waarin we elkaar inspireerden met onze levensverhalen.”
De verwachting is uitgekomen, noemt een andere uitvoerder, dat
BuurtPraat ervoor zorgt dat mensen zich minder eenzaam voelen
omdat ze contact maken met anderen. Dat doet hen goed en
“maakt hen weerbaarder tegen eenzaamheid” – aldus de uitvoerder.
Bijvoorbeeld, vertelt de uitvoerder:
“dat een van de deelnemers nu toch ook weer mee wil gaan doen
met de vergaderingen van de vereniging van eigenaren waarvan ze
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deel uitmaakt, een andere deelnemers die zich geïnspireerd voelde
om een brief te schrijven naar een goede vriend en dat contact weer
op ze te zoeken, en weer een ander die vertelde enthousiast te zijn
geworden om haar hobby weer op te pakken: lezen”.
Uitvoerders noemen als resultaat dat deelnemers hun gedachten
en verhalen delen in een groep en zich gehoord voelen. Van een
hulpverlener van een van de deelnemers hoort een uitvoeder dat
de deelnemer “er veel aan heeft om te kunnen vertellen wat haar
plannen zijn voor haar week en wat ze heeft gedaan die dag.”
Een uitvoerder vertelt dat er dankbaarheid ontstond tijdens de
bijeenkomsten: “Aan het einde van de Zoom zeiden mensen steeds
vaker ‘ik vond het zo leuk en bedankt allemaal voor de mooie
gesprekken’.” Dit bleek ook uit de observatie van een van de
bijeenkomsten, waarin wordt geobserveerd dat iedereen elkaar na
afloop van de training oprecht bedankt voor de mooie gesprekken.
Tijdens de bijeenkomst wordt geobserveerd dat deelnemers
opgewekt overkomen, actief meedoen aan de opdrachten,
spontane opmerkingen maken, een ontspannen houding hebben
en hun mening en persoonlijke herinneringen delen.
Een uitvoerder vertelt dat de trainers elementen van dankbaarheid
hebben uitvergroot om het gevoel van veiligheid en een open sfeer
in de groep te vergroten, bijvoorbeeld door een
complimentenronde aan het einde te organiseren en Ikigai (wat
volgens een uitvoerder gaat over “dankbaarheid” en “waar haal ik
plezier uit in het leven?”) al vroeg in de bijeenkomsten te
introduceren, maar “dankbaarheid kwam ook uit henzelf”.

Sociale vaardigheden
Naarmate BuurtPraat vordert, vertelt een van de uitvoerders,
stellen deelnemers elkaar steeds vaker de vragen die de trainer had
voorbereid voor het gesprek, met name vragen die doorvragen op
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ervaringen en gebeurtenissen. De trainer vertelt: “In het begin
stelde ik de vragen meer en in de loop van de tijd zijn ze de vragen
meer aan elkaar gaan stellen.” De trainer noemt dit “het opfrissen
van sociale vaardigheden van deelnemers”. Een andere uitvoerder
vertelt dat in haar werk als hulpverlener ze bij veel ouderen merkt
dat communicatievaardigheden te lijden hebben onder ouderdom
en eenzaamheid. Bij de deelnemers van BuurtPraat merkt ze dat
“kunnen kletsen en samen aan laagdrempelige taalopdrachten
werken blijft een stukje communicatievaardigheden van mensen
prikkelen.”

Waardigheid als werkzaam element om contact te maken
met anderen
Waardigheid onder deelnemers - het gevoel ertoe te doen – lijkt
een werkzaam element voor het kameraadschap/contact maken
onder de deelnemers. Een van de uitvoerders vertelt:
“We kwamen erachter wat voor mooie verhalen we hebben en hoe
leuk dat is om te horen van elkaar. Dat iedereen mooie verhalen
heeft, juist de mensen die dachten ‘ik weet niet of jullie hierin wel
geïnteresseerd in zijn’, dat waren juist mooie verhalen en daarvoor
kregen ze ook waardering in de groep, dat werd hen verteld.”
Bepaalde activiteiten, vertelt een uitvoerder, waarbij “diepere
vragen” gesteld werden droegen hieraan bij, bijvoorbeeld vragen
over “de zin van het leven, wat je nog wil doen in het leven en wat je
belangrijk vindt”. De uitvoerder vertelt dat deelnemers aangaven
deze gesprekken het leukst te vinden aan BuurtPraat want ze
geven “een kijkje in de ziel” en door “kwetsbare aspecten te
bespreken leer je elkaar echt beter kennen”.
De trainer faciliteerde dit type gesprekken door opdrachten
gericht op zingeving en gesprek, bijvoorbeeld: “een filmpje van
Floortje Dessing dat ze naar een eiland ging en naar Ikigai
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[levensfilosofie uit Japan] ging kijken. Vervolgens gaan we het
daarover hebben en stellen deelnemers ook vragen aan elkaar.”
Het vaste contactmoment van BuurtPraat, eens in de week, droeg
ook bij aan het vormen van kameraadschap. Een uitvoerder vertelt
dat het in het begin spannend was of deelnemers weer zouden
komen opdagen omdat het een “volledig vrijblijvende bijeenkomst”
was. De uitvoerder vertelt dat deelnemers vooraf aangeven
anderhalf uur best wel lang te vinden voor de bijeenkomst. Toch
bleven deelnemers terugkomen en dat kwam volgens de trainer
door het kameraadschap dat ontstond: “mensen hebben oprechte
interesse in elkaar”. “Tegen het einde aan van de reeks bijeenkomsten
vonden allee deelnemers dat anderhalf uur eigenlijk best wel kort
was”, vertelt de uitvoerder.
Zoals uit het citaat onder het kopje Waardigheid is te lezen praat
de uitvoerder over ‘we’. Meerdere uitvoerders vertellen dat het
meedoen van de trainers met de activiteiten van belang was voor
het creëren van een veilige en gelijkwaardige sfeer. Een uitvoerder
vertelt:
“Ik heb zeker het gevoel dat het bijdroeg dat de trainer en ik
meededen met de opdrachten, om een open sfeer in de groep te
creëren. […] Met een tekstje schrijven of een gedichtje lezen, dan
deden we dat allemaal. […] Als de trainer het meer schools had
benaderd en alles bij de deelnemers had gelegd en minder
persoonlijk was geweest, dan was het echt een ander groepje
geweest. Het was leuk om met elkaar te praten in plaats van hen
laten praten.”
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6

Wat zijn de succes- en faalfactoren?

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van interviews met
uitvoerders van het initiatief.

6.1 Welke momenten of activiteiten in de aanpak en
de uitvoering van de aanpak vielen tegen of
wierpen barrières op?
Werven van thuiswonende senioren tijdens COVID-19
Uit eerder onderzoek met ouderen bleek dat een leuke en gezellige
activiteit in een buurthuis met bijvoorbeeld muziek of spel, de
doelgroep het best bereikte. Het was een uitdaging om deelnemers
te werven zonder een fysieke, leuke activiteit te kunnen
organiseren om mensen kennis te laten maken met BuurtPraat.
Daarnaast bleek de belangrijkste valkuil bij de werving binnen de
thuiszorgorganisatie was het overbrengen van de boodschap aan
hulpverleners, zodat zij voldoende toegerust waren om over
BuurtPraat te vertellen aan hun cliënten. Uiteindelijk bleek een
persoonlijke benadering het meest effectief. Hierbij zijn alle
hulpverleners van de thuiszorgorganisatie (en niet alleen
teamleiders) persoonlijk gebeld om te bespreken welke cliënten zij
konden aandragen en hoe zij hen het best konden informeren
over, en betrekken bij, BuurtPraat.
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Videobellen en computervaardigheden
Zoom was de grootste valkuil tijdens de bijeenkomsten.
Regelmatig kwam een deelnemer niet goed de vergadering in.
Daarnaast leek een onlinebijeenkomst voor sommige ouderen een
te hoge drempel.
Het feit dat de bijeenkomst via Zoom plaatsvond, heeft
deelnemers wel geleerd om te videobellen met Zoom. Bij een
aantal deelnemers is daarvoor hulp ingeschakeld waarbij een van
de uitvoerders opstarthulp bood bij Zoom. Deze hulpverlener is bij
vier van de zes deelnemers minimaal een, en maximaal vier keer
fysiek langs gekomen om ondersteuning te bieden bij het
videobellen met Zoom. Alle deelnemers hebben uiteindelijk
geleerd zelfstandig gebruik te maken van Zoom.

6.2 Hoe is de samenwerking met andere
partners/partijen verlopen?
Voor de werving van deelnemers is veel samengewerkt met
partners. Er is een netwerk aangelegd van meer dan 50 partners in
Amsterdam, met name in Amsterdam Oost, uit (thuis/buur)zorg,
welzijn, dienstverlening, hulpverlening en participatiesector
(buurthuizen etc.). Met name welzijnsorganisaties bleken een
effectieve partner in het werven van deelnemers. De mate van
betrokkenheid van bepaalde partners vanuit de welzijnssector en
buurtparticipatie was een succesfactor bij de werving, vertelt een
van de uitvoerders:
“Sleutelfiguren die achter het project staan en een soort
ambassadeur wilden zijn, de dame van Dynamo, die meteen
enthousiast was en iemand heeft aangedragen die mee wilde doen
en uit zichzelf twee maanden later mailt hoe gaat het met het
project? Anders breng ik het nog een keer onder de aandacht. Dat
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soort mensen zijn belangrijk om het tot een succes te maken, die het
voor jou willen uitdragen.”
Niet alle partners waren even betrokken en soms verliep
samenwerking moeizaam, bijvoorbeeld doordat organisaties lastig
bereikbaar waren, niet wilde samenwerken of onvoldoende tijd
hadden voor een effectieve samenwerking.

6.3 Welke momenten of activiteiten in de aanpak en
de uitvoering van de aanpak hebben bijgedragen
aan het succes?
Enthousiaste en professionele trainer
Het enthousiasme van de trainer en de kundigheid om de
doelgroep te betrekken bij de activiteiten is een succesfactor, dat
blijkt uit de interviews met de meeste uitvoerders. Een van de
uivoerders zeg: “de trainer begreep de doelgroep goed en gaf
iedereen de beurt zodat uiteindelijk iedereen zich veilig genoeg voelde
om uit zichzelf dingen te delen.” Een andere uitvoerder verwoordt
het enthousiasme en de kundigheid van de trainer als volgt:
“Enthousiaste trainer zoals X kan mensen erbij houden. […]. Ze kan
het gesprek op gang brengen en dat is eigenlijk de allerbelangrijkste
factor. Het was geen vraag-antwoord gesprek, maar echt iemand die
het gesprek maakt.”

Lesmateriaal van week tot week
Het lesmateriaal is aangepast en ingezet dat het online uitgevoerd
kan worden. Wat hierbij hielp was het van week tot week bekijken
welke opdrachten uit het al bestaande materiaal online konden
worden ingezet/omgezet. Op die manier kon ook van week tot
week uitgevraagd worden bij deelnemers wat zij meer/minder
interessant vonden en welk type activiteiten hun voorkeur had.
Hierbij bleek het maken van presentaties (PowerPoint) cruciaal.
55

Dit bood structuur en een visuele manier voor de trainer en
deelnemers om overzicht te krijgen van de agenda per
bijeenkomst.

Wensen en behoeften van deelnemers
Een relevant onderdeel van de uitvraag naar wensen en behoeften
was het gebruik van Ikigai (Japanse levensfilosofie). Tijdens de
planning van BuurtPraat was de mate van de positieve uitwerking
van het werken met het concept Ikigai niet voorzien. Ikigai is een
structureel onderdeel van het lesmateriaal voor BuurtPraat en
nodigt deelnemers uit om na te denken en van gedachten te
wisselen over grote levensvragen, met name over zingeving.
Een uitvoerder geeft aan dat in de eerste aantal bijeenkomsten de
veilige en open toon direct werd gezet door te beginnen met het
gesprek over onderwerpen zoals: waarvoor sta jij op ’s ochtends?
Wat vind jij belangrijk in het leven? Wat geeft jou zingeving? Wat
is voor jou betekenisvol op dit moment in je leven? Bij dit type
opdrachten waarbij deelnemers van gedachten wisselen helpt het
dat de trainer en trainee meedoen met de opdrachten. Dit draagt
bij aan een gelijkwaardige relatie in de groep en een veilige en
open sfeer.
De trainer heeft met name in het begin van de reeks
bijeenkomsten aandacht besteed aan het doorvragen en uitvragen
van verhalen, herinneringen, ervaringen en gedachten van
deelnemers. Dit was een belangrijk onderdeel van het meenemen
van behoeften van deelnemers, zodat zij zich veilig genoeg voelde
kom hun wensen en behoeften te delen. De trainer en hulptrainer
merkte beiden dat naarmate de bijeenkomsten vorderde hun
aansporingen niet meer nodig waren omdat deelnemers elkaar de
vragen stelde die de trainer anders had gesteld.
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Randvoorwaarden
Enthousiasme vanuit de deelnemers en openheid om ergens aan te
beginnen, waren voorwaardelijk aan het succes van de
bijeenkomsten en het feit dat deelnemers niet afhaakten. Een van
de uitvoerders zegt: “Als je aan iets nieuws en innovatiefs begint
zoals BuurtPraat en je hebt specifieke verwachtingen is de kans groter
dat je teleurgesteld wordt. Ik vond de deelnemers daarentegen heel
open.”
De projectleider vervulde een stabiele rol in het project wat een
voorwaarde was om het projectteam goed te laten samenwerken
“ze hield iedereen erbij en op een prettige manier, had overzicht had,
en hoefde ook niet als een juffie iedereen erbij te halen, er was een
goede balans” aldus een van de uitvoerders.
Een aantal bereikte deelnemers hadden geen computer of tablet
om online deel te kunnen nemen aan BuurtPraat. Voorwaardelijk
aan deelname was dat deelnemers beschikking hadden over de
juiste digitale middelen.

Flexibiliteit opdrachtgever en projectteam
Vanwege COVID-19 zijn er uitdagingen en wijzigingen geweest in
het project, die vooraf niet waren voorzien. De flexibiliteit van het
projectteam in de beschikbare tijd en middelen en de flexibiliteit
van ZonMw om af te (mogen en kunnen) wijken van de originele
planning en plan van aanpak zijn voorwaardelijk geweest om het
project uit te voeren.
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7

Conclusie en Aanbevelingen

In dit hoofdstuk vatten we de resultaten samen in een conclusie en
doen we aanbevelingen voor het verbeteren van het initiatief en
vergelijkbare initiatieven.

7.1

Conclusie

De doelstelling van BuurtPraat was drieledig:
1. Alleenwonende (en relatief geïsoleerde) ouderen in een groep
samenbrengen op een manier die gezelligheid en levendigheid
stimuleert.
2. Ouderen elkaar beter leren kennen/dichterbij elkaar brengen
door een omgeving te creëren waarin zij ervaringen kunnen
delen, gedachten uitwisselen en herinneringen ophalen.
3. Het stimuleren van contact en samenwerking tussen ouderen
waarbij ze elkaar helpen en/of iets aan elkaar hebben.
Uit de resultaten blijkt dat doelstelling één behaald is.
Hoewel een beperkte groep ouderen bereikt is, hebben de ouderen
die wel zijn bereikt veel plezier beleefd in het wekelijkse contact
met elkaar. De uitvoerders beschrijven dat er een gezellige groep is
ontstaan waarin deelnemers van de bijeenkomsten (en ook de
trainers) elkaar inspireerden. De ouderen bleven terugkomen
hoewel de bijeenkomsten vrijblijvend waren. Er zijn twee ouderen
uitgevallen, de reden daarvoor is onbekend. De rest van de groep
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heeft oprechte interesse in elkaar getoond en na 16 weken wilde de
deelnemers gezamenlijk door blijven gaan met de bijeenkomsten.
Het project heeft daarom een doorstart gemaakt en blijft bestaan.
Uit de resultaten blijkt dat doelstelling twee is behaald.
Het kernwoord hierbij is “kameraadschap” zoals een van de
uitvoerders het heeft genoemd. Er is een behoefte gesignaleerd
onder deelnemers om hun ervaringen, verhalen en herinneringen
te delen en om te luisteren naar verhalen, belevingen en
herinneringen van medemensen, zonder daarbij per se innige
vriendschappen op te bouwen. BuurtPraat heeft kunnen voorzien
in deze behoefte, met name door het enthousiasme en de
kundigheid van de begeleiding van de bijeenkomsten én door het
cursusmateriaal dat voldoende opdrachten en activiteiten bood
om verbinding te faciliteren op een gestructureerde manier. Alle
deelnemers hadden op hun eigen manier interesse in taal en
stonden open om aan iets nieuws te beginnen, dat waren
belangrijke randvoorwaarden.
Uit de resultaten blijkt dat het derde doel deels behaald is.
Deelnemers maken echt contact met elkaar, maar werken minder
met elkaar samen dan verwacht. Binnen BuurtPraat is gekozen om
de bijeenkomsten online te organiseren in plaats van fysiek en dat
heeft het faciliteren van samenwerking onder deelnemers
bemoeilijkt. In toekomstige bijeenkomsten zou geëxperimenteerd
kunnen worden met online manieren om samen te werken. Deze
moeten wel aansluiten bij behoeften van deelnemers en
laagdrempelig zijn want deelnemers hebben bijvoorbeeld
onvoldoende digitale vaardigheden om in break-out rooms te
werken. Ook bleek het juist waardevol om met een kleine groep
deelnemers alles met elkaar te delen in plaats van in subgroepen te
werken.
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Deelnemers hebben echt contact gemaakt met elkaar, dat blijkt uit
de interviews met deelnemers en uitvoerders. Het kernwoord
hierbij (i.e. het werkzame element) is waardigheid. Waardigheid
betekent onder andere het gevoel hebben er te mogen zijn en ertoe
te doen. Binnen BuurtPraat hebben deelnemers een plek gevonden
waar ze hun ervaringen kunnen delen en gedachten, verhalen en
herinneringen kunnen uitwisselen met anderen. Binnen
BuurtPraat hebben de trainers een veilige sfeer kunnen creëren
waarin deelnemers waardigheid vonden in het mogen en kunnen
vertellen van hun verhaal, gehoord worden en dat terugdoen voor
een ander door naar hun verhalen te luisteren. Wat daaraan
bijdroeg was de gelijkwaardigheid tussen deelnemers en trainers
(trainers deden ook mee met de opdrachten), de expertise van de
trainers om de doelgroep te betrekken en enthousiasmeren en het
lesmateriaal dat voldoende handvatten bood om over de grote
vragen in het leven te praten met elkaar, bijvoorbeeld aan de hand
van de Japanse levensfilosofie Ikigai, maar ook door vragen te
stellen aan elkaar over waar men plezier uithaalt in het leven en
wat men belangrijk vindt.

7.2 Welke aanbevelingen kunnen er aan de hand van
de procesevaluatie worden gedaan voor
verbetering van het initiatief?
Deze vraag wordt beantwoord door te reflecteren op de resultaten
uit onderzoeksvragen 1 t/m 4 en vloeit voort uit de resultaten van
de algehele evaluatie.

Werving en organisatie
Een uitgebreide wervingsstrategie met meerdere, vooraf
opgenomen, momenten voor evaluatie en bijstelling, is aan te
bevelen. Daarbij is, waar mogelijk, een persoonlijke benadering
een succesfactor voor het werven van deelnemers, bijvoorbeeld via
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een dienstverlener, activiteit in een buurthuis, zorg- of
hulpverlener of participatiemedewerker in een wijk.
Voor een taalactiviteiten programma zoals BuurtPraat is een
samenwerking met een partner in de welzijnssector aan te
bevelen. In de thuiszorgsector bleek het lastig om via
zorgverleners de doelgroep op een juiste manier, met de juiste
boodschap, aan te spreken. De partners uit welzijn/participatie
bleken meer ervaren en beter toegerust om de doelgroep te
bereiken en de boodschap over te brengen. Een benadering via
thuiszorgverleners zou bijvoorbeeld in combinatie met een
welzijnspartner ingezet kunnen worden. De zorgverleners moeten
daarbij persoonlijk benaderd worden door een uitvoerder om de
boodschap van het initiatief goed over te dragen en om samen met
het mogelijke cliënten te bespreken die in aanmerking komen en
te overleggen hoe de boodschap het best aan hen overgebracht kan
worden.
De uitvoering van het initiatief zou ook goed in samenwerking
kunnen met welzijn/participatie. Omdat BuurtPraat eigenlijk een
innovatieve dagbesteding is, kan het vanuit een ‘huis van de
buurt’ of een dergelijke organisatie op die manier worden
aangeboden.
Bij het samenwerken met een interdisciplinair team, is het aan te
bevelen om voldoende tijd in te lassen in de planning voor
tussentijdse evaluatiemomenten waarin ook verwachtingen van
elkaars taken en rollen opnieuw kunnen worden uitgesproken en
vastgelegd.

Persoonlijke hulp bij videobellen
De persoonlijke hulp die we binnen BuurtPraat konden bieden
bleek een succesfactor om deelnemers beter toegerust te maken
om te videobellen via Zoom. De hulp met Zoom kon aangeboden
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worden omdat de deelnemersgroep uiteindelijk klein bleef in
aantallen. In de toekomst zou het interessant zijn om samen te
werken met bijvoorbeeld vrijwilligers of stagiaires die ook bij een
grotere groep deelnemers ondersteuning kunnen bieden bij het
opstarten met Zoom. Van belang daarbij is dat de hulpvernerler
fysiek bij de deelnemer langs gaat en samen, het liefst met een
papieren handleiding waarop de deelnemer eventueel
aantekeningen kan maken, het opstarten van Zoom (of een ander
softwareprogramma) doorloopt.
Omdat BuurtPraat halverwege is getransformeerd van een fysieke
naar een online bijeenkomst zou er in de toekomst meer gedaan
kunnen worden met het feit dat het online plaatsvindt. Er zou
bijvoorbeeld een samenwerking kunnen worden aangegaan met
vrijwilligers die uitgebreidere digitale vaardigheden aanleren aan
ouderen die daarin interesse hebben, of er zou meer gebruik
gemaakt kunnen worden van het ‘inbellen’ van gastsprekers
online, zoals schrijvers of dichters.

Train-de-trainer
Een train-de-trainer programma is met name waardevol om jonge
of pas beginnende trainers op te leiden tot zelfstandig trainer. Ook
draagt een tweede trainer tijdens de eerste paar bijeenkomsten in
de reeks bij aan het ondersteunen van de trainer. Een aanbeveling
is om vooraf goed af te stemmen tussen de trainee, trainer en
organisatie hoe veel bijeenkomsten nodig zijn om de doelen van de
trainee te behalen en om de trainer voldoende te ondersteunen bij
het opstarten van de groep.

Taal als middel
Het is een te bevelen om het concept van BuurtPraat, gezamenlijke
taalactiviteiten ondernemen om contact te maken met elkaar, te
blijven communiceren naar betrokkenen, deelnemers en partners
en om de interne en externe visie en communicatie aan te blijven
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scherpen. Omdat het initiatief nieuw is en innovatief, kan het zijn
dat de boodschap gaandeweg verandert, meebeweegt een
aangepast wordt aan de hand van de behoeften van deelnemers en
de context (uitvoerders, omstandigheden etc.).
Taal gebruiken we allemaal, en taal prikkelt ons op verschillende
manieren, de een houdt van kruiswoordpuzzels, de ander van
poëzie. De een zoekt manieren om aan taalvaardigheid te werken,
de ander hoopt weer meer literatuur te gaan lezen. Wat
deelnemers gemeenschappelijk hebben is de behoefte naar het
uitwisselen van verhalen; gehoord worden en contact maken met
anderen. Een gemeenschappelijke interesse – taal – faciliteert en
structureert verbinding, maar het is aan te bevelen een balans te
vinden tussen taalspellen en reflectie daarop (ervaringen en
verhalen delen) die aansluit bij de specifieke groep deelnemers.

7.3 Duurzame voortzetting
BuurtPraat is ‘geadopteerd’ door een welzijnsorganisatie in
Amsterdam Oost, aan wie het initiatief is overgedragen. Twee
nieuwe trainers zetten BuurtPraat voort met alle huidige én
nieuwe deelnemers. Vanuit de gemeentelijke participatiegelden
kan BuurtPraat gefinancierd worden en de online bijeenkomsten
worden voor onbepaalde tijd gecontinueerd. Bovengenoemde
aanbevelingen dienen ter inspiratie en kunnen richtinggevend zijn
voor het voortbestaan van BuurtPraat die past bij de nieuwe
context. Het doen van (evaluatie)onderzoek kan in de toekomst
opnieuw een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van het
initiatief.
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8

Discussie

In dit hoofdstuk staan we kort stil bij sociaalmaatschappelijke
onderwerpen. De volgende vragen zijn tijdens het initiatief en het
onderzoek bij de uitvoerders naar boven gekomen:

Werken voor ouderen of met ouderen?
-

-

Het werken met ouderen heeft ons geleerd weer aandacht te
hebben voor persoonlijke benaderingen en relaties in ons
leven en werk. Welke rol spelen persoonlijke relaties in het
leven en werk van de toekomst?
Op welke manier kan onderzoek mét ouderen de vraagstukken
bestuderen die belangrijk zijn vóór ouderen?
We hebben geleerd dat taal op vele manieren (taalspellen,
poëzie, krantenartikel) herinneringen, meningen, verhalen en
ervaringen prikkelen en naar boven halen, die bijdragen aan
verbinding tussen ouderen. Wat is de meest relevante en
interessante manier om dit verder te onderzoeken?

Oud en geïsoleerd of: wijs en waardig?
-

-

Op welke manieren kan het concept van waardigheid, zoals
besproken in dit rapport, bijdragen aan activiteiten, plannen
en ideeën om met ouderen in contact te treden?
Welke woorden hebben we nodig om waardigheid centraal te
stellen naast, of in plaats van eenzaamheid?
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Hoe waarderen we ouderen in onze samenleving? Hoe maken
we gebruik van de kracht, wijsheid en input van ouderen voor
onze samenleving?
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Bijlagen
Bijlage A Leidraad uitvoerders
Deze leidraad is gebruikt voor interviews met uitvoerders
gedurende het project en achteraf
A. Kennismaking
1. Wat is je rol in de Taalvereniging?
B. Doel
2. Wat is het doel van de Taalvereniging?
3. Hoe verwacht je dat het doel wordt behaald?/hoe is het doel
behaald?
C. Doelgroep
4. Hoe bereik je de doelgroep die je wil bereiken?
a) Werving van de bewoners: wat werkt?
b) Hoe veel deelnemers zijn er bereikt?
c) Hoe representatief zijn de bereikte deelnemers voor de
doelgroep van de Taalvereniging?
d) Welke behoeften zijn er bij de doelgroep gesignaleerd?
e) Zijn er (al) mensen afgehaakt en waarom?

D. Uitvoering
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5. Welke activiteiten zijn (al) uitgevoerd (volgens het plan) en
welke gaan nog uitgevoerd worden?
a) Waarom wel/niet? (Waren er bijvoorbeeld voldoende
materialen, waren ze van goede kwaliteit en zijn ze op de
juiste plek terechtgekomen?)
b) Zijn er wijzigingen aangebracht in het plan en
waarom?
c) Wat was de invloed van corona?
6. Wat waren succesfactoren? Kun je in de aanpak tot nu toe
momenten aanwijzen die bijgedragen hebben aan het
succes? Bijvoorbeeld: motieven en belangen van partners of
initiatiefnemers, draagvlak, besluitvorming, middelen,
faciliteiten, persoons- en organisatiekenmerken van
uitvoerders
7. Wat waren barrières of uitdagingen?
E. Effecten
8. Welke effecten verwacht/zie je bij deelnemers? Waarom?
a) Hoe denk je die effecten te kunnen
waarnemen?/waaraan merk je dat?
9. Wat verwacht je dat de belangrijkste werkende elementen
zijn? waarom?
10. Wat zouden onbedoelde effecten kunnen zijn?
positief/negatief?
F. Verbeterpunten
11. Wat zijn belangrijke (rand)voorwaarden om de
Taalvereniging te laten slagen?
12. Wat zijn verbeterpunten?
G. Mening en ervaringen uitvoerders
13. Heb je de vaardigheden, tijd en middelen gehad die je nodig
had om uit te voeren wat je uit wilde voeren?
(bijvoorbeeld praktische organisatie en ondersteuning van de
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cursus, regelen van vervoer, ruimte, rekening houden tijdens
de cursus met fysieke beperkingen van de doelgroep)
14. Sluit de Taalvereniging aan bij je verwachtingen ervan?
Waarom?
15. Wat betekent de Taalvereniging voor jou en hoe waardeer
je het (in hoeverre vind je het waardevol)?
16. Wat zijn belangrijkste leerpunten voor jezelf uit de
Taalvereniging?
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Bijlage B Leidraad deelnemers
Introductie: Buurtpraat is een startend initiatief om eenzaamheid
onder senioren tegen te gaan. Ook is het initiatief bedoeld voor
senioren die op een gezellige manier meer bezig willen zijn met
taal. Voor de evaluatie van dit initiatief vragen we deelnemers naar
hun verachtingen en ervaringen. De vragen zijn vaak gesloten
gesteld. Het idee hiervan is dat de vragen simpel zijn en dus
makkelijk te begrijpen. De bedoeling hierbij is dat de interviewen
doorvraagt om meer te weten te komen (bijv.: waarom? Hoe? Op
welke manier? In welke mate? Kunt u een voorbeeld geven?)
Introductie voor deelnemers
U heeft ingestemd om een interview te geven. Dit interview gaat
over uw ervaringen met Buurtpraat. Het interview wordt
opgenomen en er wordt vertrouwelijk mee omgegaan. Om formeel
uw toestemming vast te leggen noem ik 5 punten op waarvoor ik
uw toestemming vraag. Wilt u na iedere stelling aangeven of u
akkoord bent?
Vragen deelnemers
Achtergrond
Wat is uw woonsituatie?
Woont u alleen?
Wat is uw leeftijd?
Wat is uw geboorteland? Evt hoe
lang woont u al in Nederland?
Wat is uw moedertaal?
Hoe schat u zelf uw Nederlandse
taalvaardigheid in?
Algemeen
Motivatie Waarom besloot u aan de
cursus mee te doen?
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Verwachtingen Wat verwachtte u
van de cursus en zijn die
verwachtingen uitgekomen?
Tevredenheid Wat vond u van de
cursus? Zou u dit een ander
aanraden? Waarom?
Beleving Wat was het leukste
onderdeel? Waarom?
Begeleiding hoe zou u de begeleiding
van de trainers omschrijven? Van
vond u prettig en minder prettig?
Behoeften
Aansluiting interesses: sloten de
onderwerpen aan bij uw interesse?
Doorvragen op interesses Waren er
onderwerpen waar u graag dieper op

in had willen gaan of die u graag had
teruggezien in de cursus?
Leren Wat heeft u geleerd?
Digitale vaardigheden?
Vaardigheden Gebruikt u dingen uit
de cursus? Waarvoor?
Sociale contacten
Samen Hoe was het voor u om deze
bijeenkomsten samen met anderen
te doen?
Contacten Hoe vond u het om in
contact gebracht te worden met
mensen met wie u anders geen
contact zou hebben gehad? Heeft u
het gevoel dat u uw medecursisten
heeft leren kennen? En zij u? Hoe
was dat voor u? Denkt u hierna
contact te houden met cursisten?
Ervaring en gevoel Is er voor u iets
veranderd, nu u mee heeft gedaan
aan deze cursus? Wat dan? Hoe komt
dat, denkt u? Voelt u zich ook
anders? Hoe precies? Hoe komt dat,
denkt u?

Taal
Activiteiten Wat vond u van
taalactiviteiten in de cursus?
Leren wat heeft u daarvan geleerd?
Taalgebruik Hoe gebruikt u taal zoal
in uw dagelijks leven? (krant lezen,
radio luisteren, schrijven, appen,
internet, kruiswoordpuzzels)
Gebruikt u taal nu anders dan
voordat u aan de cursus begon? Zijn
er manieren bijgekomen in hoe u
taal gebruikt sinds de cursus? Welke?
Tot slot
Is er een vraag die ik niet heb gesteld
maar waarop u wel antwoord wilt
geven? Wilt u nog iets anders kwijt?

Eenzaamheid
Eenzaamheid Voelt u zich weleens
eenzaam? Hoe komt dat? Hoe was dit
voordat u aan de cursus deelnam? En
nu? Hoe komt dat?
Gezelligheid Mist u weleens
gezelligheid om u heen? Hoe was dat
voor de cursus? En nu?
Kennissen Denkt u weleens: mijn
kennissenkring is iets te beperkt?
Hoe was dat voor de cursus? En nu?
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Bijlage C Observatie-instrument Buurtpraat
Toelichting observatie
In de eerste kolom staan de te observeren onderwerpen.
In de tweede tot en met de zesde kolom kan worden aangegeven in
welke mate de onderwerpen zichtbaar zijn in de les, of dat het niet
van toepassing is.
In de een-na laatste kolom kan een toelichting gegeven worden ter
verduidelijking van de observatie van de onderwerpen. Een
toelichting wordt overall gegeven per thema (kleur).
In de laatste kolom kan met steekwoorden het gedrag van de
trainer beschreven worden ten aanzien van het geobserveerde
onderwerp. Dit wordt beschreven per thema (kleur).
Ingevuld door:
Algemene informatie:
Informatie over de bijeenkomsten
Nummer in de reeks van de bijeenkomst
datum en begin- en eindtijd van de observatie
Thema van de bijeenkomst
Aantal trainers tijdens bijeenkomst
Fase van de bijeenkomst (bijvoorbeeld
introductie, midden, eind, evaluatie)
Informatie over de deelnemers
Aantal deelnemers
Achtergrondkenmerken deelnemers (leeftijd,
gender, handicap, …?)

74

Observatieschema
Onderwerp

Klopt Klopt Klopt Klopt
n.v.t. Toelichting Wat doet de
niet een
redelijk helemaal
per thema trainer?
beetje
(dus per
(steekwoorden)
kleur)

Algemeen
Deelnemers letten op
tijdens instructie
Het is duidelijk voor
deelnemers wat zij,
wanneer moeten doen
Deelnemers krijgen een
huiswerkopdracht
mee/bespreken
meegenomen huiswerk
Deelnemers doen mee
aan de opdrachten
Deelnemers worden
gestimuleerd/uitgenodigd
om samen te werken.
Sfeer
Deelnemers hebben het
naar hun zin (komen
opgewekt, levenslustig
over)
Deelnemers komen open
en ontspannen over
(ontspannen
lichaamshouding, maken
spontane opmerkingen,
genieten zichtbaar van
activiteiten)
Deelnemers reageren op
elkaars inbreng (denk aan
glimlachen, lachen,
knikken, op inhaken)
Deelnemers durven om
hulp te vragen aan de
trainer en/of aan elkaar
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Interesses
De trainer speelt in op
suggesties van
deelnemers of op
interesses die aan het
licht komen.
Deelnemers delen hun
mening over
onderwerpen die aan bod
komen
Deelnemers zijn
merkbaar geïnteresseerd
in behandelde thema’s
Kennis
Deelnemers doen nieuwe
kennis op
Vaardigheden
Deelnemers doen nieuwe
vaardigheden op
Onderwerp

Sociale interacties
Deelnemers delen
herinneringen of
persoonlijke
ervaringen
Deelnemers
werken samen
Deelnemers
stellen vragen aan
elkaar
Deelnemers
luisteren naar
elkaar met
aandacht
(Geïnteresseerd
kijken, knikken,
nee schudden, op
elkaar reageren,
vragen stellen)
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Klopt Klopt Klopt Klopt
n.v.t.
niet een
redelijk helemaal
beetje

Toelichting
per thema
(dus per
kleur)

Wat doet de
trainer?
(steekwoorden)

Deelnemers
reageren
sympathiek op
elkaar/elkaars
verhaal (aardige
dingen zeggen,
knikken)
Deelnemers uiten
oprechte
belangstelling in
elkaar
(doorvragen,
empathie)
Taal
Deelnemers doen
een activiteit
gericht op taal,
schrijven of lezen
Deelnemers doen
een activiteit
waarin taal wordt
gecombineerd met
iets anders

Algemene indruk van de bijeenkomst
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Bijlage D Overzicht wervingsacties
Online
Medium
Facebookpagina

LinkedIn

Online Thuiszorg
omgeving
Buurtpagina’s/
online
nieuwsberichten

Offline
Flyer
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Communicatie
Bericht met flyer

Bericht op ‘Thuiszorg’
pagina
Bericht op ‘Partner’
pagina
Bericht radio Steunkous
op BuurtPraat pagina
Bericht radio Steunkous
op ‘Partnerpagina’
Foto op BuurtPraat
pagina
Nieuwe flyer
Op ‘Partner’ pagina
bericht over radio
Steunkeus en
Buurtpraat
Op ‘Partner’ pagina
bericht over Buurtpraat

Resultaat
Bereik: 192
Betrokkenheidreacties: 13
Bericht werd 4x gedeeld, o.a. door ‘Buurtorganiatie’
Bereik: 600
Bereik: 80
Betrokkenheidreacties: 9
Bereik: 11
Betrokkenheidreacties: 2
Bereik: 86
Betrokkenheidreacties: 25
Bereik: 8
Bereik: 3
Bereik: 858
Klikken: 27
Reacties: 16

Vlog door Trainer

Bereik: 985
Klikken: 12
Reacties: 14
(geen inzage)

Berichtje geplaatst in
‘Buurt Balie’.

Bereik: 79
Reacties: 4

Bericht gedeeld op
indischebuurtbalie.nl

Is ook onder de aandacht gebracht via de
nieuwsbrief. Bereik onbekend.

In brievenbussen
gedaan bij
seniorencomplexen
Via ‘Oma’s soep’
verspreid in een leuk
tasje bij de soep
Uitgedeeld koffieactie
Opgehangen ‘Flevoflat’
verschillende
prikborden bij de lift
Via maaltijdtasjes ‘het
Baken’

+/- 300 flyers

150 flyers

+/- 10
4

Onbekend

Contactpersonen

69 mensen benaderd via Reacties: 33
mail/telefoon; mensen Verspreid onder eigen netwerk
zonder reacties
herinnering gestuurd
Acties voortgekomen uit contactpersonen
Oma’s soep
Flyers verspreid
Buurtzorg
Radio steunkous
Aansluiten en onder de Zoom bijeenkomst, 26 aanwezigen. Allen
aandacht brengen bij
professionals informele zorg
Platform Informele Zorg
Zuid
Toegevoegd in
App-groep voor professionals van de formele zorg
WhatsApp-groep 100% en coördinatoren van informele zorg en
en bericht gedeeld
vrijwilligersorganisaties en – initiatieven; 147
deelnemers
TanteLouise
Een deelnemer uitgekomen, maar die heft geen
samenwerking n.a.v.
computer of tablet
contact projectleider
Radio
Radio interview over
Bereik onbekend
BuurtPraat bij radio
Steunkous
Krant
Persbericht verzonden Bericht is geplaatst op oost-online.nl
naar ‘de Brug’ en ‘Oost De Brug geen reactie ontvangen, ook niet na
online’
herinneringen.
Koffie actie
Koffie uitgedeeld samen +/- 10 mensen gesproken
met flyer BuurtPraat en
praatje maken
Thuiszorgorganisatie Alle teamleiders
24 mentoren. Zouden het in team verspreiden
Thuiszorg benaderd
Hulpverleners
Totaal hulpverleners: 81
Amsterdam Oost gebeld Telefonisch gesproken: 41
(de rest wel geprobeerd, maar niet te pakken gekregen.
Iedereen is geappt of gemaild, daar zijn ook nog paar
reacties uit gekomen).
Van 19 hulpverleners reactie dat ze het voor gingen
leggen aan hun cliënten.
hulpverleners rest
Totaal hulpverleners: 228 (excl. Oost)
Amsterdam gebeld
Telefonisch gesproken: 92
(73 wel geprobeerd, maar niet te pakken gekregen. 63
niet aan toegekomen om te bellen. Iedereen is geappt of
gemaild, daar zijn ook nog paar reacties uit gekomen).
Van 50 hulpverleners reactie dat ze het voor gingen
leggen aan hun cliënten.
*Namen en andere persoonsgegevens zijn wanneer nodig geanonimiseerd of
gefingeerd.
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