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1. Inleiding 
 
Wanneer we kijken naar de (ouder wordende) populatie is er duidelijk een trend zichtbaar waarin 

ouderen in de derde levensfase een steeds kleinere leefwereld krijgen. De vraag is hoe hierop 

ingespeeld kan worden. Hoe kan er meer aangesloten worden bij deze ouderen en bij de buurt 

waarin zij wonen? De wens is om goed in beeld te krijgen wat deze mensen willen, hoe zij leven, 

waaruit zij hun energie putten voor het leven. Daarbij gaat het niet alleen om de ouderen en hun 

persoonlijke leven en woning, maar ook om de leefbaarheid in de wijk. Wat is er goed en leuk in 

de wijk en wat zijn aspecten die zorgen voor problemen of minder prettige situaties? Waar zien 

de inwoners oplossingen en hoe zien zij de toekomst van hun wijk? Bijvoorbeeld voorzieningen 

of ondersteuning die de leefbaarheid in de wijk kunnen verhogen. 

 

Het doel is om samen onderzoek op te zetten en uit te voeren binnen het thema gelukkig, gezond 

en veilig zelfstandig thuis wonen in de wijk Schelfhorst. Het gaat hier niet alleen om hoe fysiek 

gezond iemand is, maar vooral het hanteren van een brede blik op gezondheid, hoe gelukkig en 

veilig iemand zich voelt en wat het maakt dat iemand zich zo voelt. Er zal onderzocht worden of 

er ondersteuning nodig en beschikbaar is voor de inwoners van Schelfhorst en welke 

ondersteuning zij graag zouden krijgen. Daarbij zal er gekeken worden hoe samen met de 

inwoners uit Schelfhorst deze ondersteuning in en van de buurt eenvoudig georganiseerd kan 

worden en hoe de inwoners hun samen- en zelfredzaamheid kunnen verhogen. 
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In dit burgeronderzoek staat de inwoner van Schelfhorst en zijn leefomgeving centraal. Hierin zal 

er vooral gekeken worden vanuit de ouderen zelf. Deze ouderen zijn de deelnemers aan het 

project, maar zijn meer dan alleen deelnemer. Zij zijn de personen die de richting geven aan het 

project en zoveel mogelijk de regie zullen krijgen, daarom worden zij de co-onderzoekers 

genoemd. Hoe denken zij zelf dit (samen) aan te kunnen en willen pakken. De exacte richting die 

het onderzoek heeft ingenomen en de vragen die we in samenwerking zullen gaan beantwoorden 

zullen opgezet en geformuleerd worden in samenspraak tussen de inwoners van Schelfhorst, de 

onderzoekers en alle andere partijen. 

 

Dit rapport over het project bestaat uit vier onderdelen: 

 

- Deel 1 = samen onderzoeksvragen opstellen 

In dit deel zullen de onderzoekers samen met een groep co-onderzoekers in gesprek gaan om te 

achterhalen wat de wensen en behoeften zijn in de wijk, waar de meest urgente wensen liggen 

en op welke manier hieraan gewerkt kan worden. In samenwerking zullen er onderzoeksvragen 

opgesteld worden en zal er nagedacht worden over methoden om deze vragen te beantwoorden. 

 

- Deel 2 = toekomstscenario ontwerpen voor Schelfhorst 2030 

In dit deel wordt er samen met de co-onderzoekers nagedacht over de persoonlijke toekomst en 

de toekomst van de wijk Schelfhorst. Een scenario zal geschetst worden aan de hand van eerste 

bevindingen. Hierover zullen de co-onderzoekers verder in gesprek gaan om te bepalen wat ze 

zouden willen voortzetten, voorkomen of nog extra toevoegen voor een gezonde, gelukkige en 

veilige leefomgeving. 

 

- Deel 3 = verhalen achter de gezondheidsmonitor van de GGD 

In dit deel zullen onderzoekers van de GGD in gesprek gaan met de co-onderzoekers om 

verhalen op te halen bij de cijfers uit de gezondheidsmonitor, specifiek voor de wijk Schelfhorst. 

De cijfers zullen tijdens de gesprekken in de vorm van factsheets gepresenteerd worden aan de 

co-onderzoekers. 

 

- Deel 4 = studentenproject Schelfhorstpark 

In dit deel zijn een groep van acht studenten van het HBO, Saxion, de wijk ingegaan om 

onderzoek uit te voeren aan de hand van burgerwetenschap principes. De focus van hun 

onderzoek was het Schelfhorstpark. Samen met de inwoners werd er gesproken over alle 

positieve punten van het park en nagedacht over de wensen en mogelijkheden van het park. 

 



   

  

 

 

 

 

 

5 

Hoofdstuk 2 beschrijft de werkwijze, resultaten, conclusies en aanbevelingen van deel 1 (samen 

onderzoeksvragen opstellen). Hoofdstuk 2 beschrijft de werkwijze, resultaten, conclusies en 

aanbevelingen van deel 2 (toekomstscenario ontwerpen voor Schelfhorst 2030). Hoofdstuk 4 

beschrijft de werkwijze, resultaten, conclusies en aanbevelingen van deel 3 (verhalen achter de 

gezondheidsmonitor van de GGD). Hoofdstuk 5 zal de belangrijkste bevindingen en 

aanbevelingen voor het park uit deel 4 weergeven (studentenproject Schelfhorstpark). Hoofdstuk 

6 sluit af met reflecties op het project, algemene conclusies en aanbevelingen voor verder 

implementatie in de praktijk en toekomstig onderzoek. Daarnaast wordt in Bijlage 1 een 

opsomming gepresenteerd van alle aanbevelingen uit het project, opgedeeld naar aanbevelingen 

voor wijkbewoners, onderzoekers en gemeente en beleidsmakers. 
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2. Deel 1 – Samen onderzoeksvragen opstellen 
 

Als eerste zijn de onderzoekers gesprekken aangegaan met de inwoners van Schelfhorst en er 

is een groep co-onderzoekers uit Schelfhorst bij elkaar gebracht. De onderzoekers en co-

onderzoekers zijn de discussie aangegaan over de wijk en het onderzoek. In deze samenwerking 

werden onderzoeksvragen en de daadwerkelijke invulling en methode voor onderzoek besproken 

en samen bepaald. Het doel was om in de wijk te kijken naar de ouder wordende inwoners en 

hoe zij gezond, gelukkig en veilig oud kunnen worden in de wijk. Samen met deze inwoners is 

verkend hoe zij in burgeronderzoek kunnen participeren, zij zullen de co-onderzoekers worden. 

 

Er werd zo een samenwerking gerealiseerd tussen onderzoekers en de co-onderzoekers. Door 

samenwerking kan kennis en ervaring gedeeld worden. Dit is van belang bij het tot stand komen, 

uitvoeren en verwerken van onderzoek. De inzichten die verkregen worden uit dit onderzoek 

kunnen opgepakt worden door (betrokken) organisaties om vervolgstappen te zetten. 
 

 

2.1. Werkwijze 
 

Setting 
Wat heb je als wijkbewoner nodig om gezond, gelukkig en veilig ouder te worden? Dat was de 

centrale vraag aan de start van het onderzoek in de vergrijzende wijk Schelhorst in Almelo. Om 

hier onderzoek naar te gaan doen werd een opzet gekozen waarmee we geen onderzoek doen 

over de ouderen, maar in gesprek gaan met hen. Om hun perspectief duidelijk te maken en om 

op deze manier het onderzoek vorm te geven. Op deze manier werd het burgerwetenschap 

gestart, een manier om de stem van ouderen te laten horen. Het onderzoek werd opgezet in de 

wijk Schelfhorst, voor de inwoners van de wijk Schelfhorst. In de wijk staat een wijkcentrum, de 

Schelf. Dit wijkcentrum vormde een centrale locatie waar de gesprekken en 

onderzoeksactiviteiten konden plaatsvinden. 

 

Werving en co-onderzoekers 
Om in gesprek te komen over de wijk Schelfhorst, werd contact gezocht met betrokkenen en 

inwoners van de wijk Schelfhorst. Als eerste werden co-onderzoekers geworven via partners 

binnen het project. Hier werden een aantal contacten gelegd binnen reeds bestaande netwerken. 

Daarnaast werd een advertentie geplaatst op social media kanalen en in lokale krantjes van de 
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gemeente Almelo. Via deze wegen werden er in totaal 18 co-onderzoekers geworven. Dit waren 

acht inwoners uit de wijk en tien deskundigen. De deskundigen vervulden een bepaalde rol in de 

wijk zoals betrokken bij de kerk, actief in de wijkraad, directeur van een wooncentrum of 

wijkondersteuner. Drie van de deskundigen waren zelf ook inwoners in Schelfhorst. 

 

Dataverzameling 
Om in gesprek te komen over de wijk Schelfhorst, hebben we zes groepsgesprekken 

georganiseerd. Drie gesprekken met inwoners uit de wijk, zij vormden het inwonerspanel, en drie 

gesprekken met deskundigen betrokken en/of wonend in Schelfhorst, zij vormden het 

deskundigenpanel. Het doel van deze groepsgesprekken was om samen een onderzoek op te 

zetten rondom het thema gezond, gelukkig en veilig ouder worden in de wijk Schelfhorst. De 

opzet van de bijeenkomsten bestond uit drie stappen: 

 

1. Kennismaking en eerste ideeën delen: Co-onderzoekers werd gevraagd om hun verhalen 

over de Schelfhorst te delen. Wat gaat er goed, wat is minder prettig en hoe kan dit beter? 

Verder werd besproken wat de toekomst waarin er steeds meer oudere mensen in de 

wijk zullen wonen betekent. Wat betekent dat voor u, bijvoorbeeld voor het wonen, de 

zorg, het vervoer, het winkelcentrum en sociale contacten in de wijk. 

Praten over het leven in de wijk Schelfhorst gaat gemakkelijker aan de hand van een foto. 

Daarom werd aan de co-onderzoekers gevraagd om 4 foto’s te maken en geprint mee te 

nemen of naar één van de onderzoekers per mail op te sturen zodat zij deze konden 

uitprinten. De co-onderzoeker mocht zelf bepalen wat te fotograferen, zoals mooie of 

minder mooie plekken in de wijk of iets of iemand waarbij zij zich prettig voelen of niet. 

Aan de hand van de foto’s werd het gesprek aangegaan. 

 

2. Bepalen belangrijkste doelen onderzoek: De tweede bijeenkomst start met een kort 

reflecterend gedeelte. De co-onderzoekers kijken kort terug naar de vorige bijeenkomst. 

Daarna werd er gezamenlijk besloten welke aspecten het belangrijkste zijn. Waar willen 

en kunnen de co-onderzoekers beginnen met het onderzoek of verdieping van de 

wensen? Alle voorgaande aspecten werden nog een keer langsgelopen en de 

belangrijkste werden daaruit gedefinieerd. Zo werd achterhaald wat voor de co-

onderzoekers het belangrijkste onderzoeksdoel in het project Schelfhorst zou zijn. 

 

3. Plannen maken voor onderzoek/vervolg: Deze derde bijeenkomst start opnieuw met een 

reflecterend gedeelte. De co-onderzoekers kijken kort terug naar de vorige bijeenkomst. 

Daarna werd er besloten op welke manier de aspecten die het belangrijkste zijn 
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aangepakt moeten en kunnen worden. De belangrijkste onderzoeksdoelen werden nu 

los van elkaar genomen om te bespreken wat de onderzoeksvragen zouden zijn die 

hieronder liggen. Daarbij werd meteen gesproken over mogelijke acties en methoden om 

verder onderzoek te doen. De co-onderzoekers kregen hulpmiddelen met 

voorbeeldvragen en methoden om onderzoeksvragen op te kunnen stellen en de meest 

passende methode daarbij te kiezen. 

 

Iedere bijeenkomst werd georganiseerd in wijkcentrum de Schelf en duurde 90 minuten. 

Voorafgaand aan iedere bijeenkomsten werd de agenda voor het gesprek met alle co-

onderzoekers gedeeld. Daarnaast kreeg iedere co-onderzoekers een praatplaat met 

aantekeningen van voorgaande bijeenkomst. Dit was om hen te vragen voor eerste reacties, 

aanvullingen en opmerkingen, daarnaast was het ook ter ondersteuning van het gesprek bij de 

bijeenkomst. 
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Dataverwerking 
Tijdens de bijeenkomst werden door één onderzoeker en door twee studenten observaties en 

aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen werden verwerkt tot een praatplaat. De 

praatplaten werden gedeeld met de co-onderzoekers om te vragen hun reactie en feedback te 

geven. De feedback werd verwerkt in de definitieve versie van de praatplaten. Daarnaast werden 

alle gegevens geanalyseerd en werden de eerste bevindingen in verschillende categorieën 

verdeeld. De analyse werd uitgevoerd door twee onderzoekers. Tussentijdse bevindingen 

werden met elkaar besproken en de (sub)categorieën werden gezamenlijk bepaald en 

gedefinieerd. 

 

 

2.2. Resultaten 
Tijdens de eerste gesprekken was het doel kennismaken en praten over alles wat er speelt in de 

wijk. Wat gaat er goed, wat is prettig, wat is minder prettig en hoe kan dit beter? Door iedereen 

werd erkend dat de Schelfhorst een hele prettige wijk is om te wonen. Je hebt er eigenlijk alle 

voorzieningen, alleen jammer dat de bibliotheek weg is. De bibliotheek had een sociale functie, 

één inwoner noemde het “het sociale hart”. Daarnaast werd er beklag gedaan over de 

schuttingen, veel steen en weinig planten in de straten. “Het ziet er niet uit, ik schaam me voor 

de straat wanneer mijn familie op bezoek komt.” Hun idee was om de mensen te mobiliseren om 

hier iets aan te doen, een stoeptegel eruit en een plantje erin! Het park is wel een zeer mooie 

plek om te wandelen met veel groen. Het zou kunnen dienen als een volkspark waar iedereen 

komt en elkaar ontmoet. Wel wordt het park met de tijd onveiliger, verlichting zou hierbij kunnen 

helpen. Een mooi idee was direct “misschien kunnen we een crowdfunding starten om elektriciteit 

in het park te krijgen.” 

 

Tijdens de gesprekken werd ook stilgestaan bij de thema’s eenzaamheid en wonen. Hoe zouden 

we eenzame ouderen kunnen helpen. Vooral het idee “de wasserette tegen eenzaamheid” klonk 

als een goed idee. Wanneer het ging over wonen werd er in eerste instantie gepraat over de 

woningnood en het feit dat er geen alternatieven zijn voor de ouder wordende inwoners uit 

Schelfhorst om te verhuizen. Er werd gedacht over complexen waarbij oud en jong samen zouden 

wonen, maar de vraag is of daar behoefte aan is. De jongeren zouden bijvoorbeeld kunnen helpen 

met kleine klusjes en technologie. Bij wonen speelt ook de vraag of mensen liever thuis blijven 

wonen of zouden willen verhuizen en waarom. Dit zou een goede vraag zijn om aan een grote 

groep inwoners van Schelfhorst te stellen in het vervolgonderzoek. 
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Tijdens de tweede en derde bijeenkomsten was het doel om thema’s uit te kiezen waar verder 

onderzoek naar gedaan zou moeten worden. Wonen werd als een zeer belangrijk thema 

besproken, echter werd er ook direct gezegd “wonen is meer dan alleen in huis zijn, het gaat ook 

over activiteiten en hoe komen mensen het huis uit.” Tijdens de gesprekken kwamen drie punten 

naar voren waar de co-onderzoekers aan zouden willen werken: 

 

1. Communicatie over de wijk en het wijkcentrum. Er is veel te doen, maar dat weten 

mensen niet. “Het leeft niet en je krijgt hier niet het dorpsgevoel.” 

Om hier verder onderzoek naar te gaan doen werd een onderzoeksvraag opgesteld: ‘Wat 

zouden inwoners van Schelfhorst willen doen in het wijkcentrum en hoe verbeteren we 

de informatie over de wijk en het wijkcentrum?’ 

Er zijn al veel ideeën variërend van het organiseren van een markt in samenwerking met 

de verenigingen die al in het wijkcentrum zitten tot bloembakken voor de deur om het 

wijkcentrum uitnodigend te maken. “Misschien wordt het een bibliotheek nieuwe stijl.” 

 

2. Groen in de straat – tegel eruit, plant erin. Het is nu geen mooie wijk om binnen te komen, 

het lijkt verwaarloosd met veel grijs, stenen, muren en schuttingen. 

De onderzoeksvraag die hier nu geformuleerd is: ‘Hoe krijgen we meer groen in de wijk?’ 

De co-onderzoekers vinden dit een onmogelijk opgave. Hulp vanuit de gemeente zou 

mogelijk kunnen helpen. Ze dachten aan subsidies of starten met vergroenen in één 

straat en deze straat als voorbeeld stellen. 

 

3. Toekomstbestendige woningen maken. “Alle senioren moeten en kunnen in hun huis 

blijven wonen.” 

De onderzoekvraag die hierbij naar boven kwam: ‘Hoe kunnen we de woningen in de 

Schelfhorst toekomstbestendig maken en hoe kunnen mensen hier zelf actie in nemen?’ 

Aan de ene kant zal er gekeken gaan worden naar de woningen, woonscans kunnen 

gemaakt gaan worden om daaruit adviezen te geven. 

Bij dit thema kwamen de ideeën zoals het inzetten van een wooncoach, meerdere 

informatiemarkten of een informatiebalie in het wijkcentrum waar mensen geholpen 

kunnen worden of producten kunnen testen. De manier van informatie voorziening naar 

de inwoners en de rol van digitalisering zijn bij dit thema belangrijk. 
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Praatplaat bijeenkomst 1 – deskundigenpanel 
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Praatplaat bijeenkomst 1 – inwonerspanel 
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Praatplaat bijeenkomst 2 – deskundigenpanel 
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Praatplaat bijeenkomst 2 – inwonerspanel 
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Praatplaat bijeenkomst 3 – deskundigenpanel  
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Praatplaat bijeenkomst 3 – inwonerspanel 
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2.3. Conclusies en aanbevelingen 
 

Het inwonerspanel en het deskundigenpanen zijn beide op vergelijkbare thema’s uitgekomen. Er 

zijn drie hoofdthema’s naar voren gekomen tijdens de bijeenkomsten: communicatie over de wijk 

en het wijkcentrum, meer groen in de straat en toekomstbestendige woningen. Rondom de drie 

thema’s kan onderzoek opgezet worden. Zowel de mensen van het deskundigenpanel als het 

inwonerpanel willen graag verder om stappen te zetten. De drie thema’s zouden in hun ogen 

kunnen bijdragen aan gezond, gelukkig en veilig ouder worden in de Schelfhorst. We hebben nu 

de onderzoeksvragen en eerste plannen besproken. 

 

Om verder te kunnen willen de co-onderzoekers een grotere groep inwoners betrekken en 

bereiken. Bijvoorbeeld meer personen met lage digitale vaardigheden en personen die in een 

huurwoning wonen i.p.v. een koopwoning. Door middel van bijvoorbeeld actieonderzoek en 

daarbij gesprekken met inwoners kunnen de onderzoeksvragen beantwoord worden. Het waren 

zeer uiteenlopende gesprekken met verschillende verhalen uit de wijk te horen. 

 

Wanneer we kijken naar de drie thema’s komen er meerdere aanbevelingen naar voren voor 

onderzoek, de gemeente en de co-onderzoekers (samen met een grotere groep inwoners). 

 

- Kunnen er ‘wooncoaches’ opgeleid en ingezet worden in de wijk Schelfhorst. Er zal nog 

verder onderzocht moeten worden op welke manier de huidige woningen in de wijk 

toekomstbestendig gemaakt zouden kunnen worden. Daarbij kunnen enkele inwoners 

mogelijk opgeleid worden tot coaches om andere inwoners te helpen en zodoende kan 

iedereen van elkaar leren. 

- Bij wonen komt ook technologie aan bod. Een uitleen- en informatiepunt is wenselijk, 

punt waar iedereen terecht kan. Dit hoeft niet dagelijks te zijn, maar het moet mogelijk 

gemaakt worden. Daarnaast kunnen regelmatig markten georganiseerd worden met 

enkele bedrijven die producten laten zien of op aanvraag via zorg- of woonorganisaties. 

Andere hulp met dagelijkse technologie is ook wenselijk, bijvoorbeeld door hetzelfde 

informatiepunt of enkele jongeren uit de wijk die hiertoe bereid zijn. 

- Wijkcentrum De Schelf meer toegankelijk maken en activiteiten daar meer open voor 

iedereen. Nu lijkt aan de ene kant dat het centrum niet altijd open is en veel inwoners 

weten niet wat er te doen is. Dit zou een stap kunnen zijn om eenzaamheid te 

verminderen of sociale contacten te verhogen. Om hier nu actie in te ondernemen wordt 

gedacht aan een open dag waar iedereen informatie kan opdoen over de mogelijkheden 

en waar huidige actievelingen uit het wijkcentrum kennis kunnen maken met 
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geïnteresseerden. Daarnaast is er behoefte aan vervolgonderzoek om te weten te komen 

waar de inwoners uit de wijk behoefte aan hebben als het om een wijkcentrum of 

activiteiten gaat. 

- Meer groen in de wijk wordt als zeer belangrijk genoteerd, maar de inwoners denken 

hierbij hulp vanuit de gemeente nodig te hebben. Ze kunnen zelf wel acties bedenken, 

maar verwachten te weinig invloed te hebben. Zeker wanneer het gaat om tuinen is het 

aan de inwoners zelf of ze hier stenen of plantjes neer willen zetten en heggen of 

schuttingen. Wanneer er acties georganiseerd worden voor bijvoorbeeld de groenste 

straat of kleine vergoedingen voor planten in de tuin zou er verandering mogelijk zijn. 

- Daarnaast werd er net als ‘wooncoaches’ voor woningen, ook gedacht aan 

‘groencoaches’. Zij zouden inwoners tips kunnen geven of kunnen helpen bij het 

vergroenen van tuinen en straten. Er werd een initiatief gedeeld over het samen 

onderhouden van struiken en planten in de straten. 

- Het park is één van de plaatsen waar nu redelijk wat groen is. Over het Schelfhorstpark 

is regelmatig gesproken en er zijn ook meerdere ideeën naar voren gekomen om het 

park te verbeteren (zie hoofdstuk 5 voor deze aanbevelingen). 

 

In deze aanbevelingen komt naar voren dat samenwerking tussen inwoners gewenst is, maar 

ook zeker samenwerking met andere professionele partijen en de gemeente. Niet alleen deze 

samenwerking wordt als cruciaal gezien voor volgende stappen in de wijk, maar ook het actief 

benaderen en kunnen betrekken van een grotere groep inwoners. Er is op dit moment nog geen 

oplossing hoe dit aan te pakken is, mogelijk via andere organisaties of via verschillende 

inwonerscommissies uit de wijk. Echter blijkt al dat ook voor dit soort commissies steeds minder 

mensen bereikt worden, dus een mogelijke meer persoonlijke benadering lijkt nodig. 
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3. Deel 2 – Toekomstscenario ontwerpen voor 

Schelfhorst 2030 
 

In deze workshop kijken we vooruit naar het jaar 2030. Samen met de co-onderzoekers gaan we 

praten en kijken naar de mogelijke toekomst van de wijk. Hoe zien de co-onderzoekers hun 

toekomst en de toekomst van de wijk Schelfhorst als het gaat om wonen en zorg in eigen 

leefomgeving? Hoe zien co-onderzoekers hun eigen rol en verantwoordelijkheden in deze 

ontwikkelingen? Het doel van de workshops is om co-onderzoekers mee te nemen naar de 

toekomst en te laten nadenken over hun persoonlijke toekomst en die in hun eigen wijk. Daarbij 

gaat het om de rol die zij daar zelf in (kunnen) hebben. Op welke manier kan er gewerkt worden 

naar een wenselijke toekomst en hoe wordt er gekeken naar onwenselijke scenario’s. Wat 

zouden de inwoners zelf kunnen doen (evt. natuurlijk met anderen) om bij de wenselijke 

uitkomsten te komen en de onwenselijke scenario’s te vermijden. 

 

Mogelijke uitkomst van deze sessie is bewustwording bij de co-onderzoekers over de toekomst 

van hun wijk en op welke manier zij hier een rol in spelen, kunnen spelen en zouden willen spelen. 

Andere uitkomst is een beeld van de wensen en realistische beelden zoals de inwoners deze nu 

hebben over de toekomst van hun wijk. Met deze uitkomsten kunnen co-onderzoekers reflecteren 

op hun eigen situatie en concluderen wat zij wel of niet zouden willen doen. Andere partijen 

kunnen iets leren over de perspectieven en behoeften van de co-onderzoekers. Het is natuurlijk 

niet representatief voor iedereen, maar een begin is zo gemaakt. Aspecten uit het scenario 

kunnen breder onderzocht worden met grotere of andere groepen om een breder beeld te krijgen 

en het kan opgepakt worden door partners of andere partijen waar mogelijk actie gezet kan 

worden. Iedereen kan iets leren over de verwachtingen die verschillende co-onderzoekers en 

partijen hebben over hun eigen rol en verantwoordelijkheden en over de rol en 

verantwoordelijkheden van anderen. 

 

 

3.1. Werkwijze 
 

Setting 
In deze workshop kijken we vooruit naar het jaar 2030:  

Hoe verwacht u dat het leven in Schelfhorst er in de toekomst uitziet? 

Hoe ziet de toekomst eruit als het gaat om nieuwe technologie voor wonen, zorg en welzijn? 



   

  

 

 

 

 

 

20 

Hoe ziet u uw eigen rol en verantwoordelijkheden in deze ontwikkelingen? 

 

Deze vragen zullen in een workshopsetting besproken worden met co-onderzoekers uit de wijk, 

in het wijkcentrum de Schelf. Aan de hand van verschillende groepswerken en individuele 

opdrachten zal er gezamenlijk een toekomstscenario bedacht, beschreven en besproken worden. 

 

Werving en co-onderzoekers 
Als eerste werden de co-onderzoekers uit het vorige deel benaderd met een uitnodiging. 

Daarnaast werd aan hen gevraagd om eventueel andere geïnteresseerden te benaderen, werd 

er een advertentie geplaatst op social media kanalen en in lokale krantjes van de gemeente 

Almelo en werden er flyers in het wijkcentrum en andere centrale locaties in de wijk opgehangen 

of neergelegd. Via deze wegen hadden 18 co-onderzoekers zich aangemeld. Wegens ziekte of 

andere redenen hebben enkelen afgemeld en hebben 10 co-onderzoekers deelgenomen. 

 

Dataverzameling 
Deze workshop bestaat uit drie groepswerken 

en twee individuele opdrachten. De workshop 

is verdeeld over twee dagen, beide dagen 

zullen twee uur duren. De groepswerken 

worden doorlopen met alle co-onderzoekers en 

een gespreksleider tegelijkertijd en de 

individuele opdrachten kan iedereen rustig voor 

zichzelf invullen. We zullen in de twee dagen 

met elkaar in gesprek gaan aan de hand van de 

verschillende individuele opdrachten en 

groepswerken met verschillende onderliggende thema’s. 

 

Dag 1 bestond uit een individuele opdracht, gevolgd door twee groepswerken. Iedere co-

onderzoeker doet aan alle opdrachten deel in dezelfde volgorde. 

1. Individuele opdracht 1 – reflectie op uw eigen wensen en leven: De eerste stap was 

het invullen van het hulpmiddel ‘Wat ik belangrijk vind’. Dit werd op papier aan de co-

onderzoekers uitgedeeld en vormde een korte individuele reflectie. 

 

2. Groepswerk 1 – hoop: We gaan met elkaar in gesprek over uw hoop en dromen voor 

de toekomst van de Schelfhorst. Als eerste werd aan de co-onderzoekers gevraagd 

om alle wensen die zij hebben op post-its te noteren. Wat zijn de dromen? Hoe hopen 
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de co-onderzoekers dat de toekomst eruit zal zien in de Schelfhorst? Daarna werden 

de verschillende post-its besproken en direct met elkaar verbonden binnen vier 

groepen: 1) gezondheid, 2) wijk en woning, 3) producten en diensten en 4) sociale 

contacten. 

 

3. Groepswerk 2 – huidige situatie: Bij de laatste stap van de eerste dag werd er 

ingegaan hoe de wensen en verwachtingen een plek zouden kunnen krijgen in de 

toekomst. Hoe zal de toekomst eruit gaan zien vanuit deze huidige situatie en de 

wensen? Hoe ver in de toekomst zal een mogelijke nieuwe situatie zich voordoen? 

Met behulp van een tijdlijn werden de post-its van het vorige groepswerk opnieuw 

verdeeld. Per wens werd besproken hoe realistisch het is en op welke termijn het 

werkelijkheid zou kunnen worden in de wijk. Is dit een nabije toekomst en zijn 

eigenlijk alle benodigdheden om de wens uit te voeren al aanwezig of is het meer 

toekomstmuziek en is er nog veel (technologische) ontwikkeling nodig? 

 

Na afloop van de gesprekken van dag 1 werd er een scenario gevormd. In dit scenario zijn de 

wensen, hoop en verwachtingen geconfronteerd met mogelijke positieve en negatieve effecten 

in de toekomst. Dag 2 bestond uit één groepswerk en één individuele opdracht. Iedere co-

onderzoeker deed aan beide onderdelen mee in dezelfde volgorde. 

1. Groepswerk 3 – scenario: Het scenario werd gepresenteerd. Aan de hand van dit 

scenario werd het gesprek gestart. Hoe zijn we bij deze toekomst gekomen? Wat 

moeten we nu doen om mogelijke ongewenste problemen op te lossen? Alle co-

onderzoekers hadden op post-its hun gedachten genoteerd aan de hand van drie 

vragen: 1) welke dingen uit het scenario moeten worden voortgezet? 2) welke dingen 

uit het scenario moeten worden voorkomen? 3) welke dingen moeten worden 

toegevoegd aan het scenario? Al de post-its werden met elkaar besproken en 

gegroepeerd aan de hand van de drie vragen. 

 

2. Individuele opdracht 2  – reflectie op eigen rol en verantwoordelijkheid: Als laatste 

werd aan iedere co-onderzoeker gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. In 

deze vragenlijst werd gevraagd naar de rol en verantwoordelijkheden die ze voor 

zichzelf zien wat betreft nieuwe technologie voor wonen, zorg en welzijn en het 

ontwikkelen, introduceren en inzetten daarvan in de wijk (Bijlage 2. Vragenlijst rol en 

verantwoordelijkheid in de wijk). 
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Dataverwerking 
Na de eerste bijeenkomst werd er een scenario geschreven aan de hand van aantekeningen van 

aanwezige onderzoekers. Dit scenario werd tijdens de tweede bijeenkomst gepresenteerd en 

gedeeld met de co-onderzoekers die afwezig waren. Dit scenario vormt de eerste uitkomsten. 

Daarnaast zijn er 

geluidsopnames gemaakt van 

de gesprekken en hiervan zijn 

transcripten geschreven. Alle 

gegevens werden geanalyseerd 

en de belangrijkste bevindingen 

werden in groepen verdeeld. De 

analyse werd uitgevoerd door 

twee onderzoekers. 

 

 

3.2. Resultaten 
 

Resultaten dag 1 
Het eerste stukje stond in het teken van hoop en dromen. Wat zijn de dromen van de co-

onderzoekers en hoe hopen ze dat de toekomst van de wijk eruit zal zien? Om te beginnen werd 

er aan iedereen gevraagd om op enkele post-its deze dromen op te schrijven. Vervolgens werden 

alle post-its besproken en werden ze op een canvas geplakt en verdeeld in vier categorieën: 

woning en wijk, sociale contacten, gezondheid en diensten en producten. “Ik mag gewoon alles 

bedenken en ook mijn budget is onbeperkt?” 

 

Een veelbesproken thema was energietransmissie. Het zou mooi zijn als er een net met 

energiecentrales specifiek voor de buurt komt. Er is veel kennis nodig ook voor de technologie, 

maar de kennis is er. Nu moet er vooral geïnvesteerd gaan worden in meer duurzame 

energieopwekking in de wijk en bij de inwoners. Eén co-onderzoeker reageert enthousiast: “we 

gaan het doen”. 
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Straten lijken soms op een racebaan, er is veel 

geluidsoverlast van het verkeer en trottoirs (ook 

fietspaden) zijn slecht en ontoegankelijk voor 

mensen die slecht ter been zijn. Om de straten 

veiliger te maken zou je bijvoorbeeld een slalom 

kunnen creëren met bloembakken. Of nog een 

stapje verder, de hele buurt autovrij maken en 

speciaal vervoer regelen zodat iedereen wel nog 

overal gemakkelijk kan komen. Al is niet iedereen 

een voorstander van een autovrije wijk. “Liever toch wel een auto in de buurt, zeker voor ouderen.” 

 

Meer groen in de wijk is de droom van meerdere co-onderzoekers. Meer bomen en wilde 

bloemen, die laatste kan je zelf makkelijk zaaien. Hierbij kan er ook gedacht worden aan 

hangende tuinen en het aanleggen van pluktuinen, bijvoorbeeld in het park. Wanneer dit goed 

uitpakt “kan de wijk zelfvoorzienend worden met voedsel”. 

 

Communicatie in de wijk moet op meerdere niveaus komen. Op dit moment komt de 

communicatie en daarbij de informatie niet over op vele inwoners. Hier zou je iets met internet 

kunnen doen. Echter word daarop door één co-onderzoeker gereageerd dat voor velen de 

digitalisering te hard gaat en “er wordt te weinig rekening gehouden met de ouderen”. Ideeën die 

daaruit naar voren komen zijn het oprichten van plaatsen waar inwoners elkaar kunnen 

ontmoeten. Bijvoorbeeld een computerclub waar jongeren ouderen kunnen helpen en tegelijk een 

gameruimte hebben. 

 

Overgang naar pensioen moet geleidelijk kunnen met meer vrijheid. Mensen moeten de kans 

hebben om langer door te werken en langzaam af te bouwen. Hierdoor vallen ze niet ineens in 

een gat met hogere kans op eenzaamheid. 

 

Wanneer we kijken naar de zorg dan is er de hoop voor een beweging naar meer persoonlijke 
zorg, er moeten “mensen zijn die zien wat er bij de ouderen gebeurt”. Er zijn ook veel mensen 

thuis met eenzaamheid en daar zou dan meer zorg op maat voor kunnen komen of acties 

genomen door de thuiszorg. Dit kan allemaal veel gemakkelijker als de zorg geïntegreerd 

geregeld en georganiseerd zal worden. 
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“De basis van alles moet zijn om elkaar te helpen.” Hierbij wordt dan gedacht aan 

woningcomplexen, hofjes of buurten waar oud en jong samen wonen. Zo kan een ieder elkaar 

helpen waar mogelijk. 

 

 

Tijdens het tweede deel werden alle post-its uit het eerste deel opnieuw besproken, maar dan 

werd er gekeken wanneer de co0onderzoekers verwachten dat dit in de tijd zou kunnen 

plaatsvinden. Is dit in de nabije toekomst (binnen 4 jaar), zijn er nog ontwikkelingen nodig (4 tot 

12 jaar) of is het toekomstmuziek (duurt nog meer dan 12 jaar). Hierbij werd ook gevraagd welke 

post-its voor de co-onderzoekers als groep het meest belangrijk waren, deze werden als eerste 

op de tijdlijn geplaatst. 
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De co-onderzoekers zeggen in eerste instantie dat alles wel binnen 4 jaar gerealiseerd kan 

worden. Je moet nu gewoon de stappen zetten om te realiseren. Alle technologie is er al, maar 

daarbij wordt ook de kanttekening gemaakt: “Het is moeilijk om je voor te stellen wat voor 

technologieën er allemaal nog zouden kunnen gaan komen.” 

 

Acties worden al genomen wanneer het gaat om samenwerking van zorginstellingen, hoe kan 

er meer passende zorg geleverd worden is een centrale vraag en het streven is naar één 

thuiszorgorganisatie voor de gehele wijk. Naast de zorg wordt er gedacht dat alles eigenlijk 

geregeld zou moeten worden door het opstellen van coöperaties. 

 

Een onderwerp dat naar voren komt is verdeling van taken. Voor wie zijn bepaalde taken en wie 

moeten acties nemen om deze dromen te realiseren. “Al die dingen zijn een taak voor de 

gemeente en de overheid. Ik zou niet weten hoe het anders moet en wie het anders zou moeten 

doen.” Hier zijn niet alle co-onderzoekers het mee eens, ze zeggen dat bijvoorbeeld het idee van 

de pluktuinen heel goed geïnitieerd en alles eromheen georganiseerd kan worden door de 

bewoners zelf. 
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Scenario Schelfhorst 2030 – door inwoners met een koopwoning 
Overgang naar een levensloopbestendige en duurzame wijk 
Wat is nodig om gezonder, veiliger, gelukkiger en zelfstandig thuis te wonen in de Schelfhorst? 

In 2022 hebben bewoners van Schelfhorst hier plannen voor gemaakt. Onderzoeken van 

mogelijkheden voor communicatie, sociale contacten en activiteiten, woningen aanpassen zodat 

iedereen er veilig, gelukkig en duurzaam kan leven en oud worden en meer groen in de wijk. 

 

Het is nu 2030 … 
Een aantal gepensioneerde bewoners in de Schelfhorst hebben de rol van wooncoach. Zij zijn 

opgeleid door professionele wooncoaches. Samen zijn een deel van de woningen in de wijk 

aangepast met slimme technologische hulpmiddelen en de huizen zijn duurzaam gemaakt. 

Bewoners van andere woningen zien dit niet zitten, hebben de middelen niet of moeten hier zelf 

nog voor zorgen. De wooncoaches en bedrijven hebben online voorbeeldhuizen gemaakt waar 

bewoners zelf informatie kunnen vinden over slimme hulpmiddelen en verduurzamen van de 

woning. De gezondheidszorg wordt vaak geregeld via de buurtzorg. Communicatie en deels 

coördinatie rondom de zorg van een individu wordt vaak via een online platform geregeld. 

Familieleden of mantelzorgers kunnen ook op dit platform kijken en met elkaar communiceren. 

 

Het wijkcentrum is de centrale locatie in de wijk. Het gebouw is gerenoveerd en met bloembakken 

ziet het er gezellig uit. Er is ook een overkapping gemaakt naar het winkelcentrum. Hier is elke 

dag een vrije inloop voor activiteiten en één keer per week een markt. Er is een inloopspreekuur 

in het wijkcentrum waar bewoners terecht kunnen om vragen te stellen of nieuwe producten te 

lenen en testen. Bijvoorbeeld een afstandsbediening om gordijnen dicht te doen, producten voor 

meer veiligheid in huis of een deurbel met camera. Diensten zijn te leveren op online aanvraag. 

Er komen robot gestuurde auto’s langs om wasgoed op te halen en boodschappen worden gratis 

bezorgd door middel van drones vanuit het winkelcentrum. Alles over de wijk, zoals activiteiten 

en nieuwe diensten wordt gecommuniceerd via een online platform waar bewoners informatie 

kunnen delen. Via dit platform kan iedereen voorkeuren aangeven en zo persoonlijk berichten 

ontvangen. 

 

Sommige straten zijn erg grijs, maar een deel van de wijk wordt steeds groener. Enkele bewoners 

zijn samen de ‘groencoach’ geworden en laten op veel plekken wilde bloemen in de bermen 

groeien. Er zijn enkele grote en kleine wooncomplexen waar ouderen en jongeren samen wonen 

en elkaar helpen. De ouderen passen op de kinderen en de jeugd helpt de ouderen met klusjes 

en digitale zaken. Deze complexen worden door de gemeente onderhouden en vragen een forse 



   

  

 

 

 

 

 

28 

extra bijdrage van de bewoners, op andere plekken hebben buren in groepen dit zelf 

georganiseerd. 

 

In de hele wijk liggen tuinen en daken vol met zonnepanelen. De energie die in de huizen wordt 

opgewekt wordt opgeslagen in kleine energiecentrales in de buurt. Met een coöperatie van 

bewoners wordt alles georganiseerd, alleen voor de mensen die meedoen aan deze gezamenlijke 

energievoorziening. 

 

Het park is voorzien van lampen en camera’s, meer mogelijkheden om te bewegen voor ouderen 

en jongeren en iedere vrijdagmiddag staat er een koffiekar. Bewoners gaan naar het park om 

rond te lopen, af en toe een kopje koffie te drinken, begeleiding te krijgen met bewegen en een 

babbeltje te maken. Daarnaast wordt het park ook veel bezocht om samen te tuinieren. Samen 

met een coöperatie van wijkbewoners is er een tuin aangelegd en wordt alles voor het samen 

tuinieren geregeld. Bewoners kunnen zelf en samen tuinieren en de producten worden verkocht 

in het park en de week markt bij het winkelcentrum. 

 

Scenario Schelfhorst 2030 – door inwoners met een huurwoning 

Beschikbare zorg en woningen voor iedereen 
Wat is nodig om gezonder, veiliger, gelukkiger en zelfstandig thuis te wonen in de Schelfhorst? 

In 2022 hebben bewoners van Schelfhorst hier plannen voor gemaakt. Onderzoeken van 

mogelijkheden voor communicatie, sociale contacten en activiteiten, woningen aanpassen zodat 

iedereen er veilig, gelukkig kan leven en oud worden en zorg kan aanvragen en ontvangen 

wanneer nodig. 

 

Het is nu 2030 … 
Een aantal gepensioneerde bewoners in de Schelfhorst maken deel uit van een vaste werkgroep. 

Zij werken samen met de woningcorporaties om de woningen in de wijk aan te passen zodat 

iedereen er prettig en veilig kan wonen. Er wordt gebruik gemaakt van slimme technologische 

hulpmiddelen en duurzame energie oplossingen. In de hele wijk liggen tuinen en daken vol met 

zonnepanelen. De energie die in de huizen wordt opgewekt wordt opgeslagen in kleine 

energiecentrales in de buurt. Niet alle inwoners van Schelfhorst kunnen hier gebruik van maken, 

zij hebben de middelen niet, mogen zelf geen actie ondernemen en moeten lang wachten. De 

wooncorporaties en bedrijven hebben online voorbeeldhuizen gemaakt waar bewoners zelf 

informatie kunnen vinden over aanpassingen voor hun woning of slimme hulpmiddelen. 
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In alle appartementencomplexen zijn robotstofzuigers beschikbaar. De stofzuigers rijden over de 

gangen en wanneer je de voordeur open zet zal deze ook binnen in de woningen stofzuigen. Een 

groep jongeren uit de wijk komt regelmatig in de appartementencomplexen om ouden de 

ondersteunen, maar ook de ouderen helpen een handje. De ouderen passen op de kinderen en 

de jongeren helpen de ouderen met klusjes en digitale zaken. Dit wordt door de gemeente 

georganiseerd en vraagt een forse extra bijdrage van de bewoners, op andere plekken hebben 

buren in groepen dit zelf georganiseerd. Rondom alle woningen in de Schelfhorst zijn high-

definition camera’s geplaatst. Bij ernstige overlast kunnen de inwoners contact opnemen met de 

politie. De beelden worden bewaard en zo kunnen de juiste personen hierop aangesproken 

worden. 

 

Het wijkcentrum is de centrale locatie in de wijk. Het gebouw is gerenoveerd en met bloembakken 

ziet het er gezellig uit. Op elke dinsdagavond kan er een daghap gegeten worden en op 

vrijdagochtend staat er ontbijt klaar voor een kleine bijdrage. Een aantal inwoners zijn lid van de 

kookgroep en samen maken zij lekkere gerechten klaar. Er is elke dag een vrije inloop voor 

activiteiten en één keer per week een markt in de wijk. Daarnaast worden in het Schelfhorstpark 

om de week activiteiten georganiseerd voor jong en oud. De ene keer is er een kleine markt of 

festival en de andere keer een wedstrijdje, bijvoorbeeld een viswedstrijd. Alle informatie over 

activiteiten wordt gecommuniceerd via één centraal online platform. Inwoners uit de wijk kunnen 

lid worden van dit platform om de informatie te lezen en contact te leggen met anderen. 

 

Er is een informatiepunt in het wijkcentrum waar bewoners terecht kunnen om vragen te stellen 

over technologie of hulp bij zorgaanvragen. Hier kunnen zij ook nieuwe producten lenen en 

testen, bijvoorbeeld een afstandsbediening om gordijnen dicht te doen, producten voor meer 

veiligheid in huis of een deurbel met camera. Diensten zijn alleen te leveren op online aanvraag. 

Het informatiepunt staat in een ruimte waar bewoners een kopje koffie kunnen drinken, een boek 

lenen of de krant lezen en scholen komen langs om met leerlingen deel te nemen aan activiteiten 

of een boek te lezen. Enkele bewoners zijn betrokken bij het organiseren voorleesmiddagen, 

bieden hulp aan als taalmaatje of begeleiding ouderen in de digitale samenleving. 

 

Resultaten dag 2 
Nadat het scenario was voorgelezen kreeg iedereen een exemplaar en werd gevraagd om op 

een aantal post-its te schrijven wat ze zouden willen voortzetten, wat ze zouden willen voorkomen 

en wat ze zouden willen toevoegen aan het scenario. 

 

Voortzetten 



   

  

 

 

 

 

 

30 

Wat de co-onderzoekers definitief willen doorzetten is het idee van pluktuinen in het park, ze 

zouden het liefst een voedselbos creëren met een kruidentuin en een groentetuin. Daarbij wordt 

wel de kanttekening gemaakt, hoe past dit met het evenementenbeleid van de gemeente? De 

co-onderzoekers vinden dat het park eigenlijk daar niet voor zou moeten dien en meer gezien 

zou moeten worden als “het buitencentrum van de wijk”. Daarbij wordt verder gesproken over het 

park en de co-onderzoekers vinden het mooi dat er meer te doen zal zijn voor de bewoners en 

dat er bijvoorbeeld een plek voor ontmoeten komt met een kopje koffie. “Ik zou het wel leuk vinden 

om zo over te steken en een kop koffie te drinken.” 

 

De wooncomplexen voor jong en oud samen en het versterken van sociale contacten op deze 

plekken is een belangrijk aspect dat de co-onderzoekers graag willen voortzetten. Net als de 

samenwerking binnen de zorginstellingen, dat is een belangrijk om meer persoonlijke zorg te 

bieden en om meer aandacht te kunnen geven aan eenzaamheid. Het online platform uit het 

scenario wordt als zeer waardevol gezien en een mooie ontwikkeling. Hierin moet dan wel alle 

zorg betrokken worden en mogelijk ook de wooncoaches. 

 

De overkapping tussen het wijkcentrum en het winkelcentrum is een heel mooi idee en zou zeker 

meerwaarde hebben. Het energievoorstel is goed alleen de zonnepanelen moeten wel op de 

daken komen. Dit is vanwege het groen, waarop één co-onderzoeker reageert “maar groen kan 

ook op de daken”. 
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Voorkomen 

Met het scenario krijgen enkele co-onderzoekers het gevoel dat er een gat kan komen tussen de 

inwoners in de wijk. Dat moeten we voorkomen. Bijvoorbeeld bij het stukje online kan het “te ver 

van mijn bed show” worden voor enkelen en daarbij is vrees voor meer eenzaamheid. Wanneer 

het gaat om de energie moet dit zeker beschikbaar zijn voor alle inwoners en bij 

woningaanpassingen moet er ook naar gestreefd worden om iedereen in de wijk te bereiken. 
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Hiervoor lijkt het noodzakelijk dat alles rustig opgebouwd moet worden en zodat iedereen tijd 

heeft om aan te kunnen passen of op gepaste manier geholpen kan worden met de veranderingen 

(misschien is alles binnen 4 jaar toch niet zo realistisch…). “We moeten mensen aan de hand 

nemen en helpen waar nodig.” Hulp zou geboden kunnen worden door vrijwilligers of coaches, 

bijvoorbeeld aan laaggeletterden of mensen met een migratieachtergrond. Het belangrijkste is 

dat er geen gat komt tussen inwoners en “we moeten voorkomen dat er misverstanden ontstaan”. 

 

Een aantal andere punten ter discussie, de boodschappen en andere diensten aan huis moet 

een hulpmiddel zijn, het moet geen verplichting zijn om gebruik van te maken. We moeten meer 

kunnen switchen tussen digitaal en fysiek. Wanneer we alles met elkaar gaan combineren, zoals 

de zorg, “wat gebeurt er dan met de privacy?” We moeten voorkomen dat alles voor iedereen 

open is en dat iedereen overal bij kan. 
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Toevoegen 

Er zijn veel plannen voor het park, maar er wel één visie moet zijn. Het is dus belangrijk dat alle 

plannen die er nu liggen samengebracht worden en dat er één beleid of concept gemaakt gaat 

worden. Er moet toegevoegd worden dat bijvoorbeeld de gemeente kan ondersteunen met meer 

groen. “Ik denk dan aan beloningen voor de mooiste straat”. Echter moet het wel komen vanuit 

de bewoners, zij moeten hun grip erop houden, alleen “wie zou dan de kartrekker kunnen zijn”. 

De co-onderzoekers zijn van mening dat er wel mensen te vinden zijn, maar dan moeten ze wel 

‘haalbare doelen’ stellen en kunnen maken voor anderen om aan te sluiten. 
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Een belangrijke toevoeging lijkt meer mogelijkheden voor sport en beweging. Dit zou in het park 

kunnen, maar “als je meer mensen in beweging wil krijgen moet je beginnen om de trottoirs en 

fietspaden goed geregeld te krijgen”. Ook de rookvrije generatie wordt nog genoemd om toe te 

voegen. Op welke manier kan de wijk een rookvrije generatie bevorderen. De co-onderzoekers 

denken aan voorbeelden zoals een rookvrij park. 

 

Verder wordt er ingegaan op alles meer en meer online, maar ‘face-to-face’ zal ook altijd 

belangrijk blijven, “mensen willen dat graag”. Wanneer de co-onderzoekers nadenken hoe meer 

mensen te betrekken dan kan er toegevoegd worden dat bij de communicatie altijd duidelijk 

gemaakt moet worden: “what is in it for me?” Wanneer er een persoonlijk verhaal wordt gedeeld 

zullen mensen meer getriggerd kunnen worden en mogelijk dat beloningen ook helpen, 

bijvoorbeeld met het aanpassen van de woningen of groen. 

 

Er zijn steeds meer ZZP’ers of mensen die thuis werken. Daarvoor zouden werkplekken in de 

wijk (in het wijkcentrum) moeten komen. De ‘wijkeconomie’ wordt hier benoemd en het bieden 

van werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Zo kan de wijk een ‘broedplaats’ 

worden voor nieuwe ontwikkelingen als ook een plaats voor meer sociale contacten. 

 

Daarnaast komt eenzaamheid te weinig terug in het scenario. Er is een groot risico op 

eenzaamheid met meerdere stappen die in het scenario terugkomen, de co-onderzoekers 

hebben soms zelfs het gevoel dat enkele aspecten eenzaamheid zullen versterken. Hoe kan je 

echt gelukkiger worden is dan de vraag die beantwoord moet worden. Extra toevoeging hieraan 

is de zo genoemde blue zones speciaal voor sociale contacten. 
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3.3. Conclusies en aanbevelingen 
 

In de twee dagen zijn veel onderwerpen aan bod gekomen en alle co-onderzoekers die aanwezig 

waren hebben actief meegedaan. Wanneer we kijken naar het eerste groepswerk (dromen en 

hopen), gingen bijna alle co-onderzoekers voortvarend aan de slag. Eén co-onderzoeker had wat 
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moeite in het begin, maar tijdens het gesprek schreef ook hij steeds meer dingen op de post-its. 

In het gesprek werd er goed op elkaar gereageerd en kwamen levendige ideeën tot stand. De 

ene co-onderzoeker ging nog net wat verder met dromen dan de andere, maar daarin vulden ze 

elkaar mooi aan. Het was duidelijk dat het stukje producten en diensten het ‘gemakkelijkste’ 

gevuld kon worden met ideeën en dat vooral sociale contacten wat ‘moeilijker’ was. Daar kwamen 

in eerste instantie de minste dromen terecht. 

 

Het plaatsen van acties of plannen op de tijdlijn (groepswerk twee: huidige situatie) was een stuk 

moeilijker. Hierbij werd vooral de kanttekening gemaakt dat het lastig is om te voorspellen wat 

voor technologie er bijvoorbeeld in de toekomst zal zijn. Ze denken dat als de krachten gebundeld 

worden de dromen allemaal snel tot uitvoering gebracht kunnen worden. Dit zie je ook aan de 

afbeeldingen van de tijdlijn waarbij de meeste geplaatst werden bij de eerste jaren. 

 

Bij groepswerk drie (scenario) waren de eerste reacties vooral enthousiast. Er werd driftig 

geschreven met de punten die ze zouden willen voortzetten, voorkomen en toevoegen. Aan de 

afbeeldingen is te zien dat er nog veel toevoegingen bedacht worden, maar ook dat het scenario 

redelijk aansluit bij de wensen als je kijkt bij voortzetten. Een aantal punten bij toevoegen waren 

punten die de dag ervoor ook genoemd waren, maar niet in het scenario terecht waren gekomen. 

De meeste punten bij voorkomen waren punten waarop het scenario ook een reactie heeft 

uitgelokt. Deze werden goed opgepikt door de co-onderzoekers en over nagedacht, zoals een 

gat tussen verschillende groepen inwoners in de wijk als zij niet kunnen meebetalen aan het 

zelfvoorzienende energienetwerk. 

 

Er was ook veel aandacht aan sociale contacten en eenzaamheid tijdens de discussie bij stap 

drie. Waar dit een onderbelicht punt leek bij de eerste stap (dromen en hopen) was het nu toch 

wel een belangrijk punt. Sociale contacten en ook fysiek contact is belangrijk. Het scenario 

voldoet aan het meer onderliggende gevoel van mensen dat ze meer zelfvoorzienend willen 

worden, meer onafhankelijkheid en individualiteit. Daarnaast zit er in het verhaal ook het gevoel 

om een community te vormen, waarmee saamhorigheid en het verlagen van eenzaamheid is 

verbonden. 

 

Een algemene opmerking over het gehele project: “het is verwarrend dat er zoveel partijen zijn 

en elke keer andere gezichten”. Op de eerste dag waren partijen/partners LZUW aanwezig en op 

de tweede dag waren de gemeente en de GGD aanwezig. Dit kan verwarring veroorzaken en het 

moet voor iedereen duidelijk zijn wie op welke manier betrokken is. Bij dit soort gesprekken is de 

voorkeur van de co-onderzoekers dat zoveel mogelijk dezelfde personen aanwezig zijn. 
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Wanneer we nadenken over mogelijke acties en 

aanbevelingen uit deze scenario workshops, dan kunnen de 

meeste aanbevelingen uit het scenario gehaald worden uit 

de punten die door de co-onderzoekers aangedragen zijn 

om voort te zetten. Daarnaast zijn ook de punten om te 

voorkomen belangrijk om naar te kijken. Hieruit komt naar 

voren wat de personen echt niet zouden willen, dit kan 

meegenomen worden met ideeën of oplossingen (dat deze 

niet een ongewenst effect hebben). Voor de aanbevelingen 

verwijs ik u terug naar de beschreven reflectie op het 

scenario (voortzetten, voorkomen, toevoegen). 

 

Een aanbeveling voor de uitvoering van dit onderzoek is om 

het nogmaals uit te voeren met inwoners uit Schelfhorst met 

een huurwoning. Er hebben alleen inwoners met een 

koopwoning meegedaan aan de gesprekken en het zou 

mogelijke andere resultaten en inzichten opleveren 

wanneer er ook gesprekken gevoerd gaan worden met inwoners met een huurwoning. Deze 

personen zijn op dit moment niet bereikt, mogelijk zullen andere manier van werving noodzakelijk 

zijn. 
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4. Deel 3 – Verhalen achter de gezondheidsmonitor 

van de GGD 
 

Het doel van dit derde onderzoek in de wijk Schelfhorst is tweeledig, aan de ene kant de verhalen 

horen van de co-onderzoekers om deze te kunnen vergelijken met de cijfers en getallen uit de 

GGD monitor, specifiek van de wijk Schelfhorst. Aan de andere kant samenwerken om meer te 

leren over kwalitatief onderzoek en burgerwetenschappen. De thema’s voor de gesprekken zullen 

zijn: leefomgeving, leefstijl en zingeving. Deze drie thema’s zijn door de GGD uitgekozen, het zijn 

de onderwerpen meest significant uit de monitor van afgelopen jaar en vormen een brede kijk op 

gezondheid. De gezondheidsmonitor was voor het eerst ook specifiek uitgevoerd op wijkniveau, 

waarin de Schelfhorst één van de wijken is. 

 

Het doel bij de bijeenkomsten is dus om de drie thema’s te bespreken en daarbij factsheets te 

gebruiken. Deze factsheets gemaakt aan de hand van de cijfers uit de GGD gezondheidsmonitor. 

Deze zullen de gesprekken ondersteunen. Hoe kijken de mensen zelf aan tegen leefomgeving, 

leefstijl en zingeving? Zowel op individueel niveau als op wijkniveau. Daarbij worden enkele 

aspecten binnen de thema’s extra uitgelicht (via de factsheets) en zal er gevraagd worden hoe 

de inwoners zelf denken hoe dingen aan te kunnen pakken om te verbeteren. 

 

Met deze uitkomsten kan de GGD bredere kennis opdoen aan de hand van de verhalen van de 

mensen. Zij kunnen dit vergelijken met de cijfers die zij nu hebben en met het soort vragen dat in 

de monitor staan. Daarnaast is ook het doel om van elkaar te leren. De co-onderzoekers kunnen 

leren van de data van de GGD en met elkaar ideeën creëren. Deze ideeën kunnen mogelijk 

zorgen tot acties in de wijk waar co-onderzoekers zelf of met andere partijen aan kunnen werken. 

 

 

4.1. Werkwijze 
 

Setting 
In groepsgesprekken zullen drie verschillende thema’s besproken worden. Dit zijn de thema’s 1) 

leefstijl, 2) leefomgeving en 3) zingeving en meedoen. Voor elk van deze thema’s is een factsheet 

gemaakt op basis van de resultaten van de meest recente ouderenmonitor van GGD Twente 

(2020). Hierbij is zowel gebruik gemaakt van data uit de wijk Schelfhorst zelf als data uit Almelo. 

Ook is gekeken of de resultaten tussen Schelfhorst, Almelo en Twente van elkaar verschillen. 
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Daarnaast zijn waar relevant vergelijkingen gemaakt met de resultaten van de monitor uit 2016 

(gemeenteniveau). Zie hiervoor Bijlage 4. Factsheets GGD monitor voor de drie verschillende 

factsheets. Het doel van de bijeenkomsten was om de verhalen achter de cijfers te horen van de 

mensen uit de wijk Schelfhorst. Waar herkennen zij zich in de cijfers, waar hebben zij aanvulling 

bij de getallen en welke dingen vinden ze opmerkelijk? 

 

Werving en co-onderzoekers 
Om co-onderzoekers te werven voor de bijeenkomst zijn verschillende methoden gebruikt. 

Allereerst werd een bericht gestuurd naar alle inwoners uit Schelfhorst die aangesloten waren bij 

het GGD panel. Daarnaast werd de bijeenkomst aangekondigd op posters in het wijkcentrum. 

Ook werden mensen die eerder hadden meegedaan aan bijeenkomsten in dit project benaderd 

voor deelname. Na aanmelding ontvingen co-onderzoekers een korte vragenlijst met 

achtergrondvragen over hun woning en het verzoek om een foto te maken van hun favoriete 

plekje in de wijk. Uiteindelijk hadden 13 mensen zich aangemeld voor de bijeenkomst en waren 

er 12 co-onderzoekers aanwezig. 

 

Dataverzameling 
Tijdens de bijeenkomst werden de co-onderzoekers verdeeld in drie groepen, voor ieder thema 

was er één tafel met een gespreksleider en een notulist. De co-onderzoekers zijn aan de tafels 

ingedeeld op basis van wel of geen eerdere deelname aan bijeenkomsten binnen dit project. Na 

een korte introductie startte elk van de drie groepen aan een tafel van één bepaald thema. Na 

drie rondes had iedereen elk thema met de groep besproken. De verschillende groepen waren 

verdeeld over drie verschillende ruimtes, om zo een rustige omgeving te waarborgen. Elke ronde 

duurde 45 minuten. 

 

Het doel was om de verschillende factsheets met de co-onderzoekers te bespreken. Voor elk van 

de factsheets is daarom een bijbehorend gespreksleidraad ontwikkeld. Elke leidraad bestond uit 

een introductievraag om het ijs te breken en eventuele vervolgvragen voor als de gesprekken 

moeizaam verliepen (Bijlage 3. 

Leidraad gesprekken GGD monitor). 

Aan iedere tafel werd het bijbehorende 

thema geopend door een 

introductievraag. Zo werd bij het thema 

leefstijl aan de co-onderzoekers 

gevraagd wat hun favoriete gerecht 

was. Na de bespreking van deze vraag 
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ontvingen alle co-onderzoekers een geprinte versie van de factsheet. Er werd aan hen gevraagd 

om ongeveer 5 minuten naar de factsheet te kijken en te bedenken wat hen opviel. Er waren 

pennen en markeerstiften aanwezig om aantekeningen te maken. Daarna werden opvallende 

zaken in de groep besproken en werd gevraagd of andere co-onderzoekers dit ook opvallend 

vonden, herkenden of juist niet. Waar relevant werd kort ingegaan op mogelijke oorzaken en 

oplossingen in de wijk. Afsluitend werd gevraagd wat co-onderzoekers op basis van de 

gesprekken aan de gemeente wilden meegeven. Zo werd bij de tafel leefomgeving aan het eind 

van de sessie co-onderzoekers gevraagd of ze één top en één tip voor de wijk op een post-it 

wilden schrijven en die wilden delen in de groep. Na elke ronde was er een korte pauze, waarna 

iedere groep naar de volgende ruimte kon gaan. 

 

Dataverwerking 
Bij alle gesprekken werden aantekeningen en geluidsopnames gemaakt. Van de 

geluidsopnamen zijn transcripten gemaakt. De data is geanalyseerd door de belangrijkste 

bevindingen uit de aantekeningen van de notulist en de gespreksleider samen te vatten. De 

analyse werd uitgevoerd door vier onderzoekers. 

 

 

4.2. Resultaten 
Resultaten Leefstijl 
Co-onderzoekers vinden dat het eigenlijk 

best goed gaat op het gebied van leefstijl 

bij ouderen. Een aantal co-onderzoekers 

geen aan niet te roken of nooit gerookt te 

hebben. Iets meer dan de helft van de 

aanwezige co-onderzoekers wil de leefstijl 

aanpassen. Overgewicht is eigenlijk vooral 

het probleem qua leefstijl, maar ook een grote groep geeft aan alcohol te drinken ondanks dat ze 

weten dat het advies is om dit niet te doen. 

 

Oorzaken overgewicht 
Oorzaak van overgewicht kan volgens de co-onderzoekers liggen in het feit dat voor ouderen 

(bijvoorbeeld in verpleeghuizen) de maaltijd het hoogtepunt van de dag is. Ouderen hebben vaak 

minder mogelijkheden om te bewegen, ook geven co-onderzoekers aan dat het door fysieke 

beperking lastig kan zijn om te bewegen. Iemand moet dan wellicht opnieuw uitzoeken wat nog 
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wel kan en leuk is om te doen, bijvoorbeeld fietsen met een elektrische fiets of juist in het water 

bewegen (zoals aquajogging). De co-onderzoekers gegeven ook aan dat op gezond gewicht 

blijven moeilijker is dan op gezond gewicht komen. Er zouden meer handvatten geboden moeten 

worden om op gezond gewicht te blijven. Daarbij spelen omgeving en gezin volgens de co-

onderzoekers ook een rol bij het al dan niet ontstaan van overgewicht. 

 
Mogelijkheden in de wijk 
Meer bewegen wordt door veel co-onderzoekers gezien als mogelijkheid om overgewicht te 

voorkomen of verminderen. Er is in de omgeving voldoende mogelijkheid om te bewegen, 

bijvoorbeeld door even naar het winkelcentrum te lopen of een rondje door de wijk. ’s Avonds is 

dit ook mogelijk doordat er voldoende verlichting is in de wijk. De meeste co-onderzoekers 

wandelen soms in het Schelfhorstpark, maar daarbij worden rustpunten gemist. Er is ook geen 

mogelijkheid om ergens een kopje koffie te drinken, wat ook weer zou kunnen motiveren om een 

wandeling te maken. 

 

Het zou leuk zijn om tijdens de wandeling een aantal oefeningen te kunnen doen. Of om ook 

speeltoestellen voor volwassenen neer te zetten, zoals bijvoorbeeld schommels. Sociale 

aspecten bij bewegen zijn belangrijk volgens de co-onderzoekers. Zo zou een beweegtuin in het 

park leuk zijn voor opa’s en oma’s om samen met de kleinkinderen te kunnen bewegen. Al zien 

veel co-onderzoekers dit ook niet zitten. Het natuurhuus is een mooi voorbeeld, daar kunnen 

kinderen spelen en opa’s en oma’s gezellig een kopje koffie drinken op het terras. Bewegen in 

groepsverband kan motiverend zijn, een stok achter de deur zijn. Een hond kan ook een stok 

achter de deur zijn om meer te wandelen of iemand die het voortouw neemt in de wijk en 

activiteiten organiseert en mensen motiveert om deel te nemen, zoals een buurtsportcoach of 

straatcoach. 

 

Mensen informeren over alle activiteiten die er in de buurt georganiseerd worden is een belangrijk 

aspect dat nu mist, bijvoorbeeld via social media of een flyer in de brievenbus. Met dit laatste 

bereik je volgens de co-onderzoekers ouderen die wat minder digitaal vaardig zijn. Lid zijn van 

een sportvereniging bevat alle elementen voor een gezonde leefstijl. Het is daarom belangrijk om 

een passend aanbod voor ouderen te hebben, voorbeelden van de co-onderzoekers zijn walking 

voetbal of korfbal instap. Sportbedrijf Almelo organiseert loopgroepjes, die ook heel 

laagdrempelig zijn voor de ouderen. Bewegen in de natuur kan motiverend werken, net als het 

gebruik van apps. Enkele co-onderzoekers gebruiken verschillende apps, denk aan de 

Hersenonderzoek app, Fit app, ommetje app. 
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Resultaten Leefomgeving 
Groen 
De meeste co-onderzoekers zijn tevreden over het aanwezige groen, met name vanwege het 

kanaal en het park. Echter, over het groen midden in de wijk zijn mensen minder tevreden. Dit 

heeft onder andere te maken met het feit dat grote bomen gekapt worden en groenstroken 

rondom de huizen zijn verdwenen. De co-onderzoekers zouden graag zien dat mensen in de wijk 

hun tuinen zelf vergroenen (tegel eruit, plantje erin). 

 

Kwaliteit fiets- en wandelpaden 
Alhoewel co-onderzoekers het kanaal en het park uitnodigend vinden om te wandelen en te 

fietsen, is het onderhoud en de kwaliteit van de fiets- en wandelpaden volgens hen een belangrijk 

verbeterpunt voor de wijk. Co-onderzoekers geven aan last te ervaren van losse stoeptegels, 

scheve schuttingen, overhangend groen en slecht onderhouden fietspaden. Dit speelt vooral 

midden in de wijk en levert problemen op voor mensen met een kinderwagen, rollator of rolstoel.  

 

Toekomstbestendig wonen 
Vergelijkbaar met de resultaten van de gezondheidsmonitor, waren er veel verschillen tussen co-

onderzoekers op het gebied van toekomstbestendig wonen. Sommige co-onderzoekers zijn 

bewust naar Schelfhorst verhuisd voor een gelijkvloerse bungalow. Anderen willen pas gaan 

verhuizen als ze echt niet meer thuis kunnen blijven wonen. Weer anderen geven aan dat ze het 

liefst in hun huidige huis blijven wonen, indien nodig met aanpassingen en hulp voor het 

huishouden en de tuin. “Ik zou liever voorzieningen treffen dan dat ik ergens anders heen moet” 

werd meerdere keren gezegd door de co-onderzoekers. 

 

Co-onderzoekers vinden het opvallend dat zoveel senioren die willen verhuizen graag twee 

slaapkamers willen hebben. Bij doorvragen blijkt echter dat de co-onderzoekers zelf ook behoefte 

hebben aan minstens twee 

slaapkamers. Daarnaast wordt de 

aanwezigheid van aangepaste 

woningen in de wijk belangrijk 

gevonden, omdat mensen graag in 

de buurt blijven wonen. Wel mag er 

meer aandacht komen voor 

starterswoningen of woningen waar 

oud en jong door elkaar wonen, 

zodat zij elkaar kunnen helpen. 
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Voorzieningen 
Voorzieningenaanbod was een thema dat aanvullend op de factsheet werd besproken. De co-

onderzoekers zijn erg blij zijn met het goede voorzieningenaanbod in de wijk. ”Omdat alles hier 

zit en op loopafstand.” Met name de aanwezigheid van het grote, kwalitatief goede winkelcentrum 

en het gezondheidscentrum vinden co-onderzoekers erg fijn. Het winkelcentrum geeft een 

mogelijkheid voor ontmoeting. Tegelijkertijd zou de ontmoetingsfunctie van het wijkcentrum 

verbeterd kunnen worden, zodat men hier gaat zitten om koffie te drinken of de krant te lezen. 

 

 

Resultaten Zingeving 
Betekenisgeving, zinvol leven 
Waar komt iemand voor zijn bed uit? Een groot deel van de co-onderzoekers geeft aan dat zij 

drukke dagprogramma’s hebben, waar ze graag voor hun bed uitkomen. Meerdere benoemen 

dat ze na hun pensioen drukker zijn dan daarvoor, zo geeft iemand aan: “Ik snap niet dat ik ook 

tijd heb gehad om te werken.” Verplichtingen worden ervaren als iets positiefs, “want wat is het 

leven zonder verplichtingen?” In de één groep blijken alle co-onderzoekers het prettig te vinden 

om aan het begin van de dag een moment voor zichzelf te hebben. De één leest de krant met 

een kop koffie, een ander gaat wandelen met de hond en weer iemand anders luistert een uur 

lang klassieke muziek. Levensvreugde wordt als belangrijk gezien, ook al heb je je beperkingen. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen geestelijke, lichamelijke en maatschappelijke gezondheid. 
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Een van de co-onderzoekers geeft aan dat ze op dit moment niet zo lekker in haar vel zit, en dat 

voor haar juist deze laatste vorm van gezondheid zo belangrijk is:  

 

“Maatschappelijke gezondheid – ik denk dat ik uit ervaring spreek – is voor veel mensen het 

belangrijkste wat er is. Want als je je maatschappelijk gezond voelt, is je lijf ook minder belangrijk. 

En als je dan pijn hebt, dan zit het er wel, maar heb je zoiets van ‘hatsjikiedee’ ik ga wel door. Ik 

zit op dit moment zelf in een moeilijke periode, en uit bed komen is voor mij elke keer een strijd 

’s morgens vroeg. Dat ik even m’n doel kwijt bent. En dat is iets dat je met veel kleuren en mooie 

muziek wel weer omhoog haalt. Juist dat maatschappelijke, dat zingeving aan je dag kan soms 

zoeken zijn…maar het is ontzettend belangrijk.”  

 

 
 

Eenzaamheid 
Tijdens het gesprek over eenzaamheid vallen een aantal zaken op. Allereerst zien co-

onderzoekers een mogelijke tegenstijdigheid in de getallen: 86% van de inwoners van Schelfhorst 

vindt het leven zinvol, maar tegelijkertijd ervaart 53% eenzaamheid. Hoe kan dit? Tijdens de 

uitwisseling die volgt komen co-onderzoekers gezamenlijk tot het inzicht dat deze uitkomsten 

naast elkaar kunnen bestaan. Je kunt het leven zinvol vinden, maar ook eenzaam zijn. Zo oppert 

een co-onderzoeker: “je kunt een vol leven hebben en je op bepaalde tijden eenzaam voelen”. 

Ten tweede wordt door alle drie de groepen besproken dat eenzaamheid een lastige term is en 

dat het wat anders is dan ‘alleen zijn’. In een grote groep kun je je namelijk ook eenzaam voelen. 

Daarnaast kan alleen zijn soms fijn zijn: “alleen zijn is een keuze, eenzaamheid niet”. 
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Op één co-onderzoeker na, herkennen alle co-onderzoekers eenzaamheid in hun buurt, 

bijvoorbeeld bij hun de buren. Deze buren hebben aanloop van familie en vrienden, maar ervaren 

toch eenzaamheid. Er wordt geopperd dat dit vooral zit in het gevoel van uitsluiting (bijvoorbeeld 

geen uitnodiging voor een feestje ontvangen) of het wegvallen van een partner, “alleen 

thuiskomen, alleen eten, alleen naar bed”. De co-onderzoekers die vrijwilligerswerk doen 

herkennen veel eenzaamheid in het verzorgingstehuis en in de ‘huiskamer-inloop’. Het is een 

grote stap is om iets te ondernemen tegen eenzaamheid of hulp te zoeken en je hebt iemand 

nodig om de stap te nemen. Echter geven sommige co-onderzoekers aan dat het eveneens eigen 

verantwoordelijkheid van mensen is om contact te maken:  

 

“Als ik zie dat mijn buurman opeens weduwnaar wordt, dan vind ik het mijn verantwoordelijkheid 

om naar hem om te zien en te kijken of hij voldoende contacten heeft, maar als je daar 10 of 12 

of 14 keer geweest bent en die man komt nooit terug, dan vind ik het zijn verantwoordelijkheid 

om dat contact in stand te houden.”  

 

“… dat is zijn verantwoordelijkheid om met mijn belangstelling iets te doen of niet te doen. En ik 

denk we moeten niet de verantwoordelijkheid van die ander afpakken. Je hebt 

verantwoordelijkheid om iets te doen met je eigen leven, of je nu 93 bent of 60.” 

 

Eigen regie 
Het begrip eigen regie wordt door de co-onderzoekers omschreven als “leven zoals je wilt” en “de 

capaciteit om je aan te passen of anderen in te schakelen”. Dit wordt gezien als een belangrijke 

eigenschap. Vroeger werd 

veel geregeld voor ‘oudere’ 

mensen. Enkele co-

onderzoekers geven aan dat 

door het ‘pamperen’ van 

ouderen je de eigen regie 

wegneemt en dat dus eigenlijk 

niet zou moeten doen. 

 

 

4.3. Conclusies en aanbevelingen 
 

Tijdens de tafelgesprekken zijn alle co-onderzoekers in gesprek met medewerkers van de GGD. 

Daarbij wordt er gebruik gemaakt van factsheets met een weergave van verschillende cijfers uit 
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de gezondheidsmonitor. De co-onderzoekers vinden het interessant om deze factsheets te zien 

en het helpt bij het aangaan van verschillende onderwerpen in het gesprek. Echter roepen 

sommige cijfers ook vragen op en proberen de co-onderzoekers de data met elkaar te rijmen en 

op te tellen, wat soms niet kan. Hier zou in het vervolg nog goed naar gekeken kunnen worden. 

 

De meeste co-onderzoekers hadden elkaar al eerder gezien tijdens bijeenkomsten, maar er 

waren ook enkele nieuwe co-onderzoekers. Door middel van zeer open vragen, zoals “wat is uw 

lievelingsgerecht”, werden de gesprekken gemakkelijk gestart en ontstond er een gezellige 

dynamiek. 

 

Gedurende de tafgesprekken, maar ook tijdens de eerdere bijenkomsten, komen er een aantal 

terugkerende adviezen en oplossingsrichtingen voorbij die de co-onderzoekers willen meegeven 

aan gemeente Almelo. 

- Breng de ‘huiskamer-inloop’ meer onder de aandacht, ook bij zorgprofessionals en 

mantelzorgers. Er is een eerste duwtje nodig om mensen naar de huiskamer te krijgen. 

Deze huiskamer kan bezocht worden door iedereen, maar is voornamelijk ook bedoeld 

om eenzaamheid te verlagen. Een punt dat hier deels mee verbonden is komt door de 

nieuwe privacy maatregelen, deze werken averechts. Welzijnswerk krijgt geen adressen 

meer om ouderen te betrekken. Kan hier iets aan gedaan worden? 

- Het lijkt een goed plan om te gaan experimenteer met ‘straatcoaches’. Iemand die zelf in 

de buurt woont en laagdrempelig bereikt kan worden door de inwoners. Deze personen 

hebben oren en ogen voor (onder andere) eenzaamheid, maar kunnen ook helpen bij het 

vergroenen van de wijk of toekomstbestendig maken van woningen. 

- Om eigen regie van mensen te stimuleren, moet het zo makkelijk mogelijk gemaakt 

worden om dingen zelf te regelen. Eerste stap is een laagdrempelig loket met 

begrijpelijke informatie waar inwoners terecht kunnen met hun vragen, bijvoorbeeld in het 

wijkcentrum. Hier hoeft niet iedere dag iemand te zitten, maar er kan hier eventueel 

informatie verstrekt worden, hulp verleend worden rondom technologie, producten 

gedeeld of geleend om te testen en nog meer. Daarbij kan er mogelijk een connectie 

gemaakt worden tussen ouderen en jongeren in de wijk. Bij dit vraagstuk kunnen de 

woningcorporaties een waardevolle rol spelen, dus betrek ze bij dit vraagstuk. 

- Bij de monitoring en evaluatie van dienstverlening wordt vaak gestuurd op cijfers, 

meetbare resultaten. Deze sturing resulteert niet altijd in de beste zorg. Geef organisaties 

werkzaam in Schelfhorst het vertrouwen en de vrijheid om het werk zelf in te richten. 

Vertrouwen in de professionals is belangrijk. Het streven moet zijn naar waarde-gedreven 

dienstverlening en samenwerking met elkaar en met de inwoners in de wijk.  
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5. Deel 4 – Studentenproject Schelfhorstpark 
Acht studenten van Hogeschool Saxion van verschillende opleidingen hebben meegewerkt aan 

dit project. Deze studenten volgen de opleidingen: Toerisme & Management, Commerciële 

Economie, Verpleegkunde en Gezondheid & Technologie. De studenten hebben gekeken hoe de 

ouderen van Schelfhorst langer, gezond en gelukkig kunnen leven in de wijk. Hiervoor hebben zij 

het Schelfhorstpark als uitgangspunt genomen. 

 

 

5.1. Onderzoek 
Er is een enquête afgenomen in 

Almelo, om onderzoek te doen met 

de wijkbewoners voor een betere 

leefomgeving waar de inwoners 

langer en zelfstandig thuis kunnen 

blijven wonen. De enquête is 

afgenomen bij 125 inwoners uit 

Almelo waarvan 8,38% zegt niet naar 

het Schelfhorstpark te gaan. 

 

De enquête die is afgenomen bij de 

inwoners zijn verdeeld in 

verschillende leeftijdsgroepen:  

- 56%: 18 t/m 38 jaar 

- 30%: 39 t/m 59 jaar 

- 13%: 60 t/m 80 jaar 

- 1%: 81 t/m 100 jaar 
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Daarnaast is er geobserveerd in het park om te zien wat de inwoners doen in het park. 

Maandagochtend om 10.00 en donderdagmiddag om 13.00 uur is er geobserveerd in het park. 

Tijdens het observeren hebben de studenten een rondje door het park gelopen. Er is 

geobserveerd wat de mensen in het park aan het doen waren. 

 

Om verder te inventariseren wat de inwoners vinden van het Schelfhorstpark, hebben de 

studenten een koffiekarmiddag 

georganiseerd. Deze is georganiseerd 

op donderdag 16 december van 13:00 

uur tot 16:00 uur in het Schelfhorstpark. 

De studenten stonden op dat moment 

met een koffiekar in het park om 

voorbijgangers een kop koffie of thee 

aan te bieden om zo in gesprek met 

elkaar te komen. 

 

 

5.2. Bevindingen 
Uit de enquête bleek dat de inwoners uit de leeftijdscategorie 60 t/m 100 in hun vrije tijd in het 

park willen bewegen op lage intensiteit en sociaal contact willen onderhouden. Deze activiteiten 

mogen maximaal €5,- kosten en minimaal 60 minuten duren. Aan de hand van de antwoorden uit 

de enquête zijn een aantal activiteiten uitgekozen die verder uitgewerkt zouden kunnen worden: 

- Speeltoestellen voor kinderen (en ouderen) 

- Lantaarnpalen 

- Honden prullenbakken 

- Koffiekar in het park voor lange termijn 

 

Eén van de vragen in de enquête was hoeveel inwoners bereid zijn te betalen voor een activiteit 

in het Schelfhorstpark. 

- 32% is niet bereid te betalen voor een activiteit. 

- 40% is bereid tot €5,- te betalen voor een activiteit. 

- 17% is bereid tot €10,- te betalen voor een activiteit. 

- 7% is bereid tot €15,- te betalen voor een activiteit. 

- 4% is bereid €15,- of meer te betalen voor een activiteit. 
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Het grootste deel van de inwoners vindt het Schelfhorstpark goed te bereiken (87%). Er is ook 

gevraagd hoe inwoners naar het Schelfhorstpark gaan: 

- 42% gaat met de fiets 

- 26% gaat lopend 

- 19% gaat met de auto 

- 4% gaat met de scooter 

- 1% gaat met het openbaar vervoer 

 

Uit de observatie van de studenten kwam naar voren dat het erg rustig was en er liepen van 10.00 

uur tot 11.00 uur 20 mensen in het park. Op maandagochtend was het drukker in het park dan 

donderdagmiddag. Er waren voornamelijk mensen tussen de 25-50 jaar oud. Er zijn geen 60-

plussers gezien. Meestal liepen zij met z’n tweeën en iedereen had een hond bij zich. Uit de 

observaties kan worden geconcludeerd dat het park in de ochtend wordt gebruikt als honden 

uitlaatplaats. 

 

Tijdens de middag met de koffiekar zijn er verschillende punten naar voren gekomen: 

- De inwoners missen speeltoestellen voor kinderen. Er is wel een speelbos aanwezig 

maar deze is niet goed onderhouden en ligt niet centraal in het park. 

- De inwoners geven aan dat het park erg donker is in de avond, want er is geen verlichting 

aanwezig Dit zorgt ervoor dat zij zich niet veilig voelen als het donker wordt. Bij de 

verlichting kan worden gedacht aan groene lampen zodat het beter is voor de natuur of 

om met sensoren te werken zodat als er niemand loopt het park donker is. 

- Hondenpoepprullenbakjes zijn niet aanwezig waardoor niet iedereen de hondenpoep 

opruimt waardoor het park niet altijd schoon is. Daarnaast zijn er te weinig bankjes of 

andere rustpunten om gebruik van te maken tijdens een wandeling. 

- De koffiekar is een leuke plek om even een praatje te maken en zou iets kunnen zijn om 

vaker te laten plaatsvinden. 
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5.3. Conclusies en aanbevelingen 
Op basis van het onderzoek naar het park zijn er een aantal aanbevelingen gemaakt voor de 

gemeente, de onderzoekers en de wijkbewoners weergegeven. Wanneer deze aanbevelingen 

door de verschillende groepen opgepakt en uitgevoerd worden, kan het bijdragen aan de 

gelukkig, veilig en gezond oud worden in de wijk Schelfhorst. 
 

Gemeente 
Om door middel van het Schelfhorstpark een gezondere en vitalere leefomgeving voor 

wijkbewoners te creëren zijn er hieronder een aantal adviezen gegeven richting de gemeente die 

voortgekomen zijn uit het onderzoek. 

- De bewoners bereid zijn om een klein bedrag te betalen als het gaat om activiteiten of 

producten. De voorwaarde hieraan is wel dat het bedrag niet boven de vijf euro komt. Het 

is daarom van belang voor de gemeente een inventarisatie te maken van het budget dat 

uitgegeven kan worden aan het verbeteren van het Schelfhorstpark. Voor het 

organiseren van bepaalde activiteiten zal er een bijdrage vanuit de gemeente moeten 

komen, hiervoor is een advies/plan nodig. 

- Er is behoefte aan meer sociaal contact. Hieronder valt het gezellig kletsen en laag 

intense activiteiten ondernemen. Dit zijn ook acties die de bewoners het meeste 

aanspreken. Een mobiele koffiekar kan daarom een mooie interventie zijn die goed 

aansluit bij de vraag van de wijkbewoners. Het advies is om gebruik te maken van de 

mogelijkheid om een koffiekar te huren of uit te wisselen met andere wijken. Door de 

eerste paar maanden de koffiekar te huren is het mogelijk om te onderzoeken hoeveel 

mensen er gebruik van maken en wat hierbij de reacties zijn. De verwachting is dat de 

koffiekar de wijkbewoners de mogelijkheid geeft om nieuwe sociale contacten te creëren 

en te onderhouden. Het voordeel hierbij is dat de koffiekar voor jong en oud kan worden 

gebruikt. 

- De wijkbewoners uiten behoefte aan bewegen op lage intensiteit, bijvoorbeeld langs de 

wandelroute in het Schelfhorstpark enkele oefentoestellen. Het advies is om makkelijk te 

gebruiken toestellen te plaatsen voor jong en oud geschikt. Daarbij zijn toestellen op 

natuurlijke basis het meest geschikt om mooi in de omgeving in te passen. De toestellen 

en de wandelroute kunnen de wijkbewoners een goede laagdrempelige gelegenheid 

geven om een mooie wandeling met enkele oefeningen door het park te maken. 

- Verder gaven wijkbewoners aan het Schelfhorstpark als niet veilig te ervaren, vooral 

tijdens de avonduren. Het advies is daarom om 15 lantarenpalen in het park te plaatsen. 

De technologische lantarens werken op zonne-energie en bewegingssensoren waardoor 
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ze zo duurzaam mogelijk zijn. De verwachting is dat de bewoners, door de verlichting, 

zich veiliger gaan voelen in het Schelfhorstpark. 

- Veel mensen komen met hun hond naar het Schelfhorstpark, waardoor er sprake is van 

veel hondenpoep. De gemeente wordt daarom geadviseerd hondenpoepprullenbakken 

te plaatsen in het park. De buurtbewoners vinden een schoon park erg belangrijk. 

 

Onderzoekers 
Om het Schelfhorstpark bij te laten dragen aan een gelukkige en gezonde leefomgeving voor de 

buurtbewoners zijn er mogelijkheden tot vervolgonderzoek voor de onderzoekers. Voor de 

volgende acties is het van belang dat er burgerwetenschap toegepast wordt omdat de bewoners 

het meeste input geven in de wijk. 

- Om de koffiekar mogelijk te maken zou het inzetten van vrijwilligers een mooie oplossing 

zijn. Tijdens het onderzoek gaven wijkbewoners aan dat er veel vrijwilligers werkzaam 

waren bij de bibliotheek die nu gesloten is. Het zou voor de onderzoekers een goede 

mogelijkheid zijn om in kaart te brengen welke wijkbewoners vrijwilligerswerk gedaan 

hebben en wie van hen bereid is om ook bij de koffiekar als vrijwilliger te staan. 

- Om te zorgen dat veel mensen gebruik gaan maken van de koffiekar is het van belang 

om de bewustwording van de koffiekar en het bijbehorende concept onder de 

buurtbewoners te vergroten. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. Zo kan 

er gebruik gemaakt worden van social media, er kan een poster opgehangen worden in 

het winkelcentrum en het wijkcentrum. Er wordt aan de onderzoekers geadviseerd om dit 

op te pakken. Op deze manier kunnen enkele bewoners op de hoogte gebracht worden. 

Zo kunnen de wijkbewoners naar het Schelfhorstpark komen om een wandeling te maken 

en een kopje koffie te komen drinken en mogelijk dat mond-op-mond reclame daarop kan 

volgen. 

- Daarnaast is er de mogelijkheid om onderzoek te doen naar het ontwikkelen en gebruik 

van een digitale stempelkaart met beloningen. De stempelkaart wordt omgezet in een 

app waarin je punten kunt bijhouden. Bewoners open staan voor technologie, mits deze 

niet te moeilijk in de omgang is. De verwachting is dat een eenvoudig te gebruiken, 

gedigitaliseerde versie van een stempelkaart mogelijk is. 

 

Wijkbewoners 

Om te zorgen dat het Schelfhorstpark bij kan gaan dragen aan een vitale en gezonde 

leefomgeving zijn er een aantal punten waar de wijkbewoners mee kunnen helpen. 
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- Ze kunnen zich aanmelden als vrijwilliger. Het is leuk en licht werk waarbij er veel contact 

is met medebewoners. Vrijwilligerswerk kan af en toe worden gedaan en is makkelijk te 

combineren met bijvoorbeeld andere hobby’s of activiteiten. 

- Wijkbewoners kunnen informatie over activiteiten, onderzoeken of bijvoorbeeld de 

koffiekar delen aan medebewoners of een berichtje te plaatsen in hun buurtapp (als ze 

die hebben). Op deze manier wordt er samen met de onderzoekers het bewustzijn over 

de koffiekar en de nieuwe mogelijkheden in het park vergoot. 

- De bewoners zouden ook zelf initiatief moeten nemen in het vergroten van mogelijkheden 

voor sociale contacten. Denk er bijvoorbeeld aan om eens aan een buurvrouw of andere 

wijkbewoner te vragen om mee te gaan met een rondje wandelen door het park, of om 

een kopje koffie te gaan drinken. 
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6. Algemene conclusies en aanbevelingen 
 

Het project burgerwetenschap in de Schelfhorst is een project geweest dat vanaf de start een vrij 

open karakter heeft gehad. Dit betekent dat er gedurende het project keuzes zijn gemaakt die op 

dat moment als meest passend werden beschouwd. Vanwege het ‘open karakter’ is er gekozen 

om zowel de inwoners als de professionals betrokken bij het project achteraf te interviewen, om 

tot een evaluatie van het gehele project te komen. De bevindingen uit deze interviews worden in 

dit hoofdstuk beschreven. Daarnaast hebben we gereflecteerd op de methode van 

burgerwetenschap zoals in dit project uitgevoerd is en de doelen die zijn opgesteld in het 

onderzoeksplan. 

 

 

6.1. Evaluatie met inwoners 
 

Zeven co-onderzoekers zijn geïnterviewd middels een semigestructureerd interview. Hierin 

kwamen de verschillende thema’s naar voren, die grotendeels gebaseerd zijn op een vragenlijst 

gebruikt in een eerder onderzoek van de hoofdonderzoeker. De vragen waren gebruikt tijdens 

een evaluatiestudie naar verantwoord innoveren met ouderen. De thema’s waren: eerdere 

maatschappelijke betrokkenheid, aanleiding deelname en communicatie, reden voor deelname, 

ervaringen tijdens de bijeenkomsten, gelijke inbreng, bewustwording, voor wie en vervolg. De 

bevindingen passend bij ieder thema zal hieronder toegelicht worden. De co-onderzoekers zijn 

allemaal bij één of meerdere van de bijeenkomsten van dit project aanwezig geweest. De 

meesten waren bij de laatste bijeenkomst (verhalen achter de gezondheidsmonitor van de GGD) 

en drie co-onderzoekers zijn bij alle delen van het project betrokken geweest. 

 

Eerdere maatschappelijke betrokkenheid 
Op één na, waren alle co-onderzoekers eerder betrokken bij projecten die betrekking hadden op 

hun buurt of leefomgeving, zoals inspraakavonden van de gemeente, wijkcommissies, het forum 

van de GGD of lid van de ‘derde kamer’. Slechts één co-onderzoeker was nooit eerder actief in 

soortgelijke activiteiten. 

 

Aanleiding deelname en communicatie 
Vrijwel alle co-onderzoekers zijn betrokken geraakt bij het project via iemand die ze direct 

kenden. Zo was één co-onderzoeker geattendeerd door een contactpersoon van de gemeente, 
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twee andere via hun partner. Eén co-onderzoeker had erover gelezen in een huis-aan-huisblad 

en heeft op basis daarvan contact opgenomen met de hoofdonderzoeker.  

 

De communicatie (veelal via de mail) met de hoofdonderzoeker rondom de praktische zaken van 

de bijeenkomsten zijn volgens de co-onderzoekers heel prettig verlopen, er werd snel gereageerd 

en de informatie was duidelijk: “kon niet beter”. 

 

De communicatie tussen co-onderzoekers en de Smart Solution studenten liep niet altijd volgens 

wens, aangezien daar op enig moment niet volgens AVG werd gehandeld en een geplande 

bijeenkomst door de studenten zonder reden ineens niet doorging. 

 

Reden voor deelname 
De meest genoemde reden voor deelname is het belang dat co-onderzoekers hechten aan het 

leveren van een bijdrage/verbetering aan hun wijk en het daarvoor laten horen van hun mening. 

Maar ook het feit dat co-onderzoekers behoefte hadden om te sparren met anderen (specifiek na 

de coronaperiode), of omdat ze het gewoonweg interessant vonden om erbij te zijn of 

bewustwording bij de gemeente of andere media wilden creëren. 

 

Ervaringen tijdens de bijeenkomst 
De co-onderzoekers ervaarden de bijeenkomsten over het algemeen zeer positief. Ze konden 

hun ideeën kwijt, waren positief verrast over de veelomvattendheid van de besproken 

onderwerpen, vonden het gezellig en vonden de vragen/opdrachten die ze kregen duidelijk en 

goed te begrijpen. Eén co-onderzoeker typeerde de bijeenkomsten zelfs als ‘een venster dat 

openging’ [na coronatijd]. Twee zaken werden specifiek benoemd als minder positief: de 

samenstelling/grootte van de deelnemersgroep en de onduidelijkheid rondom de opzet en het 

vervolg van het project. Alle co-onderzoekers gaven aan dat het opvallend was dat er steeds 

maar een klein groepje bewoners aanwezig was op de bijeenkomsten “Er was weinig 

belangstelling. Jammer, want het is een grote wijk”. En dat deze groepjes ook veelal uit dezelfde 

sociaal economische groep leken te 

komen. “Ik heb weinig geluiden 

gehoord die vreemd voor mij waren. 

Discussie wil je graag hebben met 

mensen die anders denken”. 

 

Co-onderzoekers gingen veelal ‘open’ 

de bijeenkomsten in, maar kregen niet 
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goed vat op de betrokken organisaties bij het project, het doel en het vervolg was niet altijd 

duidelijk. Ze vonden het niet persé storend dat ze niet wisten hoe de organisatie van het project 

in elkaar zat, maar gaven aan het wel prettig gevonden te hebben welke organisaties precies 

betrokken waren en welke rol zij hadden. 

 

“Misschien dit vanaf het begin laten zien: Dit zijn de mensen die meedoen aan het project en nu 

gaan deze mensen dit verder uitsplitsen of zo begrijp je? Ja, dat zou je kunnen visualiseren in 

een schemaatje. En dan met dat schemaatje elke keer terugkomen en dan zeggen, en nu doen 

we dit en nu doen we dat.” 

 

Gelijke inbreng/aanwezigheid professionals 
Co-onderzoekers hebben over het algemeen het gevoel gehad dat iedereen een gelijke inbreng 

had. Af en toe waren bepaalde aanwezigen iets meer aan het woord, maar dat werd niet als 

storend ervaren, of dit werd door de voorzitter van het gesprek gecorrigeerd. De aanwezigheid 

van professionals werd ofwel niet echt opgemerkt ofwel als nuttig ervaren, omdat deze 

professionals ook invloed hebben in de wijk. De aanwezigheid van de thuiszorg werd door één 

respondent gemist, omdat deze professionals ook echt ‘achter de deur’ komen bij inwoners. 

 

Bewustwording/verandering 
Co-onderzoekers geven aan hun gedrag niet persé te hebben veranderd n.a.v. de bijeenkomsten, 

afgezien van één co-onderzoeker die zich meer verantwoordelijk voelt om echt ‘actie’ te 

ondernemen wanneer haar iets opvalt in de wijk en heeft dit daadwerkelijk gedaan. Een andere 

co-onderzoeker geeft aan zich door de bijeenkomst bewust te zijn geworden dat zij dit soort 

activiteiten erg leuk vindt en weer aankan (na een tijd van mindere belastbaarheid). Deze co-

onderzoeker is ook daadwerkelijk meer betrokken geraakt in de wijk door lid te worden van een 

wijkcommissie. Een aantal co-onderzoekers geeft wel aan meer inzicht te hebben opgedaan 

over ontwikkelingen in de maatschappij en dat zijn anderen hebben verteld over de 

bijeenkomsten. 

 

Geschikt voor wie 
Op de vraag voor wie deze bijeenkomsten vooral geschikt zijn, geven de meeste co-onderzoekers 

aan dat het in principe voor iedereen geschikt zou zijn, maar waarschijnlijk het meest 

aansprekend voor mensen die actief aan het leven deelnemen en interesse hebben voor hun 

leefomgeving. Eén co-onderzoeker gaf aan: “Nou, voor Iedereen geschikt, nee, dan denk ik dat 

er een teveel aan organisaties is, dan zou je een duidelijke organisatie moeten hebben.” 
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Vervolg 
Alle co-onderzoekers geven aan 

betrokken te willen zijn bij een 

vervolg. Ze zijn enthousiast om iets 

voor hun wijk te betekenen en 

hebben de bijeenkomsten als 

inspirerend ervaren. De meeste 

co-onderzoekers willen niet 

structureel uren per week 

spenderen, maar zijn wel bereid om 

tijd en moeite in hun wijk te steken. 

Zo geeft één van de co-

onderzoekers aan dat zij best met een groep vrijwilligers zou willen nadenken over ‘samen 

gezond boodschappen doen’. Een andere co-onderzoeker ziet mogelijkheden in het opzetten van 

een wisselend (informatie)programma in het wijkcentrum: “in het wijkcentrum zou je ook al vragen 

kunnen stellen bv over gezondheid, beveiliging, hoe kom ik aan mijn bibliotheekboeken, hoe krijg 

ik mijn boodschappen bezorgd?” 

Voor een vervolg zijn echter twee zaken voor de meeste co-onderzoekers cruciaal: 

 

Duidelijkheid/komen tot actie 
De meeste co-onderzoekers geven aan dat een vervolg zinvol moet zijn. Er is nu veel gepraat 

over wat belangrijk is, maar er moet voor een vervolg een element van actie in zitten. Ze praten 

in termen van: een projectplan met een begin en een eind, financiële middelen (eventueel via 

gemeenteraadsleden) en vooral een duidelijke rol- en taakverdeling voor alle betrokkenen. 

 

Bredere groep betrekken 
Naast de roep om meer structuur in een vervolg wordt heel duidelijk aangegeven dat een 

representatieve afspiegeling van de wijk gewenst is als er een vervolg komt voor het project. Co-

onderzoekers geven aan dat wanneer een bredere groep benaderd wordt, vooral moet worden 

gekeken naar simpele taal, informatie achterlaten bij het winkelcentrum (of zelfs mensen direct 

benaderen) en actief werven bij de clubjes in wijkcentrum de Schelf. 
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6.2. Evaluatie met partners 
Vanuit de professionals zijn zeven personen geïnterviewd middels een semigestructureerd 

interview, te weten: 

 

Karin van Leersum: onderzoeker vanuit Universiteit Twente. Karin was het contact naar de 

bewoners die betrokken waren bij het project en het gezicht van de onderzoekers naar het 

kernteam. 

 

Zohrah Malik: als onderzoeker vanuit Saxion betrokken met valorisatie als specifiek 

aandachtspunt. Er werd hier specifiek gelet op ideeën en behoeften van inwoners die voor 

valorisatie uitgewerkt zouden kunnen worden. Zohrah is vanaf de start van de eerste bijeenkomst 

met burgers betrokken geweest. 

 

Karlijn Tijhuis en Annelien van der Brink: gezondheidsbevorderaars bij GGD Twente. Zijn bij de 

aanloop van het project betrokken geweest en op een later moment betrokken bij het uitvoeren 

van de bijeenkomst waarin verhalen van bewoners rondom thema’s van de GGD 

gezondheidsmonitor werden opgehaald bij bewoners. 

 

Christa Thier: wijkregisseur Sluitersveld en Schelfhorst bij Gemeente Almelo. Betrokken bij het 

project op een later moment en is de verbindende factor voor het project richting de gemeente. 

 

Rembrandt de Vries: initiatiefnemer, bewoner van Schelfhorst en lid van het kernteam. Ondanks 

dat Rembrandt als burger betrokken was, voelde hij zich gedeeltelijk verantwoordelijk voor het 

succes van het Schelfhorst project. Rembrandt is gedurende het gehele project actief aanwezig 

geweest bij o.a. de bijeenkomsten met bewoners als de overleggen van het kernteam. 

 

Maria Walters: eigenaar Lang Zult U Wonen en projectleider van het Schelfhorst project. De rol 

van projectleider had Maria namens de GGD. Maria is vanaf het allereerste begin betrokken 

geweest en voelde zich eindverantwoordelijke voor project in zijn geheel. 

 

Aanloop 

De professionals die vanaf het begin betrokken zijn bij het project geven allen aan dat het project 

niet vanaf het begin in steen gebeiteld stond. Er was veel onduidelijkheid over wat er precies zou 

gaan gebeuren en waar. Er zijn ideeën geweest om een vorm van ‘burgerberaad’ op te zetten, 

en vanaf de start was ook nog niet direct zeker of Schelfhorst de wijk zou zijn waar dit project zich 



   

  

 

 

 

 

 

58 

zou afspelen. Het heeft lang geduurd voordat de eerste aanzet van het project leidde tot concrete 

stappen binnen het Schelfhorst project. De COVID-19 pandemie speelde hierin ook een rol.  

 

Doel van het Schelfhorst project 
De professionals werd gevraagd wat in hun optiek het primaire doel was van het project. Hierop 

werd verschillend geantwoord. Overeenkomstig in de meeste antwoorden waren de elementen 

gezond en gelukkig ouder worden in de wijk. Maar in elk van de antwoorden was een andere 

nadruk te vinden. Zo gaf één aan dat het vooral ging om het proces te starten waarin bewoners 

zich bewust werden van de levensfase waarin zij wellicht meer/andere voorzieningen nodig 

hadden. Een ander gaf aan dat het juist draaide om de eigen inbreng van de bewoners; hen de 

regie te geven om écht iets te gaan doen in de wijk. Ook werd er aangegeven dat het doel was 

samen met de inwoners te kijken naar welk soort onderzoek mogelijk is om langer gezonder en 

gelukkiger thuis te blijven wonen. Maar ook heel direct voor de GGD: het verrijken van de 
kwantitatieve data uit de gezondheidsmonitor voor het adviseringstraject richting gemeente. 

Deze verschillen in nadruk op de geformuleerde doelen komt grotendeels overeen met de doelen 

die zijn geformuleerd in het projectplan. 

 

Ervaringen tijdens de bijeenkomsten 

Allen zijn bij meerdere bijeenkomsten aanwezig geweest (en een aantal bij alle bijeenkomsten). 

Alleen de wijkregisseur is niet aanwezig geweest tijdens de bijeenkomsten met burgers, maar 

heeft hier via anderen wel over gehoord. Allen gaven aan dat de bijeenkomsten met bewoners 

zeer positief, inspirerend en prettig verliepen. Twee gaven aan het gevoel te hebben dat er 

toch een soort groepsgevoel ontstond tussen de deelnemers die elkaar daarvoor niet kenden. 

Net zoals bij de bewoners viel het de professionals op dat de (vrij kleine groep) aanwezige burgers 

weinig divers was, het betrof vooral betrokken buurtbewoners met een eigen huis, die graag 

hun mening deelden. 

 

Wat door enkelen werd opgemerkt was dat er 

tijdens de bijeenkomsten weinig sturing en 
structuur was. Er had volgens hen meer uitleg 

kunnen zijn over wat Citizen Science precies 

inhoudt. Dit had de burgers meer expliciet 

meegenomen in wat het inhoudt om co-
onderzoeker te zijn. Een ander gaf aan dat er ook 

zeker is geïmproviseerd tijdens de 

bijeenkomsten, omdat van te voren niet zeker was 
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hoeveel mensen aanwezig zouden zijn en hoe de inbreng van de bewoners zich zou ontwikkelen. 

Belangrijk was dat er gestreefd werd naar een vertrouwensrelatie en een vermindering van de 
kloof tussen wetenschap en burgers. 

 

Geschikt voor wie 

De professionals gaven allemaal aan dat de gehouden bijeenkomsten in principe voor iedereen 
geschikt zijn in de wijk. Er werd de kanttekening geplaatst dat het in principe vooral werkt voor 

mensen die mee wíllen praten over hun leefomgeving en zich bewust zijn van hun situatie en 

wensen. Sommige mensen zullen zich ook niet altijd prettig voelen bij het delen van hun mening 

in een groep en komen meer tot hun recht in een één-op-één gesprek. Of het ook iedereen direct 

zou aanspreken is een andere kwestie. Zo werd er genoemd dat er heel anders gekeken moet 

worden naar het werven van de deelnemers. Meer zal via persoonlijk contact moeten 

plaatsvinden en meer publiciteit via huis-aan-huis kanalen. 

 

Geslaagd project 
Op de vraag of de professionals het Schelfhorst project (tot op het moment van bevragen in juni 

2022) geslaagd vinden werd door elke respondent ambivalent geantwoord. Eén gaf aan: ‘van 

slagen kun je pas spreken als blijkt of er in dit jaar een vervolg gaan komen dat gaat leven bij 

bewoners. Je bent nu een proces gestart, en dat het proces gewoon doorzet’. Een ander zei: ‘het 

]einde is voor mijn gevoel nog helemaal niet in zicht. We zouden nu naar de volgende fase 

moeten’. 

 

Alle professionals noemden punten die in hun ogen als geslaagd bestempeld kunnen worden. 

- Burgers zijn actief betrokken geraakt bij het project. 

- Burgers hebben op verschillende momenten kunnen aan- en afhaken op het project. 

- De sessies verliepen erg goed, mensen waren enthousiast. 

- Burgers zijn betrokken bij het opstellen van een rapportage. 

- Er zijn rijke verhalen opgehaald ter versterking van de GGD monitor. 

- Het gaf professionals ruimte om op een andere manier met onderzoek bezig te zijn dan 

ze gewend waren. 

- Er zijn al verschillende signalen en initiatieven richting de gemeente gegaan die opgepakt 

gaan worden in samenspraak met bewoners. 

- Er is een actieve groep bewoners die zelfstandig verder gaat met het Schelfhorst project. 
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Genoemde punten van kritiek: 

- Het heeft heel lang geduurd voordat het project op gang kwam, daardoor kan het zo zijn 

dat er nu te weinig tijd en ruimte is voor een vervolg. 

- Door ingezet te hebben op de relatie bestaat de kans dat wanneer de ‘stekker uit het 

project gaat’, bewoners juist minder vertrouwen hebben in wetenschap en overheid. 

- Er zouden echt veel meer bewoners betrokken moeten zijn bij het project, en vooral een 

veel meer diverse groep. 

- De verantwoordelijkheden, taken en rollen moeten helder zijn voor iedereen, zowel de 

burgers als de professionals zelf. Dit heeft in de loop van het project problemen 

opgeleverd. 

- Er moet meer richting gegeven worden. Het project was tot nu toe heel breed en open. 

Er zou ófwel meer richting gegeven moeten worden wat betreft thema (bv domotica ten 

behoeve van langer thuiswonen) óf bewoners moeten veel meer een opleiding krijgen 

rondom burgeronderzoek, zodat zij zelf meer richting kunnen geven aan hun project. 

 

Vervolg 

Vanuit de bewoners zelf is er al een groep gevormd die verder gaat met thema’s zoals eHealth. 

Zij hebben er op dit moment voor gekozen hier professionals niet bij te betrekken, en dit pas te 

doen wanneer zij zelf oplossingsrichtingen hebben bedacht. 

 

Een ander gaf aan dat er een grootschalig Schelfhorst project ingericht zou kunnen worden, 

waarin steeds één van de behoeften die is opgehaald tijdens dit project centraal staat. Eén van 

deze behoeften zou kunnen zijn het aanstellen van wooncoaches die bewoners van onafhankelijk 

advies voorzien rondom technologie in huis die het langer zelfstandig en gezond thuis wonen 

vergemakkelijkt. Studenten zouden hierbij ingezet kunnen worden en burgeronderzoekers 

zouden hier een rol kunnen spelen in het in kaart brengen van de ervaringen. 

 

Om een vervolg tot een succes te maken zal er op voorhand heel duidelijk gecommuniceerd 

moeten worden over de verwachtingen onderling en een betere/andere werving van de co-

onderzoekers moeten plaatsvinden. Ook gaven de professionals aan dat het oorspronkelijke idee 

om een grotere groep burgers direct aan te spreken (via bv directe communicatie met behulp van 

naw gegevens) voor veel meer respons bij burgers zou kunnen zorgen, evenals het direct 

aanspreken van mensen bij bv het wijkcentrum en het winkelcentrum. 
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Citizen Science 

Tijdens het project zijn burgers aangesproken als co-onderzoeker, maar in hoeverre burgers dit 

zo ervaren hebben en in hoeverre er nu écht sprake was van citizen science is hier bevraagd. 

Eén van de professionals vond dat er sprake was van de burger als co-onderzoeker. Ze zijn actief 

betrokken, hebben allerlei activiteiten ondernomen, samen onderzoeksvragen opgesteld en 

hebben een rol gehad in het schrijven van de rapportage/samenvatting. Daarnaast is er met 

regelmaat informatie verspreid waarop commentaar geleverd mocht worden. Vrijwel allen waren 

het erover eens dat de term citizen science niet echt duidelijk gedefinieerd is, dus vragen zij zich 

af of het een goed idee is om hier verder over te discussiëren wanneer het project een vervolg 

zou krijgen. 

 

6.3. Reflectie op burgerwetenschap 
In dit project stond burgerwetenschap centraal, we wilden niet voor de oudere inwoners van 

Schelfhorst, maar samen met de oudere inwoners werken aan het project. Bij burgerwetenschap 

wordt onderzoek geheel of gedeeltelijk uitgevoerd door burgers, vaak in samenwerking met of 

onder begeleiding van wetenschappers. De manier van uitvoering bij burgerwetenschap kan 

aangepast worden aan de situatie en onderzoeksvraag. Binnen burgerwetenschap zijn er een 10 

belangrijke principes (zie Bijlage 5). 

 

In het project in Schelfhorst is aan een groot deel van deze principes voldaan. De burgers zijn 

actief betrokken bij het project (principe 1) en de kennis opgedaan door de verschillende 

bijeenkomsten kan gebruikt worden om acties te nemen in de wijk, dit kan bijvoorbeeld door de 

wijkbewoners gedaan worden in samenwerking met de gemeente. Ook kan er vervolgonderzoek 

uitgevoerd worden aan de hand van de onderzoeksvragen opgesteld door de burgers (principe 

2). Deze kennis en de ervaringen tijdens het project kunnen niet alleen omgezet worden tot 

publicaties voor de onderzoekers, maar uit de ervaringsverhalen van de co-onderzoekers blijkt 

dat zij persoonlijk baat hebben gehad bij het onderzoek en dat de kennis op lokaal niveau gebruikt 

zal gaan worden onder andere in het Schelfhorstpark (principe3). Alle betrokken co-onderzoekers 

werden uitgenodigd voor alle verschillende stappen binnen het onderzoek (principe 4) en na 

afloop van iedere bijeenkomst was er feedback vanuit de onderzoekers en over vervolgstappen 

in het project (principe 5). 

 

Alle uitkomsten van het project zullen open access gepubliceerd worden en alle data zal ter 

beschikking gesteld worden voor zowel alle betrokkenen als het brede publiek (principe 7). In 

deze resultaten zullen de co-onderzoekers duidelijk erkent en benoemd worden als de 
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hoofdbijdragers aan de uitkomsten en het project (principe 8). Zoals al eerder benoemd, zijn er 

evaluatiegesprekken geweest met alle co-onderzoekers en kernteamleden om de ervaringen en 

hun ideeën over de impact van het project uit te vragen (principe 9). Wanneer we kijken naar 

juridische en ethische kwesties is hier voornamelijk door het kernteam aandacht aan besteed 

(principe 10), maar heeft dit er mede ook toe geleid dat het lastig werd om het brede publiek 

(principe 6). Wel zijn de onderzoeksmethodes gecontroleerd en gereflecteerd om de validiteit van 

de resultaten te beoordelen (principe 6). 

 

Principe 6 is deels niet bereikt, omdat er op dit moment geen grote groep inwoners uit de wijk 

Schelfhorst betrokken waren. Om inwoners te bereiken zijn er veel verschillende 

wervingsmethodes toegepast. In bijlage 6 kunt u zien op welke manieren en hoeveel inwoners 

van Schelfhorst bereikt werden. Er werden berichten geplaatst over de activiteiten en het project 

via verschillende communicatiekanalen, denk hierbij een posters en flyers op verschillende 

locaties in de wijk, advertenties in lokale nieuwsbladen, sociale media en de website van Lang 

Zult U Wonen. Via deze communicatiekanalen waren enkelen geïnteresseerd geraakt. Daarnaast 

werd er gebruik gemaakt van mond-op-mondreclame door de reeds betrokken co-onderzoekers, 

dit leverde veelal de meeste ‘nieuwe’ betrokken inwoners. Een oproep is gedaan naar alle 

inwoners van Schelfhorst die ook in het GGD panel zitten. Aan de hand van deze oproep kwamen 

nog enkele geïnteresseerden deelnemen. Tijdens de koffiekarmiddag werd iedereen ook 

geattendeerd op het brede project en samen met één van de co-onderzoekers een middag flyers 

uitgedeeld in het winkelcentrum. Van deze twee methodes is onbekend hoeveel daarop hebben 

gereageerd. De wervingsmethode die uiteindelijk niet toegepast werd, wegen ethische en 

juridische kwesties, was een brief sturen vanuit de gemeente naar alle inwoners van 55 jaar en 

ouder in de wijk. 

 

Er is voldaan aan bijna alle principes van burgerwetenschap. Aan de hand van de evaluatie met 

zowel co-onderzoekers als de leden van het kernteam blijkt dat het project op verschillende 

manieren een meerwaarde heeft gehad voor een ieder. Het samenbrengen van een onafhankelijk 

onderzoekers met burgers en partijen zoals de gemeente en de GGD zorgde voor een 

productieve samenwerking met resultaten die voor en door ieder gebruikt kunnen worden. Wel 

moeten we een kritische noot maken met betrekking tot het bereiken van inwoners uit de wijk. 

Het was slechts een kleine groep inwoners en daarnaast hadden deze co-onderzoekers allen 

een vergelijkbare achtergrond en merendeel goede digitale vaardigheden. Uitkomsten kunnen 

mogelijk verschillen wanneer een grotere groep inwoners betrokken wordt. 
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6.4. Reflectie op doelen en beoogde resultaten 
In het onderzoeksplan heeft het kernteam (inwoner/initiatiefnemer, projectleider, gemeente 

Almelo, GGD medewerkers en onderzoekers) samen een lijstje met doelen en beoogde 

resultaten opgesteld. In dit deel zal hierop gereflecteerd worden. 

 

Doelen 
1. Meer (wetenschappelijke) kennis en inzicht in de leefwereld van oudere inwoners van 

Schelfhorst met betrekking tot woontoekomst en de rol van technologie daarin – vanuit 

het perspectief van oudere inwoners zelf. 

Tijdens alle verschillende bijeenkomsten is er een duidelijk inzicht verkregen in de 

leefwereld van oudere inwoners van Schelfhorst. Er is ingegaan op de woontoekomst en 

de rol van technologie. Veel wensen zijn geuit over de mogelijkheden om woningen 

toekomstbestendig te maken en op welke manier technologie gebruikt kan worden en 

een rol kan spelen. Hierbij kwamen duidelijke wensen tot hulp naar voren en 

vervolgonderzoek of acties zouden hieruit afgeleid kunnen worden zoals het opleiden 

van ‘wooncoaches’ en het organiseren van een uitleenpunt of informatiepunt rondom 

technologie. 

 

2. Meer invloed en grotere stem van ouderen in gemeentelijk beleid, zodat beleid beter 

aansluit bij hun leefwereld en effectiever is, meer effect heeft, oudere inwoner beter 

gehoord wordt. 

Tijdens de gesprekken en bijeenkomsten werd de stem van oudere inwoners gehoord. 

Op dit moment liggen er aanbevelingen en ideeën op tafel die door de gemeente 

opgepakt zouden kunnen worden. De gemeente Almelo was onderdeel van het kernteam 

en er waren medewerkers van de gemeente aanwezig bij enkele bijeenkomsten. De 

plannen die besproken zijn in dit project worden op dit moment door de gemeente 

opgepakt en de eerste aanbevelingen uit het project van de studenten rondom het 

schelfhorstpark (hoofdstuk 5) wordt actief en serieus naar gekeken op welke manier deze 

tot stand gebracht kunnen worden. Daarnaast wil de gemeente actief betrokken blijven 

en in het vervolg samen blijven werken met de inwoners. 

 

3. Meer bewustwording rond woontoekomst door meer persoonsgericht en online te 

informeren en activeren van inwoners van Schelfhorst. 

We kunnen nu nog niet met zekerheid zeggen dat de bewustwording rondom 

woontoekomst is verhoogd. Tijdens de gesprekken werd wel veel informatie met elkaar 
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gedeeld door de verschillende inwoners en werd er ook ingegaan op behoefte aan meer 

hulp met woontoekomst. Denk hierbij aan inwoners als wooncoaches, uitleen- en 

informatiepunten of jongere inwoners die kunnen helpen met uitleg geven over 

technologie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er bewustwording is bij enkele en dat 

de co-onderzoekers met elkaar kennis hebben gedeeld. Uit de evaluatiegesprekken 

kwam wel bewustwording naar voren, maar dit gaat vooral om bewustwording om zelf 

actie te kunnen ondernemen of het vaker deel te willen nemen aan dit soort groepen. 

 

4. Meer eigen regie voor oudere inwoners van Schelfhorst zelf, zij weten beter ‘hoe zij zelf 

ouder willen worden in hun huis en buurt’; weten wat ‘ik belangrijk vind’. 

Door middel van het ophalen van verhalen over de leefomgeving van oudere inwoners 

en het met elkaar in gesprek gaan werd de eigen regie van de oudere inwoners 

gestimuleerd. De aandachtsgebieden voor vervolgonderzoek of acties werden door hen 

bepaald en samen is er 

nu een groep gestart 

om verder te werken 

met de ideeën en 

plannen die gemaakt 

zijn. Tijdens dit project 

werd de regie volledig 

bij de inwoners gelegd. 

Dit was af en toe 

mogelijk iets teveel 

waardoor het 

onduidelijk werd waar 

het onderzoek naartoe 

zou gaan. 

 

5. Meer zingeving voor inwoners van Schelfhorst en meer onderling contact (minder 

eenzaamheid), door onderzoek te doen met elkaar en voor andere burgers van de wijk 

Schelfhorst. 

Ondanks dat het slechts een kleine groep deelnemers was, is dit doel zeker bereikt. De 

co-onderzoekers hadden onderling goed contact en deelden ervaringen. Er werd met 

regelmaat over eenzaamheid gesproken en daarbij kwam ook naar voren dat het zo fijn 

was dat dit project fysiek kon plaatsvinden. Het project gaf de co-onderzoekers niet alleen 
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contact met elkaar, maar ook voor enkelen was het een manier om weer op een andere 

manier tegen het leven aan te kijken. 

 

6. Meer uitwisseling van ideeën en oplossingen tussen inwoners en professionele 

organisaties in de wijk Schelfhorst, meer interactie en samenhang tussen leef- en 

systeemwereld. 

De ideeën en oplossingen die co-onderzoekers geformuleerd hebben werd serieus 

opgenomen door de andere betrokken partijen. In sommige gevallen ging dat om acties 

om het park te verbeteren en in andere gevallen gaat het om ideeën die nog verder tot 

uitvoering kunnen gaan komen. In samenwerking met organisaties zoals zorg gerelateerd 

of gemeente worden de ideeën bekeken, besproken en tot verdere uitvoering gebracht. 

Hierbij werken niet alleen de co-onderzoekers (inwoners) samen, maar ook de 

professionele organisaties onderling. 

 

7. Meer kennis over toegevoegde waarde van methoden en uitkomsten van 

burgerwetenschap op kwantitatieve onderzoeksmethoden en data van GGD Twente. 

Tijdens de bijeenkomst rondom de gezondheidsmonitor (hoofdstuk 4) hebben meerdere 

medewerkers van de GGD verhalen opgehaald achter de cijfers uit deze 

gezondheidsmonitor. Deze verhalen hebben voor hen een toegevoegd waarde gehad 

om een ander of beter beeld te krijgen van de leefwereld van de inwoners uit Schelfhorst. 

 

8. Verkleinen van de kloof onderzoek – burger door het doen van burgerwetenschap. 

Uit de evaluatiegesprekken is naar voren gekomen dat de kloof niet ervaren is, er was 

sprake van het gevoel van gelijkheid in het project. De co-onderzoekers hadden het 

gevoel dat de inbreng van iedereen als gelijk werd beoordeeld en behandeld. De ervaring 

rondom minder structuur en minder zicht op de vervolgstappen in het onderzoek wel een 

gevolg van het focussen op verkleinen van de kloof tussen onderzoeker en burger. De 

onderzoeksvragen en methode voor vervolg werden niet opgesteld door de 

onderzoekers, maar door de burgers. In het vervolg zou er beter gekeken kunnen worden 

naar de manier om dit samen te doen en de vormen van structuur en sturing in 

burgerwetenschap. Aan de ene kant de wens van de deelnemers voor meer duidelijkheid 

en sturing, maar aan de andere kant de openheid behouden voor gelijke inbreng van 

iedereen. 
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9. Meer kennis en inzicht in het framework van burgerwetenschap van Karin van der 

Driessen. 

Dit onderdeel heeft geen uitvoering gekregen in het project. 

 

Beoogde resultaten 
1. Een burgerwetenschap onderzoek met en door burgeronderzoekers in Schelfhorst en 

onderzoekers van het TOPFIT Citizenlab – liefst met zoveel mogelijk oudere inwoners in 

3e en 4e levensfase – met kennis over de leefwereld van (jonge) ouderen. 

In dit project is een begin gemaakt van burgeronderzoek. Alle co-onderzoekers hebben 

met onderzoekers van TOPFIT Citizenlab bijeenkomsten gehad met verschillende 

thema’s. Gezamenlijk is er een lijst met aandachtsgebieden voor vervolgonderzoek 

opgesteld en zijn er ideeën voor acties in de wijk naar voren gekomen. De kennis van de 

ouderen uit de wijk is gebruikt om de aandachtsgebieden te definiëren en om de 

gewenste leefwereld van deze ouderen te visualiseren. Op dit moment is er een kleine 

groep inwoners bereikt, deze groep zal nog uitgebreid moeten worden voor de 

vervolgonderzoeken of acties. 

 

2. Een beschrijving, analyse, evaluatie van proces van doen van burgerwetenschap in 

rapportages en (wetenschappelijke) artikelen – ‘hoe werkt het en wat levert het op voor 

deelnemers aan de pilot ten opzichte van hen bekend of door hen gebruikte 

onderzoeksmethoden?’ 

Om dit resultaat te kunnen beoordelen zijn er naast de onderzoekstappen ook interviews 

met de verschillende deelnemende partijen gehouden. Voor zowel de co-onderzoekers 

die al eerder aan onderzoeksactiviteiten hebben deelgenomen of voor de andere partijen 

waren de gebruikte onderzoeksmethoden nieuw. Het was een proces van samen leren 

en ontdekken op welke manier in zo’n burgerwetenschap onderzoek samen te werken. 

Onder andere kwam duidelijk naar voren dat de co-onderzoekers meer duidelijkheid 

willen over alle betrokken partijen en over de verwachtte vervolgstappen. Het was niet 

erg dat de structuur minder was, maar dan had de rest wel duidelijker moeten zijn. Dit 

was ook voor de andere betrokken partijen lastig, het was heel open opgezet en daardoor 

niet altijd duidelijk wat van wie werd verwacht op welk moment. Het heeft wel opgeleverd 

dat op een andere manier met elkaar werd gesproken over de leefwereld van de co-

onderzoekers, het heeft co-onderzoekers bewustwording over wijk en eigen leven 

opgeleverd. Er ligt nu een eindrapportage voor u en samen met enkele co-onderzoekers 

is een samenvatting hiervan gemaakt. Daarnaast wordt er gewerkt aan één of meerdere 

wetenschappelijke artikelen. 
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3. Een reeks van verhalen van oudere inwoners uit de wijk over hun leefwereld, wat zij 

belangrijk vinden, de rol die technologie in hun leven speelt en kan gaan spelen – als 

input voor de bewustwordingscampagne Lang zult u wonen die mede mogelijk wordt 

gemaakt door provincie Overijssel. 

Er zijn veel verhalen opgehaald bij de 

oudere inwoners uit de wijk Schelfhorst. 

Deze verhalen zijn gebruikt om adviezen en 

aanbevelingen op te stellen, maar op dit 

moment nog niet omgezet om te dienen als 

input voor de bewustwordingscampagne 

van Lang zult u wonen of voor de provincie. 

 

4. Een training/scholingsprogramma voor burgers om vaardigheden tot 

burgerwetenschapper te ontwikkelen of te vergroten – inclusief beschrijving van het 

proces van afwegingen, inventarisatie van behoefte, aanpak enzovoort die aan de 

ontwikkeling van het programma vooraf ging. 

Dit onderdeel heeft geen uitvoering gekregen in het project. Er zijn enkele kleine stappen 

gezet. Zo is er tijdens enkele bijeenkomsten gebruik gemaakt van lijsten met voorbeeld 

onderzoekvragen om de co-onderzoekers te helpen een onderzoeksvraag te formuleren. 

Daarnaast is er geobserveerd op welke manier co-onderzoekers deelnemen om aan de 

hand daarvan te kunnen bepalen waar training of scholing nodig is. 

 

5. Een aanzet tot een (participatie)methode die bruikbaar is voor oudere inwoners en lokale 

overheden om te praten, na te denken over de consequentie van vergrijzing van hun 

woonomgeving in wijken en buurten – inclusief beschrijving van de ervaringen, ervaren 

meerwaarde van betrokken projectpartners. 

Er zijn drie uiteenlopen methoden gebruikt. Iedere methode was op een andere manier 

bruikbaar om met de oudere inwoners in gesprek te komen. Tijdens de eerste 

bijeenkomsten (hoofdstuk 2) kwamen vooral de verhalen en wensen van oudere 

inwoners naar voren die werden omgezet tot onderzoeksvragen en methoden voor actie 

en onderzoek met en voor de inwoners. Tijdens de scenario workshops (hoofdstuk 3) 

werden de hopen en droombeelden van de co-onderzoekers meer gestructureerd 

verzameld en omgezet in een scenario om verder in gesprek te gaan en het scenario kan 

dienen als verhaal naar bijvoorbeeld de gemeente of andere partners. Bij de 

bijeenkomsten met de GGD (hoofdstuk 4) werd dieper ingegaan om de persoonlijke 
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ervaringen en werd dit vergeleken met de cijfers uit de GGD monitor om op deze manier 

mogelijk andere aanbevelingen te geven naar de gemeente. Iedere methode gaf net weer 

een andere manier ook voor de co-onderzoekers om na te denken over hun eigen leven 

en de mogelijkheden in de wijk. 

 

6. Kennis en nieuwe inzichten voor de verbetering van de bewustwordingscampagne – 

aanpak Lang zult u wonen die mede mogelijk wordt gemaakt door provincie Overijssel. 

Hier is op dit moment nog geen uitvoering aan gegeven. 

 

7. Een implementatie en test van ‘het vinden en binden’ van burgers aan burgerwetenschap 

onderzoek door inzet van principes van marketingautomation via het TingIt platform. 

Dit onderdeel heeft geen uitvoering gekregen in het project. Op dit moment is het TingIt 

platform ingericht en kunnen we het gaan implementeren. Het platform zal een plaats zijn 

waar co-onderzoekers en professionals elkaar kunnen vinden, vragen kunnen stellen en 

beantwoorden en informatie delen. 

 

8. Een toets of test van het Framework voor burgerwetenschap van Karin van der Driessen. 

Dit onderdeel heeft geen uitvoering gekregen in het project. 
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Bijlage 1. Aanbevelingen 
In dit onderzoek zijn meerdere aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek, belangrijke 

aandachtspunten en aanbevelingen voor de wijk en de wijkbewoners en aanbevelingen voor de 

gemeente en beleidsmakers. In deze bijlage zijn al deze aanbevelingen op een rijtje gezet. 

 

Aanbevelingen voor onderzoek en onderzoekers 

- Door middel van bijvoorbeeld actieonderzoek en daarbij gesprekken met inwoners 

kunnen de onderzoeksvragen beantwoorden. 

- Verder onderzoek naar het inzetten van ‘coaches’ (wooncoaches, groencoaches, 

straatcoaches) en hoe kunnen zij de woningen en de wijk mede toekomstbestendig 

maken. Uitzoeken of er verder opleidingen hiervoor nodig zijn. 

- Er zijn activiteiten en clubjes of verenigingen, maar toch weten veel inwoners niet wat er 

te doen is of komen niet in het wijkcentrum. Er is behoefte aan vervolgonderzoek om te 

weten te komen waar de inwoners uit de wijk behoefte aan hebben als het om een 

wijkcentrum of activiteiten gaat. 

- De wijkbewoners zien een grote meerwaarde in het onderzoek wanneer er 

samenwerking is tussen de inwoners en verschillende partijen zoals de gemeente, maar 

ook bedrijven die producten of technologie kunnen uitlenen. 

- Voor vervolgonderzoek is het van belang om een meer diverse groep wijkbewoners te 

werven, denk hierbij onder andere naar huurders en eigenaren van woningen. De meeste 

co-onderzoekers in dit project zijn relatief vergelijkbaar, maar de wijk is meer divers 

waardoor de resultaten minder representatief zijn. 

- Het is belangrijk om de verschillende manieren van werving te overwegen en mogelijk 

meerdere manieren te combineren (ook om die representatieve groep te bereiken). 

- Door middel van zeer open vragen, zoals “wat is uw lievelingsgerecht”, werden de 

gesprekken gemakkelijk gestart en ontstond er een gezellige dynamiek. 
- Om bepaalde acties mogelijk te maken zou het inzetten van vrijwilligers een oplossing 

zijn, bijvoorbeeld voor de koffiekar of het informatiepunt/loket. Een vervolgonderzoek zou 

zich kunnen richten op het om in kaart brengen van interesse van wijkbewoners in het 

doen van vrijwilligerswerk en op welke manier. 

- Daarnaast is er de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de impact van genomen 

acties. Denk aan het inzetten van ‘coaches’ of de koffiekar. Op welke manieren gaat dit 

goed en waar zou eventueel nog verbetering mogelijk zijn. 
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Aanbevelingen voor de wijk en wijkbewoners 
- Op welke manier kunnen ‘coaches’ (wooncoaches, groencoaches, straatcoaches) 

ingezet en geworven worden in de wijk. Zijn er vrijwilligers die dit zouden willen gaan 

doen? Mogelijk kan er een commissie in de wijk gevormd worden om hier verder naar te 

kijken of kunnen er met kleine groepen initiatieven gestart worden om een straat groener 

te maken. 

- Samen bepalen op welke manier er invulling gegeven kan worden aan de behoefte en 

hulp bij een uitleen- en informatiepunt. Hier zouden jongeren en ouderen samen kunnen 

werken of via verschillende organisaties producten beschikbaar gesteld worden om uit te 

proberen. 

- Veel inwoners weten niet wat er te doen is in de wijk/het wijkcentrum. Om hier nu actie 

in te ondernemen wordt gedacht aan een open dag waar iedereen informatie kan opdoen 

over de mogelijkheden en waar huidige actievelingen uit het wijkcentrum kennis kunnen 

maken met geïnteresseerden. 

- Er is vanuit wijkbewoners steeds minder animo om plaats te nemen in commissies. 

Wanneer acties worden bedacht en andere inwoners geworven moeten worden dan is 

het goed om specifieke taken en een tijdsbestek te formuleren. 

- Wanneer je iemand kent met eenzaamheid is het een mogelijkheid om de ‘huiskamer-

inloop’ onder de aandacht te brengen. Ga ook een keer met iemand mee, de eerste stap 

kan het moeilijkste zijn, maar samen kan er zo een stap gezet worden in het verminderen 

van eenzaamheid. Daarnaast zouden bewoners zelf initiatief kunnen nemen in het 

vergroten van sociale contacten, bijvoorbeeld door iemand te vragen om mee te gaan 

met een rondje wandelen door het park of om een kopje koffie te gaan drinken. 

- Bewoners uit de wijk zouden zich kunnen aanmelden als vrijwilliger. Het is leuk en licht 

werk waarbij er veel contact is met medebewoners. Vrijwilligerswerk kan af en toe worden 

gedaan en is makkelijk te combineren met bijvoorbeeld andere hobby’s of activiteiten. 

Deze mogelijkheden zouden meer onder de aandacht gebracht kunnen worden. 

- Wijkbewoners zouden informatie over activiteiten, onderzoeken of bijvoorbeeld de 

koffiekar delen aan medebewoners. Dit kan door mond-op-mondreclame, maar de 

bewoners kunnen ook helpen met actief wijkbewoners benaderen door bijvoorbeeld 

folders uit te delen in het wijkcentrum of het organiseren van een informatiedag. 
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Aanbevelingen voor gemeente en beleidsmakers 
- Het zou goed zijn om in de wijk enkele inwoners de mogelijk te bieden om opgeleid te 

worden tot ‘coaches’ (wooncoaches, groencoaches, straatcoaches) om andere inwoners 

te helpen en zodoende kan iedereen van elkaar leren over toekomstbestendig maken 

van woningen en de wijk. Daarnaast wonen deze coaches’ zelf in de buurt en kunnen 

laagdrempelig bereikt worden door medebewoners. Deze personen hebben oren en 

ogen en kunnen hun kennis mogelijk ook delen met bijvoorbeeld de wijkregisseur. 

- Er is steeds meer technologie en hier is in meerdere of mindere mate hulp bij nodig. Het 

zou goed zijn om te bepalen wat voor producten en diensten er beschikbaar zijn voor 

inwoners van Schelfhorst en op welke manier zij hier meer over te weten kunnen komen 

of kunnen uitproberen. Eerste stap is ervoor zorgen dat er een één laagdrempelig loket 

met begrijpelijke informatie komt waar inwoners terecht kunnen met hun vragen. Dit kan 

bijvoorbeeld in het wijkcentrum De Schelf. Hier hoeft niet iedere dag iemand te zitten, 

maar er kan hier eventueel informatie verstrekt worden, hulp verleend worden rondom 

technologie, producten gedeeld of geleend om te testen en nog meer. 

- Meer groen in de wijk wordt als zeer belangrijk genoteerd, maar de inwoners denken 

hierbij hulp vanuit de gemeente nodig te hebben. Ze kunnen zelf wel acties bedenken, 

maar verwachten te weinig invloed te hebben. Denk hierbij aan acties georganiseerd voor 

de groenste straat of een kleine vergoedingen voor planten in de tuin. 

- Wanneer cijfers gepubliceerd worden voor bijvoorbeeld wijkbewoners, moet er goed 

gekeken worden of alle cijfers met elkaar ‘kloppen’. Cijfers kunnen vragen oproepen 

omdat mensen proberen verschillende cijfers met elkaar te rijmen en op te tellen. Dit kan 

niet altijd, dus bij het opstellen van bijvoorbeeld een factsheet moet hier goed naar 

gekeken worden. 

- Breng huiskamer in De Schelf meer onder de aandacht, ook bij zorgprofessionals en 

mantelzorgers. Er is een eerste duwtje nodig om mensen naar de huiskamer te krijgen. 

Een punt dat hier ook deels mee verbonden is komt door de nieuwe privacy maatregelen, 

deze werken averechts. Welzijnswerk krijgt geen adressen meer om ouderen te 

betrekken. 

- Bij de monitoring en evaluatie van dienstverlening wordt vaak gestuurd op cijfers, 

meetbare resultaten. Deze sturing resulteert niet altijd in de beste zorg. Geef organisaties 

werkzaam in Schelfhorst het vertrouwen en de vrijheid om het werk zelf in te richten. 

Vertrouwen in de professionals is belangrijk. Ga voor waarde-gedreven dienstverlening 

en zoveel mogelijk samenwerking met elkaar, maar ook met de inwoners in de wijk. 

- Er is behoefte aan meer sociaal contact. Hieronder valt het gezellig kletsen en laag 

intense activiteiten ondernemen. Dit zijn ook acties die de bewoners het meeste 
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aanspreken. Een mobiele koffiekar kan een interventie zijn die aansluit bij de vraag van 

de wijkbewoners. Het advies is om gebruik te maken van de mogelijkheid om een 

koffiekar te huren of uit te wisselen met andere wijken. Door de eerste paar maanden de 

koffiekar te huren is het mogelijk om te onderzoeken hoeveel mensen er gebruik van 

maken en wat hierbij de reacties zijn. De verwachting is dat de koffiekar de wijkbewoners 

de mogelijkheid geeft om nieuwe sociale contacten te creëren en te onderhouden. Het 

voordeel hierbij is dat de koffiekar voor jong en oud kan worden gebruikt. 

- De wijkbewoners uiten behoefte aan een laag intense activiteit, bijvoorbeeld om langs de 

wandelroute in het Schelfhorstpark speeltoestellen aan te leggen. Het advies is om 

makkelijk te gebruiken toestellen te plaatsen voor jong en oud geschikt. Daarbij zijn 

toestellen op natuurlijke basis het meest geschikt om mooi in de omgeving in te passen. 

De toestellen en de wandelroute kunnen de wijkbewoners een goede laagdrempelige 

gelegenheid geven om een mooie wandeling met enkele oefeningen door het park te 

maken. Wanneer dit gecombineerd wordt met de koffiekar kunnen ze afsluiten met een 

kopje koffie. 

- Het Schelfhorstpark wordt als onveilig ervaren, dit vooral tijdens de avonduren. Het 

advies hierbij is daarom om 15 lantaren palen in het park te plaatsen. De technologische 

lantarens werken op zonne-energie en bewegingssensoren waardoor ze zo duurzaam 

mogelijk zijn. De verwachting is dat de bewoners, door de verlichting, zich veiliger gaan 

voelen in het Schelfhorstpark. 

- Veel mensen komen met hun hond naar het Schelfhorstpark, waardoor er sprake is van 

hondenpoep. De gemeente wordt daarom geadviseerd hondenpoepprullenbakken te 

plaatsen in het park. De buurtbewoners vinden een schoon park erg belangrijk. 

  



   

  

 

 

 

 

 

73 

Bijlage 2. Rol en verantwoordelijkheid in de wijk 
Als onderdeel van de toekomstscenario workshop (deel 2 van dit onderzoeksrapport) werd tijdens 

de laatste individuele opdracht gebruik gemaakt van een vragenlijst. 

 

• Hoe ziet u uw eigen rol in de Schelfhorst in de komende jaren? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

• Hoe verzamelt u informatie over slimme oplossingen? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

• Hoe moeten slimme oplossingen voor zorg en welzijn geïntroduceerd worden in 
de schelfhorst? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

• Wie moet betrokken zijn bij de introductie van nieuwe technologie voor wonen, 
zorg en welzijn in de Schelfhorst? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

• Waarom deze personen of partijen? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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• Wat is uw rol bij de introductie van slimme oplossingen? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

• Hoe zou u betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van slimme oplossingen? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Bijlage 3. Leidraad gesprekken GGD monitor 
Voor de gesprekken ter verdieping van de GGD monitor data werden er groepsgesprekken 

georganiseerd met de drie thema’s 1) leefstijl, 2) leefomgeving en 3) zingeving en meedoen. Voor 

ieder thema was een leidraad voor de gesprekken opgesteld. 

 

Thema 1. Leefstijl 

Onderdeel 1: Introductie (duur 5 minuten) 

1. Welkom, Zoals bij de intro aangegeven kijken we vanuit de GGD met een brede blik op 

gezondheid. Bij deze tafel zoomen we in op één onderdeel van gezondheid; hoe gezond 

mensen leven ofwel de leefstijl. Aangeven dat collega aantekeningen maakt.  

2. Korte kennismaking; naam, lievelingsgerecht en vertellen wat voor u een gezonde 

manier van leven is (in 1 á 2 zinnen)  

 

Onderdeel 2: factsheet  

Factsheet laten zien en heel kort uitleg geven.  
 

Zelf naar de factsheet kijken: vragen aan de mensen om zelf naar de factsheet te kijken en dan 

met markeerstiften of pen iets te arceren/opschrijven, dus bijvoorbeeld wat opvalt of waar u een 

opmerking of vraag over hebt. 

 

Onderdeel 3: Gesprek over factsheet (duur 20 minuten) 

1. Wat valt u het eerste op aan deze factsheet?  

2. Kunt u toelichten waarom u dit opvallend vindt?  

3. Vinden anderen dat ook?  

4. Herkent u dit bij uzelf of bij anderen?  

5. Hoe denkt u dat dit komt? 

6. Zou u dit willen veranderen? 

a. Op welke manier zou u dit aanpakken? 

b. Wat heeft u hiervoor nodig?  

c. Is er iets wat er in de wijk gedaan kan worden om u hierbij te helpen? En zo ja 

wat? 
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Vragen voor achter de hand, voor als er niet voldoende uit de groep komt dan ingaan op:  

- 64% van de ouderen heeft overgewicht. Wat vinden jullie van dit percentage?  

o Herkent u dit bij uzelf of bij anderen?  

o Hoe denkt u dat dit komt? 

o Zou u dit willen veranderen? 

 Op welke manier zou u dit aanpakken? 

 Wat heeft u hiervoor nodig?  

 Is er iets wat er in de wijk gedaan kan worden om u hierbij te helpen? En 

zo ja wat? 

 

Thema 2. Leefomgeving 

Onderdeel 1. Welkom en kennismaken 

Welkom: inzoomen op de woonomgeving. Collega maakt aantekeningen. Check: u of je 

1. Kort kennismaken: naam en wat vindt u het leukste plekje in de wijk? 

a. Waarom het leukste plekje? Wat doe je daar? [als gespreksleider linken aan 

gezondheid] 

Onderdeel 2. Uitleg factsheet en inventarisatie opvallende aspecten 

Gespreksleider geeft toelichting op factsheet 

2. Wat valt u het eerste op aan deze factsheet? (kort inventariseren) 

3. Vaakst genoemde opvallende aspecten: Wat vindt u hier zo opvallend aan?/ Wat maakt 

X zo opvallend voor u? / Welke gedachte had u bij X? 

a. Herkent u dit bij uzelf of bij anderen? 

Onderdeel 3. Vragen voor verschillende aspecten van de factsheet 

4. Herkent u dat er voldoende groen is in de wijk? 

a. Zo ja of nee, kunt u hier meer over vertellen? 

b. Maakt u veel gebruik van het groen? Waarvoor? Waarom niet? 

c. 69% van de 65-plussers wandelt of fietst meer door de aanwezigheid van het 

groen. Geldt dit ook voor u? Waarom wel/ niet? 
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5. 53% van de 65+ inwoners vindt hun woning geschikt om in ouder te worden. Vindt u 

uw woning geschikt om ouder in te worden? 

a. Zo ja of nee, kunt u vertellen wat uw woning wel/niet geschikt maakt? 

b. Wat zou moeten veranderen om het geschikt te maken? 

6. Zou u in de toekomst willen verhuizen? 

a. Zo ja, wat is de reden dat u zou willen verhuizen? Heeft dit te maken met de 

geschiktheid van uw woning? 

b. Wat voor soort woning zoekt u om naartoe te verhuizen? 

Afsluiten met tip en top 

7. Top: wat vind u helemaal top aan Schelfhorst? 
8. Tip: wat ziet u als belangrijkste verbeterpunt voor de wijk? 

 

Thema 3. Zingeving en meedoen  

Onderdeel 1: Introductie (5 minuten) 

1. Welkom 

- Check: u of je 

- Introduceren collega (maakt aantekeningen), houdt de tijd bij.  

- Zoals net vertelt kijken we als GGD breed naar gezondheid. Naast lichaamsfuncties, kijken 

we ook naar hoe gaat het mentaal met je gaat, of je een zinvol en prettig leven hebt, of je 

mee kunt doen in de maatschappij, en hoe je dagelijks leven eruit ziet.  

- Aan deze tafel wil ik graag samen met jullie wat inzoomen op de onderwerpen zingeving 

en meedoen.  Meedoen gaat over sociale contacten hebbe, serieus genomen worden, 

interesse in de maatschappij en steun van anderen. Zingeving gaat bijvoorbeeld over 

vertrouwen hebben in de toekomst, over idealen, blijven leveren en levenslust, eigenlijk 

over ‘zin in het leven’.    

- Wat heel interessant is, uit onderzoek weten we dat het onderdeel ‘zingeving’ door mensen 

wordt gezien als het allerbelangrijkste voor je gezondheid.    

- Alles wat we hier zeggen is in anoniem. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat 

om jouw eigen ervaringen, beleving en gevoelens.  

 

2. Kort kennismaken, 3 woorden: naam, lievelingskleur en één ding waar je ’s ochtends je 

bed voor uitkomt (wat maakt voor u het leven de moeite waard).  
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Onderdeel 2: factsheet (5 minuten) 

Factsheet laten zien en heel kort uitleg geven bij de onderdelen van factsheet: vaardigheden 

voor gezondheid, zinvol leven, geluk, regie over eigen leven, veerkracht.  

 

Zelf naar de factsheet kijken 

Vragen aan de mensen om zelf naar de factsheet te kijken en dan met markeerstiften of pen iets 

te arceren/opschrijven, dus bijvoorbeeld wat opvalt of waar je een opmerking of vraag over 

hebben. 

 

Onderdeel 3: gesprek over de factsheet (5-10 minuten) 

3. Wat valt u het eerste op aan deze factsheet? Of heeft zijn er nog vragen?  
- Wat vindt u daar zo opvallend aan?  Noteren welke zaken opvallend zijn 

- Vinden de anderen dit ook? (check) 

 

Op basis van wat de mensen in het groepsgesprek opvallend vinden, zoom ik in op één van de 

onderwerpen: geluk, eenzaamheid, veerkracht, eigen regie. Hier echt een keuze maken, want is 

te veel. 

 

Inzoomen op in ieder geval geluk OF eenzaamheid + eigen regie OF veerkracht  

 
 
GELUK 
Ik zou graag wat verder willen praten over geluk (8% onvoldoende, 27% voldoende, 65% goed). 

Wanneer je een smiley zou mogen geven voor hoe gelukkig je je over het algemeen voelt, 
wat voor een smiley zou dat dan zijn?  

 

 
- Smileys doorlopen, kun je aangeven waarom je voor deze smiley hebt gekozen?  

- Iemand met een gelukkige smiley: dit is een mooie smiley, kunt u daar mee over vertellen? 

- Wat is de reden dat u voor deze smiley heeft gekozen? 

- Wat zou helpen om naar deze smiley (meest gelukkig) te komen? (Stel dat we hier over een 

half jaar weer elkaar zien….wat moet er dan gebeuren om tot deze smiley te komen?) 

- Waar wordt u gelukkig van?  
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EENZAAMHEID/MEEDOEN (meedoen, ik heb goed contact met andere mensen)  

We verzamelen als GGD ook cijfers over meedoen in de samenleving, en of mensen zich wat 

meer of minder eenzaam voelen. We zien dat in Almelo dat ouderen zich gemiddeld meer 

eenzaam zijn gaan voelen dan vier jaar geleden.  

- In hoeverre herkennen jullie dit?  

- Hoe denken dat jullie dit komt?  

- Eventueel hier ook de smileyvraag: Wanneer je een smiley zou mogen geven voor ‘meedoen’, 

wat voor een smiley zou dat dan zijn? 

- Ervaren jullie eenzaamheid en of kennen jullie mensen die zich eenzaam voelen? Zou je daar 

wat meer over willen delen met ons?  

- Wat zou er in de Schelfhorst gedaan kunnen worden om eenzaamheid te verminderen?  

 
EIGEN REGIE  
Wat je tegenwoordig vaak hoort is dat het belangrijk voor mensen (en hun gezondheid is) om 

eigen regie over je leven te hebben (19% onvoldoende, 66% matig, 15% veel).  

- Welke woorden komen er bij je op als je denkt aan eigen regie over je leven?  

• Woorden opschrijven op een flap papier! 

• Woordweb doorlopen: mist er nog iets?   

- Wanneer voelt het alsof je regie hebt over je eigen leven? 

- Wat heb je daarvoor nodig?  

 

VEERKRACHT  
Waar ik ook benieuwd naar ben is hoe jullie denken over veerkracht (27% laag, 52% gemiddeld, 

22% hoog). Veerkracht gaat over dat je om kunt gaan met als er iets vervelends gebeurt. Denk 

bijvoorbeeld aan een ziekte, of het overlijden van iemand, maar ook aan corona. In de factsheet 

zien we dat 27% van ouderen minder veerkracht heeft. Bijna driekwart heeft dus een gemiddelde 

of hoge veerkracht.  

- Hoe gaan jullie om met tegenslag in het leven? 

- Wat kunnen mensen met een lage veerkracht leren van iemand met veel 
veerkracht? 

- Herkennen jullie je in de cijfers? 
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Bijlage 4. Factsheets GGD monitor 
Bij de tafelgesprekken rondom de verdieping van de gegevens uit de GGD monitor werd gebruik gemaakt van factsheets in de drie thema’s 1) leefstijl, 2) leefomgeving 

en 3) zingeving en meedoen. 
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Bijlage 5. Tien principes van burgerwetenschap 
De Europese vereniging voor burgerwetenschap (ECSA) heeft 10 principes voor 

burgerwetenschap gedefinieerd. 

 

1. Burgerwetenschappelijke projecten betrekken burgers actief bij wetenschappelijk 

onderzoek dat nieuwe kennis of inzichten oplevert. 

Burgers kunnen fungeren als: bijdragers, medewerkers of projectleiders en hebben een 

betekenisvolle rol in het project. 

2. Burgerwetenschappelijke projecten leiden tot een echt wetenschappelijk resultaat. 

Bijvoorbeeld het beantwoorden van een onderzoeksvraag of het informeren over 

maatregelen voor natuurbehoud, over beleidsbeslissingen of over het milieubeleid. 

3. Zowel de professionele wetenschappers als de burgerwetenschappers hebben baat bij 

hun deelname. 

Voordelen kunnen zijn: de publicatie van onderzoeksresultaten, mogelijkheden om bij te 

leren, persoonlijk plezier, voordelen op sociaal vlak, tevredenheid dat men bijdraagt aan 

wetenschappelijk bewijs voor bv. lokale, nationale en internationale kwesties en, 

daardoor, mogelijk het beleid kan beïnvloeden. 

4. Burgerwetenschappers kunnen, als ze dat willen, deelnemen aan verschillende fases 

van het wetenschappelijk proces. 

Dit kan onder meer het formuleren van de onderzoeksvraag zijn, het uitwerken van de 

methode, het verzamelen en analyseren van data en het communiceren over de 

resultaten 

5. Burgerwetenschappers krijgen feedback vanuit en over het project. 
Bijvoorbeeld hoe hun gegevens worden gebruikt, wat de onderzoekresultaten zijn en de 

eventuele gevolgen voor beleid of maatschappij. 

6. Burgerwetenschap wordt beschouwd als een onderzoeksaanpak zoals elke andere, met 

beperkingen en risico’s op fouten, waar rekening mee moet worden gehouden en 

waarvoor moet worden gecontroleerd. 

In tegenstelling tot de traditionele onderzoeksaanpak biedt burgerwetenschap kansen op 

een grotere betrokkenheid van het publiek bij de wetenschap en op de democratisering 

van de wetenschap. 

7. Data en metadata van burgerwetenschap-projecten worden openbaar ter beschikking 

gesteld en indien mogelijk worden de resultaten open access gepubliceerd. 

Het delen van data gebeurt tijdens of na het project, tenzij dit omwille van de veiligheid 

of de privacy niet kan. 

8. Burgerwetenschappers krijgen erkenning in de projectresultaten en publicaties. 
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9. Burgerwetenschapsprogramma's worden geëvalueerd op hun wetenschappelijke output, 

kwaliteit van de data, ervaring van de deelnemers en op hun bredere impact op de 

maatschappij of het beleid. 

10. De projectleiders van burgerwetenschap-projecten houden rekening met juridische en 

ethische kwesties aangaande copyrights, intellectuele eigendom, overeenkomsten voor 

het delen van data, vertrouwelijkheid, erkenningen en de milieueffecten van alle 

activiteiten. 
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Bijlage 6. Werving en bereik inwoners van Schelfhorst 
In deze afbeelding kunt u zien hoeveel inwoners en op welke manier zij bereikt zijn over het 

project in de wijk Schelfhorst. 
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