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Attenderende begrippen 

CBS Centraal Bureau voor Statistiek 

Coderen Structureren van verworven kennis 

Cognitief/cognitie Kennis verwervend vermogen 

Dataverzameling Het verzamelen van informatie. 

Holisme (holistisch onderzoek) Het geheel van respondenten met omgeving en 
context. 

Implementatie Het toepassen van nieuwe methodieken of nieuwe 
regels in de praktijk. 

Kwalitatief onderzoek Onderzoek gericht op beleving van respondenten. 

Kwantitatief onderzoek Cijfermatig, statistisch onderzoek. 

Onderzoeksinstrument Meetinstrument met als doel: dataverzameling. 

Participatiemaatschappij De overheid gaat hierbij uit van de eigen kracht en 
zelfredzaamheid van de burger. 

Referentiekader Het cognitieve schema of -systeem van een individu 
bepalend voor het verwerken van informatie. 

 

Sociaal isolement Wanneer een individu of kleine groep afgezonderd 
leeft van anderen. 

(Sociaal) netwerk Een combinatie of groep van meerdere personen. In 
dit geval de aanduiding voor de wisselwerking van 
een individu in het contact met andere individuen. 

Validiteit Zuiverheid. 
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Samenvatting  
Het afgelopen halfjaar heeft een groep van vier studenten onderzoek gedaan in de wijk 
Soesterkwartier. Dit betreft een kwalitatief onderzoek. Dit onderzoek werd gedaan in 
opdracht van het wijkteam Soesterkwartier. De wijk Soesterkwartier is gelegen in 
Amersfoort en is van oudsher een arbeiderswijk. Het onderzoek gaat over het vinden van de 
belemmerende en stimulerende factoren bij het tegengaan van een sociaal isolement. 
Voordat de onderzoekers begonnen met het verzamelen van data is er literatuuronderzoek 
gedaan. De onderzoekers hebben verschillende nationale en plaatselijke bronnen gebruikt 
om te onderzoeken wat er al bekend was over het onderwerp. Vervolgens hebben ze de 
bronnen ook gebruikt om te toetsen of het uit te voeren onderzoek niet al eerder is 
uitgevoerd. De onderzoekers hebben professionals en buurtbewoners geïnterviewd voor het 
verzamelen van data. Ook zijn de onderzoekers bij verschillende bijeenkomsten aanwezig 
geweest. Deze bijeenkomsten worden door verschillende organisaties en belanghebbenden 
georganiseerd en bezocht. Uit de verzamelde data blijkt dat er veel belemmerende factoren 
zijn met betrekking tot het tegengaan van een sociaal isolement. De grootste uitkomst is dat 
de laagdrempeligheid van de verschillende organisaties/initiatieven niet hoog genoeg is. 
Voor velen is de drempel tot het zoeken van contact of hulp nog te hoog. Bewoners ervaren 
veel wantrouwen naar de verschillende organisaties toe. Velen vinden het niet prettig dat er 
gelijk formulieren ingevuld moeten worden. Een volgende uitkomst is dat er een gebrek is 
aan tijd. De wijk Soesterkwartier is een wijk met een geschiedenis die tot op de dag van 
vandaag nog bepalend is voor een deel van de bevolking. De scheiding tussen de 
verschillende buurten, het wantrouwen naar de overheid en het gebrek aan tijd en aandacht 
voor kleine stappen in het maken van contact zorgen ervoor dat het tegengaan van een 
sociaal isolement voor zowel professionals als bewoners erg moeilijk is. 

Korte inleiding 
Sociaal isolement is in de hulpverlening een vrij bekende term en ook zeer actueel, maar wat 
is het precies? Het is goed mogelijk dat een sociaal isolement en eenzaamheid met elkaar 
verward worden, terwijl dit toch twee verschillende dingen zijn. Deze verwarring kan 
iedereen hebben.  
Gevoelens van eenzaamheid en ook een sociaal isolement komen bij alle leeftijdsgroepen 
wel voor. Het kenmerkt zich vaak bij 65+’ers in de media. Denk hierbij aan Gerard Joling en 
Gordon die gaan helpen bij bejaardentehuizen (Nationaal Ouderenfonds, 2017).  
Ook onder de jongere generatie komen eenzaamheid en een sociaal isolement voor. In 
Nederland zijn er veel verschillende hulpbronnen waar je in zo’n situatie gebruik van kunt 
maken. Het is echter nog wel een kunst om deze hulpbronnen te kennen, vinden en 
raadplegen. Denk hierbij aan hulpbronnen als familieleden of hulpverleners uit het wijkteam 
van de wijk waarin je woont.  
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Dit geldt ook voor de wijk ‘Soesterkwartier’ in Amersfoort. Een wijk waarin ook een groep 
bewoners sociaal geïsoleerd is (Gemeente Amersfoort, 2017). Wijkteam Soesterkwartier zet 
zich hiervoor in en vormt dan ook een hulpbron voor velen. Het wijkteam Soesterkwartier is 
een groep van hulpverleners met allen een eigen specialiteit. Dit wijkteam is nauw 
betrokken bij dit onderzoek (Wijkteam Soesterkwartier, 2017). 
Het doel van dit onderzoek is ontdekken hoe bewoners uit de wijk Soesterkwartier in een 
sociaal isolement en hulpverleners dichter tot elkaar kunnen komen. Aan de hand van een 
onderzoek door vier studenten (genaamd ‘onderzoekers’) wordt er door middel van 
literatuuronderzoek (vooronderzoek) en praktijkonderzoek gezocht naar aanbevelingen voor 
de wijk Soesterkwartier en haar wijkteam met betrekking tot het thema ‘sociaal isolement.’ 
Dit praktijkonderzoek bestaat uit het bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten, maar 
ook het interviewen van respondenten, zoals bewoners en hulpverleners in de wijk 
(Verhoeven, 2011). 
Door het vooronderzoek en het praktijkonderzoek met elkaar te combineren zullen de 
onderzoekers tot een conclusie en aanbevelingen komen die het wellicht makkelijker maken 
voor sociaal geïsoleerde en hulpverleners om dichter tot elkaar te komen. “Soms is stilstaan 
vooruitgang; waarom moeilijk doen als het ook samen kan?” (Loesje, 2017). 

Aanleiding tot het onderzoek 
Naar aanleiding van het afstuderen van Annet van de Glind, Ella van der Naalt, Maarten van 
der Borg en Myrthe Michels, is er een onderzoek gestart in samenwerking met het Wijkteam 
Soesterkwartier, Amersfoort. Dit afstudeeronderzoek hoort bij de opleiding Maatschappelijk 
Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht.  
Vanuit eigen interesse heeft de afstudeergroep een aantal onderwerpen aangekaart bij het 
wijkteam. De afstudeergroep bestaat uit de onderzoekers.  
Het is gebleken dat het onderwerp ‘mensen in sociaal isolement’ goed aansluit bij de vraag 
van het wijkteam. Deze vraag luidt: Welke factoren kunnen belemmerend werken en welke 
werken stimulerend in het tegengaan van een sociaal isolement in het Soesterkwartier? 
Het wijkteam heeft vaak te maken met mensen die sociaal geïsoleerd zijn. Toch is er ook 
bekend dat een groot deel niet snel hulp aanneemt geeft het wijkteam aan. Dit kan komen 
vanwege schaamte, maar het kan ook zo zijn dat de mensen zich er niet bewust van zijn. Hoe 
dan ook, de drempel voor hulpverlening is in veel gevallen hoog voor sociaal geïsoleerde 
mensen. 
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Probleemstelling  
Context 
Het onderzoek wordt gedaan uit opdracht van wijkteam Soesterkwartier in Amersfoort. Dit 
is een wijk waar veel verschillende soorten problematiek zich voordoen. De grootste 
problemen binnen de wijk hebben te maken met werkloosheid, huiselijk geweld, 
eenzaamheid en criminaliteit (Amersfoort Buurtmonitor, 2017). 
Als er gekeken wordt naar het Soesterkwartier en de overige 30 wijken, scoort het 
Soesterkwartier op bijna elk levensgebied het slechtst. Om de problematiek binnen de wijk 
te verminderen, is het wijkteam opgericht. Het wijkteam werkt ambulant en outreachend. 
Dit betekent dat mensen met problemen niet zelf op zoek hoeven te gaan naar passende 
hulp, maar meteen contact kunnen opnemen met het wijkteam. 
Het wijkteam Soesterkwartier is een aantal jaar geleden gestart als pilot en dit bleek een 
succes. Amersfoort heeft nu wijkteams in alle wijken van de stad (Bruijn, de, & Veen, van der 
& Meijneken, 2015).                                                                            
 

Onderzoeksorganisatie 
Voordat de gemeente de wijkteams had opgericht, moesten buurtbewoners zelf op zoek 
naar de juiste hulp voor hulpvragen. Wijkteam Soesterkwartier was een pilot en in de eerste 
instantie gericht op problematiek rondom jeugd.  
Nadat de pilot was gestart, werd de conclusie getrokken dat niet alleen jeugd de hulp van 
het wijkteam nodig had. Het wijkteam breidde zich uit van 0 naar 100. De werkwijze van het 
wijkteam is gericht op het bieden van een centrale organisatie waar mensen met allerlei 
hulpvragen terecht kunnen (Bruijn, de, & Veen, van der & Meijneken, 2015). 
Zoals eerder genoemd werken ze outreachend; dit betekent dat de medewerkers zelf naar 
buurtbewoners toe gaan om de juiste hulp te bieden of eventueel door te verwijzen. De pilot 
binnen het Soesterkwartier was succesvol. Gemeente Amersfoort heeft de wijkteams nu ook 
in alle andere wijken geïmplementeerd (Bruijn, de, & Veen, van der & Meijneken, 2015). 
Het wijkteam werkt veel samen met andere zorginstellingen en organisaties. Daarnaast 
heeft Amersfoort een actieve basisinfrastructuur (Bruijn, de, & Veen, van der & Meijneken, 
2015). Deze basisinfrastructuur bestaat uit vrijwilligersorganisaties, buurtbewoners, sociaal 
werkers, sportverenigingen, scholen etc. Binnen de basisinfrastructuur worden activiteiten 
en diensten aangeboden. Deze hebben een laagdrempelig karakter en zijn bereikbaar voor 
iedereen. Deze activiteiten worden gehouden om de sociale cohesie binnen de wijken te 
vergroten. 
Het wijkteam en de basisinfrastructuur werken veel samen. Soms heeft een cliënt behoefte 
aan een vrijwilliger die kan helpen bij klusjes, financiën of aan sociaal contact. Als dit een 
cliënt van het wijkteam betreft, bemiddeld het wijkteam tussen de cliënt en de vrijwilliger. 
Samen zoeken ze dan naar een passend aanbod.  
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Elke maand is er een buurtnetwerkbijeenkomst in de wijk. Bij een buurtnetwerkbijeenkomst 
komen allerlei mensen bij elkaar om actuele zaken binnen de wijk te bespreken. Bij deze 
gesprekken komen professionals, buurtbewoners, vrijwilligers e.d. De basisinfrastructuur is 
nog laagdrempeliger dan het wijkteam, waardoor de basisinfrastructuur dichterbij de 
bewoners staat. Door deze bijeenkomsten weet het wijkteam wat er speelt in de wijk en 
kunnen ze daar op inspelen (Wijkteam Soesterkwartier, 2017). 
Het contact met het wijkteam gaat via twee vaste contactpersonen. De onderzoekers 
hebben echter ook contact met andere medewerkers gedurende het onderzoek. Zij houden 
de vaste contactpersonen hiervan op de hoogte. 
 

Meedenkgroepje 
In de loop van dit onderzoek worden de onderzoekers ondersteund door een 
’meedenkgroepje.’ Deze is opgericht door een dominee; dhr. B., wonend in het 
Soesterkwartier. Deze meneer heeft sinds 2012 in zijn vrije tijd met buurtbewoners actief 
experimenten gedaan in kerken, waar hij activiteiten organiseerde.  
Het buurtnetwerk van Soesterkwartier, Amersfoort heeft er voor gekozen om dit jaar met 
het thema ‘sociaal isolement’ aan de slag te gaan. De heer heeft hierover de leiding 
gekregen en ook het thema gekozen voor het meedenkgroepje. In het meedenkgroepje 
zitten totaal 8 mensen. De groep bestaat uit een professional, een coach, vrijwilligers en de 
onderzoekers van de HU. Bijeenkomsten worden één keer per maand gegeven in het 
gebouw van het wijkteam. Bij deze bijeenkomsten wordt met elkaar informatie gedeeld over 
de wijk en de vooruitgang van het onderzoek. Hierbij worden nieuwe ideeën bedacht die 
later tot uitvoering gebracht kunnen worden.  
Het grootste doel van het meedenkgroepje is om bewoners meer betrokken met elkaar te 
maken. Dit werd verteld tijdens een bijeenkomst met het meedenkgroepje. Dit zodat, 
wanneer er een probleem opspeelt, de wijk ook onderling kan ondersteunen om wellicht tot 
een oplossing te komen. Hiermee vergroot je zowel het netwerk van bewoners als de sociale 
cohesie. Dit heeft de dhr. B. vertelt aan de onderzoekers. 

Achtergrondinformatie over het Soesterkwartier. 
De stad Amersfoort bestaat uit 31 wijken, waarvan het Soesterkwartier er één is. Het 
Soesterkwartier is gelegen aan de zuidwestzijde van de stad. (Fig. 1) Het Soesterkwartier is 
onderverdeeld in 8 buurten. Met ongeveer 5500 huishoudens neemt het Soesterkwartier 
een elfde deel van alle huishoudens in Amersfoort in. Hierdoor is het Soesterkwartier één 
van de dichtstbevolkte wijken van de stad (Stadindex, 2016).  
Het Soesterkwartier staat bekend om de hoge cijfers betreffende huiselijk geweld, 
criminaliteit en werkloosheid (Bruijn, de & Burgwal, van de, 2016) (Bruijn, de, & Veen, van 
der & Meijneken, 2015). Het Soesterkwartier behoort bij bijna elke meting tot de top 3 van 
slechtst scorende wijken. De gemeente houdt consequent de data bij over delicten, de 
inwoners, demografie, werkloosheid enz. Deze cijfers zijn voor iedereen toegankelijk 
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gemaakt, door middel van de website: ‘Amersfoort in cijfers’ (Gemeente Amersfoort, 2017). 
Deze cijfers laten zien dat er veel werkzoekenden zijn in de wijk; zo’n 900 inwoners.  
De cijfers laten ook zien dat een groot deel van de bewoners van de wijk een laag 
opleidingsniveau hebben. Het Soesterkwartier is een echte arbeiderswijk. Dit is in het 
verleden zo ontstaan en dit is eigenlijk tot vandaag de dag nog steeds zo.  
In de wijk zijn er ook veel personen die in de bijstand zitten. Het gemiddelde inkomen van 
een bewoner van Amersfoort ligt op 37.200,- per jaar. In het Soesterkwartier is het 
gemiddelde 30.400,- per jaar. In Bijlage 4 zijn een aantal tabellen opgenomen die een beeld 
geven bij bovenstaand stuk.

 
 
Fig. 1  
 
Amersfoort kent nog twee probleemwijken. Tot 2007 waren de wijken Kruiskamp en 
Liendert wijken die ook slecht scoorden. Minister Vogelaar (PvdA), toenmalige minister van 
wonen werken en integratie, heeft toen een aantal ‘vogelaarwijken’ in Nederland 
geselecteerd. Er werd veel subsidie vrijgegeven voor deze wijken. Deze subsidies moesten 
ervoor zorgen dat de wijken zouden verbeteren.  
Er werden 40 wijken geselecteerd. De Amersfoortse wijken Liendert en Soesterkwartier 
kwamen ook op deze lijst, maar zijn op het laatste moment van de lijst verwijderd. Dit kwam 
doordat andere wijken prioriteit kregen. De gemeente Amersfoort vond overigens dat de 
wijk Kruiskamp qua cijfers slecht scoorde, maar dat het Soesterkwartier en Liendert er fysiek 
veel slechter voor stonden. Dit kwam ook, omdat er door verschillende interventies in 
Kruiskamp ervoor gezorgd werd dat de problematiek zich verplaatste naar het 
Soesterkwartier en Liendert.  
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De grootste problematiek in het Soesterkwartier komt voort uit drugsgebruik, vernieling, 
hangjongeren en diefstal. Deze problematiek is zichtbaar in de wijk, maar er is ook sprake 
van veel verborgen problematiek. Denk hierbij aan: een hoge werkloosheid, veel jongeren 
die bekend zijn bij jeugdzorg, veel misdrijven en er zijn veel mensen betrokken bij 
schuldhulpverlening.  
Een poging om de verborgen problematiek aan te pakken is het oprichten van het wijkteam 
geweest. Door het wijkteam op te richten, wilde de gemeente ervoor zorgen dat de hulp 
gecentraliseerd zou worden in één team. In het verleden moesten bewoners naar 
verschillende instanties door de hele stad of provincie om gepaste hulp te vinden. Hierdoor 
was de drempel vaak te hoog voor bewoners en werden problemen niet op tijd aangepakt. 
In de eerste instantie was het wijkteam een oplossing voor probleemjongeren. Al gauw 
bleek dat de problemen in het Soesterkwartier niet alleen bij jongeren voorkwamen. Om die 
reden is besloten hulp te bieden aan personen van 0 tot 100. Het wijkteam is een centraal 
punt waar personen terecht kunnen voor allerlei verschillende soorten problematiek (Bruijn, 
de, & Veen, van der & Meijneken, 2015). De pilot was dus zeker geslaagd en de gemeente 
heeft nu in alle wijken binnen de stad wijkteams opgericht. 
Behalve alle professionele hulp die de wijkteams en andere instanties te bieden hebben, 
heeft het Soesterkwartier een zeer betrokken basisinfrastructuur (Bruijn, de, & Veen, van 
der & Meijneken, 2015). Deze bestaat uit mantelzorgers, buurtbewoners, de kerk, 
vrijwilligers, opbouwwerkers, scholen en verenigingen (Fig. 2)  
Het doel van de basisinfrastructuur is om de sociale cohesie in de wijk te vergroten door 
activiteiten te organiseren en het informeren van de bewoners (Bruijn, de, & Veen, van der 
& Meijneken, 2015). De basisinfrastructuur en de wijkteams werken veel samen. Cliënten 
van het wijkteam die hulp nodig hebben kunnen via de basisinfrastructuur een beroep doen 
op vrijwilligers.  
Eens in de maand is er een buurtmonitor vergadering waar personen van beide partijen 
aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er besproken wat er speelt in de wijk en 
worden verschillende problemen aangepakt. De basisinfrastructuur staat door haar 
laagdrempeligheid dichter bij de wijkbewoners. Door deze vergaderingen komt het wijkteam 
te weten wat de wijkbewoners bezighoudt en kunnen ze daarop aanhaken als dat nodig is. 
Zoals hierboven genoemd is het oprichten van een wijkteam erg goed geweest voor 
verschillende wijken in Amersfoort. Dit geldt ook voor het Soesterkwartier, waar al een grote 
betrokken basisinfrastructuur was (Bruijn, de, & Veen, van der & Meijneken, 2015). 
Doordat het buurtnetwerk het thema ‘sociaal isolement’ het leven in heeft geroepen, gaan 
vrijwilligers, mantelzorgers en professionals meer met dit thema aan de slag. Hierdoor 
kunnen de onderzoekers makkelijker aan informatie komen, omdat de basisinfrastructuur 
van het Soesterkwartier al verschillende interventies en activiteiten (denk hierbij aan kunst-
middagen of bingoavonden in de kerk) heeft gestart om sociale isolatie in de wijk tegen te 
gaan.  
 



13 
 

 
 
 
 

 
Fig. 2 
 
Op dit moment is 8% van de volwassen inwoners van het Soesterkwartier sociaal geïsoleerd. 
Van die groep is 25% senior (65+.) Het gaat hierbij om bewoners waarvan de leefsituatie 
bekend is (Gemeente Amersfoort, 2017). Belangrijk hierbij is, is dat het echt om de sociaal 
geïsoleerde mensen gaat en niet om de mensen met eenzaamheidsgevoelens.   
Dit zijn hoge cijfers als je kijkt naar het gemiddeld van heel Nederland. In Nederland is 3,7% 
van de bevolking objectief sociaal geïsoleerd en 2,3 % is subjectief sociaal geïsoleerd  
(Coumans, 2016).  
Volgens Coumans (2016) is er sprake van subjectieve isolatie wanneer iemand zich eenzaam 
voelt. Er hoeft in dit geval geen sprake te zijn van het niet hebben van contacten. Bij 
objectieve isolatie is daar wel sprake van. Iemand heeft in dit geval geen sociale contacten.  
 

Interventies 
Er zijn al meerdere interventies geweest wat betreft het tegengaan en verkleinen van een 
sociaal isolement. Denk hierbij aan interventies als groepsactiviteiten in wooncentra, de 
campagne ‘stop eenzaamheid zelf’ en maatjesprojecten (Tilburg, 2007).  
Verschillende woonvoorzieningen in Nederland organiseren groepsactiviteiten. Hierbij kun je 
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denken aan bingo en kaarten, maar ook activiteiten om meer in beweging te blijven.  
‘Stop eenzaamheid zelf’ is een campagne waarbij mensen worden opgeroepen om zelf in 
actie te komen tegen hun eenzaamheid. Dit kan door middel van een werkboek die je kan 
bestellen op de site van Stop Eenzaamheid Zelf. Ook zijn er adviezen te vinden op de website 
(Stop Eenzaamheid Zelf, 2017).   
 
In Nederland zijn meerdere maatjesprojecten te vinden. Onder andere BestBuddies NL en 
een maatjesproject vanuit het Oranjefonds. BestBuddies NL en een project voor jongeren 
tussen 17 en 35 jaar met een licht verstandelijke beperking (BestBuddies, 2017). Het 
maatjesproject vanuit het Oranjefonds is voor eenzame of hulpbehoevende ouderen (65+) 
en voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Ook mentorprojecten waarbij 
jongeren geholpen kunnen worden door een vrijwilliger met bijvoorbeeld huiswerk en, voor 
jonge gezinnen, hulp bij het opvoeden (Oranje Fonds, 2017).  
Het Mama Café is een project dat succesvol is volgens het meedenkgroepje uit het 
Soesterkwartier. Dit is een project waarbij elke tweede en vierde vrijdag van de maand een 
bijeenkomst wordt georganiseerd, waarbij ouders van kinderen onder de 6 jaar 
samenkomen bij o.a. voorstellingen, workshops en koffie/thee (Mama Café Soesterkwartier, 
2015).  
Echter willen de onderzoekers nu onderzoeken welke interventies het beste werken volgens 
de buurtbewoners van het Soesterkwartier en de professionals van onder andere het 
wijkteam Soesterkwartier en alle desbetreffende organisaties die aan het wijkteam zijn 
gekoppeld. Naar deze interventies wordt gevraagd tijdens het afnemen van de interviews. 
Het meedenkgroepje van het wijkteam Soesterkwartier geeft aan dat vooral de combinaties 
tussen een professional en een vrijwilliger goed werkt om mensen uit hun sociaal isolement 
te halen. Dit hebben zij vertelt tijdens bijeenkomsten waar de onderzoekers ook aanwezig 
zijn geweest. Dit gaat om eerste bevindingen en is nog niet officieel onderzocht.  
 

Sociaal isolement 
Kort gezegd is de missie van maatschappelijk werk: ''Bevorderen dat mensen in onze 
samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. Maatschappelijk werkers streven 
ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen 
ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met 
anderen met wie zij samenleven'' (Nel Jagt, 2013, pp.10).  
Mensen die in een sociaal isolement zitten missen vaak voor een groot deel de 
wisselwerking met hun sociale omgeving. Ze hebben vaak niet veel mensen om op terug te 
vallen, zoals genoemd in de missie van het maatschappelijk werk.  
Dit kan mogelijk belemmerend werken voor het welzijn van de persoon waar het om gaat. 
Door middel van het afnemen van interviews wordt onderzocht welke bestaande 
interventies in het Soesterkwartier wel en niet werken.  
“Iemand is sociaal geïsoleerd wanneer hij/zij weinig of geen (betekenisvolle) contacten heeft 
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en zich daar eenzaam en ongelukkig door voelt.” (Machielse, 2007).  
Het netwerk van iemand in een sociaal isolement is niet per sé klein en het is niet per 
definitie bepaald dat (vrijwilligers-)werk je hier weer uit kan halen. Dit is een conclusie die 
Anja Machielse (Hoogleraar ‘Empowerment van Kwetsbare Ouderen’ aan de Universiteit 
voor Humanistiek) trekt (UVH, 2017). 
In haar proefschrift ‘Onkundig en onaangepast’ (Machielse, 2017) beschrijft ze hoe mensen 
relaties makkelijk kunnen ontlopen, maar ook hoe zelfs bestaande relaties sociaal beperkend 
kunnen werken. Wat vooral bij ouderen ontbreekt volgens Machielse is het terugvallen naar 
emotionele of gezelschap-steun. 
 
Bij het bepalen of iemand sociaal geïsoleerd is, kijk je naar twee aspecten: het objectieve 
aspect en het subjectieve aspect. Het objectieve aspect is in dit geval het netwerk en het 
subjectieve aspect het gevoel van eenzaamheid.  
Het is belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen eenzaamheid en een sociaal 
isolement. Eenzaamheid is subjectief, dus een gevoel. Dit betekent dat er een verschil is 
tussen gewenste en de feitelijke hoeveelheid aanwezige relaties. Terwijl een sociaal 
isolement objectief is, dus het ontbreken van sociale relaties in het persoonlijke leven 
(Machielse, 2015). 
 

Risicogroepen 
Het is belangrijk om te ontdekken wanneer iemand sociaal geïsoleerd kan raken. Wanneer er 
meer duidelijkheid komt over de meespelende factoren, is het mogelijk dat er 
veranderingen/verbeteringen komen in de preventie. 
Het probleem van mensen in een sociaal isolement is dat ze niet kunnen participeren aan de 
maatschappij of dit maar beperkt kunnen. Het kan zorgen voor nieuwe problemen, zoals 
ziekteverzuim of in extreme gevallen zelfs criminaliteit. 
Uit ervaring van wijkbewoners die zich bezighouden met eenzaamheid en sociaal isolement 
in het Soesterkwartier blijkt dat er een aantal risicogroepen/-factoren zijn: 

- Senioren: door overlijden van hun partner kunnen zij in een isolement raken. Ook 
zijn er verschillende kantelmomenten die hiervoor kunnen zorgen zoals 
ziekenhuisopname, beginnende dementie of het verliezen van het netwerk; 

- Kwetsbare gezinnen: dit zijn bijvoorbeeld gezinnen waarbinnen veel problematiek 
speelt zoals schulden of werkloosheid; 

- Kwetsbaren:  
- Verslaafden; contacten nemen af, niet meer deelnemen aan sociale activiteiten; 
- Chronisch zieken; druk met artsen, vermoeidheid, onbegrip van anderen; 
- Psychiatrische doelgroep; moeilijke communicatie, niet adequate vorm van coping; 
- Niet aangeboren hersenletsel/dementie; onbegrip, boosheid, lager inkomen, 
overbelasting omgeving; 
- Licht verstandelijk beperkten. 
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Dit zijn de groepen sociaal geïsoleerde die bekend en aanwezig zijn in het Soesterkwartier. Er 
is een kans dat er nog meer risicogroepen aanwezig zijn, maar dat is niet bekend. Uit de 
gegevens van ‘Amersfoort in cijfers’ blijkt dat 8% van de bewoners van het Soesterkwartier 
in een sociaal isolement zitten. Dat komt neer op ongeveer 500 inwoners (Gemeente 
Amersfoort, 2017). 
 

Factoren 
Sociaal isolement kan ook bijvoorbeeld voortkomen uit rouw. Vooral wanneer we spreken 
over het verlies, kunnen mensen uit het netwerk de rouwende persoon angstvallig gaan 
vermijden. Mensen die in de rouw zitten hebben vaak ook een hoger ziekteverzuim, wat ook 
kan leiden tot een sociaal isolement.  
 
 
Er is vaak niet maar één reden dat iemand in een sociaal isolement is beland. Het is vaak een 
ingewikkeld-verweven-web van verschillende problemen op gezondheids- opleidings-, werk- 
of financieel gebied. Door het ontstaan van een probleem ontstaan andere problemen 
(Machielse, 2015). 

Doel 
‘Op 15 mei zullen de onderzoekers presenteren aan het wijkteam Soesterkwartier welke 
veranderingen of aanvullingen er effectief zijn in het contact nemen en behouden met 
sociaal geïsoleerde mensen.’ 
Wijkteam Soesterkwartier heeft de visie dat niet alle problemen meteen opgelost dienen te 
worden door de hulpverlener(s.) Zij geven aan dat er ook nuttige hulp vanuit de 
basisinfrastructuur of het eigen netwerk kan bestaan. Het is goed mogelijk dat dit ook van 
toepassing is tot bepaalde mensen in een sociaal isolement. Het is in dat geval een kwestie 
van de juiste mensen raadplegen of het op tijd signaleren van betrokkenen uit het netwerk 
van de indiviu(en.)  
Vanuit het wijkteam is de vraag gekomen hoe hulpverleners en mensen in een sociaal 
isolement nog dichterbij kunnen komen. Het onderzoeksteam heeft met deze vraag (en dus 
dit doel) een aantal hoofd- en deelvragen opgesteld. 
De daaruit voortvloeiende vragen zijn;  
 

Hoofdvraag 
Welke factoren kunnen belemmerend werken en welke werken stimulerend in het 
tegengaan van een sociaal isolement in het Soesterkwartier? 
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Deelvragen: 
 
1. Hoe is de beleving van de huidige situatie met betrekking tot begeleiding voor bewoners 
met een sociaal isolement en hoe is deze situatie voor hulpverleners? 
 
Het is belangrijk om te inventariseren wat de ervaring is van bewoners en professionals met 
het zicht op sociaal isolement. Op deze manier maak je meteen een opstapje naar de 
belemmerende en stimulerende factoren die de hoofdvraag vormen. 
 
2. Wat zou de ideale situatie kunnen zijn voor bewoners met een sociaal isolement en voor 
hulpverleners? 
 
Na de inventarisatie krijgen de bewoners en de hulpverleners door deze vraag de 
mogelijkheid om verder te kijken naar een situatie waarin belemmerende factoren niet 
aanwezig zouden zijn. Daarmee kijkt men naar de behoeften van beide partijen en ook naar 
stimulerende factoren. 
 
3. Welke handelingen kunnen sociaal geïsoleerde mensen zelf verrichten om ondersteuning 
te krijgen bij het onderhouden en opbouwen van een sociaal netwerk? 
 
Op deze manier komen de bewoners en hulpverleners wellicht op nieuwe ideeën voor het 
tegengaan/verkleinen van het sociaal isolement. Daarnaast wordt er gekeken vanuit het 
startpunt van de cliënt. 

Onderzoeksontwerp 
In dit hoofdstuk gaan de onderzoekers in op respondenten, benadering, betrouwbaarheid, 
feedback, interviewmethodes, onderzoeksinstrumenten, coderen, onafhankelijkheid en 
validiteit. In de kritische noot die daarop volgt staat een terugblik op de uitvoering op al deze 
gebieden.  
 

Respondenten 
Om de respondenten te bereiken, wordt er nauw samengewerkt met het wijkteam 
Soesterkwartier om de best aangewezen personen te bereiken. Het wijkteam werkt samen 
met andere instanties en organisaties door heel Amersfoort die kunnen helpen bij het 
bereiken van respondenten.  
De benadering van deze cliënten wordt face-to-face gedaan. Het wijkteam denkt met de 
onderzoekers mee wie potentiële respondenten zijn. 
Bij het interview wordt gebruik gemaakt van een vooropgestelde vragenlijst waarbij alle 



18 
 

relevante informatie, gekoppeld aan sociale isolatie wordt behandeld.  
Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de sociaal geïsoleerde in de wijk Soesterkwartier, 
maar worden ook professionals geïnterviewd die te maken hebben (gehad) met sociaal 
geïsoleerde mensen. Er worden in totaal 40 respondenten geïnterviewd. In totaal streven de 
onderzoekers er naar 15 professionals te interviewen en 25 (ex-) sociaal geïsoleerde 
buurtbewoners van de wijk Soesterkwartier. Dit kan in het proces aangepast worden in 
overleg met het wijkteam of het meedenkgroepje.  

 
Benadering 
Het gaat hier om een kwalitatief onderzoek, dit houdt in dat het een interpretatief 
onderzoek is in het veld (Verhoeven, 2011). Er worden dus vragen gesteld aan zowel 
buurtbewoners van de wijk Soesterkwartier als professionals uit onder andere het wijkteam. 
Deze interviews bestaan uit een aantal open vragen. Hierdoor is het een interpretatief 
onderzoek. De onderzoekers zijn dus opzoek naar de interpretatie van de respondenten.  
 

Betrouwbaarheid 
“Onder betrouwbaarheid van onderzoek verstaan we de mate waarin het onderzoek vrij is 
van toevallige fouten.” (Verhoeven, 2011, pp.36). 
De onderzoekers zorgen voor een betrouwbaar en herhaalbaar onderzoek door zichzelf zo 
neutraal mogelijk op te stellen. Zij zullen vragen stellen aan professionals en buurtbewoners 
uit de wijk Soesterkwartier. Hierbij zullen de onderzoekers letten om hun houding en manier 
van vragen stellen om er voor te zorgen dat er geen eigen meningen te zien zullen zijn vanuit 
de onderzoeker. Dit zullen de onderzoekers doen door de vragen op een neutrale manier te 
stellen op een zo neutraal mogelijk plek zonder dat hier andere bij zullen zijn die invloed 
kunnen hebben op de antwoorden van de respondent.  
De onderzoekers zullen regelmatig coderen en bespreken hoe het gaat met het onderzoek 
en elkaar werk controleren. Op deze manier is het niet mogelijk dat er toevallige fouten 
gemaakt zullen worden.  
 

Feedback 
In de benadering naar respondenten zullen de onderzoekers ook om feedback vragen. Op 
deze manier blijft er getoetst worden of de vragenlijst en de manier van 
informatieverzameling aansluit bij het onderzoek en bij de respondenten. Bovendien wordt 
er daardoor een persoonlijk startpunt gecreëerd en blijft de betrokkenheid van 
respondenten in het onderzoek bestaan (Verhoeven, 2014). 
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Tot slot zal er in de benadering ook constant naar advies/tips van het wijkteam en de school 
gevraagd worden en zullen de onderzoekers ook specifieke feedback vragen. Met name de 
feedback van het wijkteam kan van groot belang zijn voor de benadering, omdat sommige 
respondenten wellicht cliënten zijn van het wijkteam. Op dat moment hebben werknemers 
van het wijkteam dus al kennis over de respondent en kunnen ze wellicht goede tips geven 
over het benaderen van de desbetreffende persoon. 

 
Interviewmethode 
De methodiek die gebruikt zal worden voor dataverzameling is het interviewen (Verhoeven, 
2014). In de interviews gaat het erom dat de beleving van de respondent(en) voorop zal 
staan. Deze beleving heeft namelijk een grote bijdrage voor het verzamelen van informatie 
over het onderwerp ‘sociaal isolement.’  
In dit onderzoek gaat er gebruik gemaakt worden van een semi-‘open interview’ 
(Verhoeven, 2014). Bij dit interview is het erg belangrijk dat er alle ruimte is voor de eigen 
inbreng van de respondent. De onderzoeker blijft flexibel en kan goed inspelen op het 
verloop van het gesprek.  
 

Ethische aspecten 
Omdat er onderzoek wordt gedaan vanuit een organisatie (Wijkteam Soesterkwartier), 
wordt er geacht de gedragscode van een onderzoeker te handhaven. Hierbij is het belangrijk 
dat er “...vertrouwelijk met de onderzoeksgegevens om wordt gegaan...’’ (Hogeschool 
Utrecht, 2017 pp. 26). 
In verband met het onderwerp ’sociale isolatie’ wordt het moeilijk om contact te krijgen met 
respondenten. Hierdoor wordt het ook moeilijk om deze te interviewen.  
Omdat de doelgroep ‘’sociaal geïsoleerden’’ een lastig te bereiken groep, is wordt er hulp 
gezocht met ‘verwerving van informatie,’ ‘verblijfplaats’ en probleemvragen van cliënten. 
‘’Hierbij is het van uiterst belang dat hier zorgvuldig en met respect mee wordt omgegaan.” 
(Hogeschool Utrecht, 2017 pp.26).  
Om de privacy van de geïnterviewde respondenten te beschermen, worden de interviews 
anoniem afgenomen. Het anoniem afnemen van interviews is ook een goede strategie om 
een sociaal geïsoleerde over te halen om mee te doen aan een interview.  
Een dilemma wat de onderzoekers tegen kunnen komen is het gevoel van schaamte dat kan 
bestaan bij mensen in een sociaal isolement. Dit kan wellicht effect hebben op de 
bereikbaarheid of het verloop van een interview. 
Vervolgens is er de geheimhouding die een rol speelt in het onderzoek. Hulpverleners 
hebben geheimhoudingsplicht. De onderzoekers zullen ook deze plicht krijgen als het om 
gevoelige informatie gaat. Hierbij kun je denken aan informatie over de privésituatie van een 
cliënt. 
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Onderzoeksmethode 
Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Onderzoeken zijn te onderscheiden in 
kwantitatief en kwalitatief. Kwantitatief is een cijfermatig onderzoek. Je zou kunnen denken 
aan de uitspraak: ‘meten is weten.’ (Verhoeven, 2014). 
In het kwalitatief onderzoek is het belangrijk om te onderzoeken welke betekenissen 
personen zelf aan een situatie geven. In dit geval worden de personen dus niet alleen 
onderzocht, maar ook de omgeving ervan en de context. Je noemt dit met een 
samenvattend woord ook wel: ‘holisme’ (Verhoeven, 2011 pp. 32). Een ander kenmerk voor 
een kwalitatief onderzoek is de flexibiliteit. De onderzoekers zijn flexibel en kunnen zich 
aanpassen op de situatie en veranderingen gedurende het onderzoeksproces. Ook het 
onderzoek zelf is flexibel; verwachtingen kunnen veranderen en instrumenten aangepast.  
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van primaire literatuur. Dit houdt in dat de 
onderwerpen van die literatuur voor het eerst behandeld worden. Zo hebben de 
onderzoekers gebruik gemaakt van verschillende onderzoeken over eenzaamheid en sociaal 
isolement. Deze literatuur bevatte landelijke onderzoeken, maar ook plaatselijke 
onderzoeken. Naast het gebruik van primaire literatuur is er ook gebruik gemaakt van grijze 
literatuur. Dit is literatuur die de onderzoekers ontvangen hebben van contactpersonen. 
Deze stukken gaan vaak specifiek over de wijk. Deze onderzoeken zijn gedaan door 
organisaties die  
actief zijn in de wijk en bepaalde onderwerpen onderzocht wilden hebben.  
 

Onderzoeksinstrumenten 
Ten eerste is een onderzoeksinstrument het half-gestructureerd interview. Deze interviews 
worden afgenomen met sociaal geïsoleerden, maar ook met experts in het werkveld. De 
expertinterviews vormen een tweede perspectief van respondenten. 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten die dienen voor de interviews. Deze 
vragenlijsten zijn de rode draad voor een interview. Daarnaast dienen deze vragenlijsten als 
analyse-instrument (Verhoeven, 2014) voor het coderen van informatie. 
Er wordt gebruikt van (digitale) bronnen, zoals het Sharepoint systeem van het wijkteam en 
literatuur over het onderwerp of sub onderwerpen die van belang zijn. Deze bronnen dienen 
voor het verwerven van kennis en het in beeld krijgen van achtergrondinformatie of om de 
context in beeld te krijgen. 
Tot slot wordt er deelgenomen aan belangrijke vergaderingen van het wijkteam en het 
meedenkgroepje, zoals de buurt netwerkbijeenkomst. Bij deze bijeenkomst komen 
vrijwilligers uit de wijk samen om te overleggen en informatie uit te wisselen. De sociale 
kaart van de wijk is dan ook een belangrijk instrument voor het contact leggen met 
(vrijwillige) instanties in de wijk (en wellicht eromheen.)  
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Coderen 
Na het afnemen van de interviews zullen deze letterlijk worden uitgeschreven (verbatim). 
Deze interviews zullen vervolgens nagelezen worden en de antwoorden worden gecodeerd. 
Dit houdt in dat de onderzoekers bedenken met welk woord zij fragmenten uit de afspraken 
het best kunnen omschrijven. Dit zetten zij dan bijvoorbeeld in de kantlijn.  
Deze woorden worden, nadat elk interview is gecodeerd, gegroepeerd. Er wordt bekeken 
wat bij elkaar past. Zo is te zien welke antwoorden worden herhaald en zijn dus het 
belangrijkst. Je kan dit bijvoorbeeld doen door een verticale analyse te maken en alle 
gegevens antwoorden op een bepaalde vraag op een rij te zetten.  
Zoals hierboven omschreven worden de gegevens eerst uitgerafeld (Verhoeven, 2011, 
p.304). In een van de laatste stappen van het coderen komt er een structuur aan de 
verzamelde begrippen uit de gegevens. Deze kan dan leiden tot een conclusie, doordat er 
een goed overzicht is van de resultaten. 
Bij een kwalitatief onderzoek kan ‘mindmapping’ een goed hulpmiddel zijn bij het vormen 
van een conclusie (Verhoeven, 2011, p.306). Deze mindmap kan letterlijk op papier 
geschreven worden, maar het kan ook met post-it papiertjes. Waar het om gaat is dat er een 
schematische weergave wordt gemaakt van de resultaten. Omdat dit onderzoek wordt 
verricht door een groep, kunnen de onderzoekers veel baat hebben bij een mindmap. Dat 
maakt de resultaten namelijk meteen visueel.  
Naast het combineren van overeenkomende gegevens, wordt er ook gesplitst. In de 
mindmap kan dit verwerkt worden, maar er kan ook een aparte mindmap voor gemaakt 
worden. Dit is afhankelijk van de gegevens en de hoeveelheid van 
overeenkomsten/verschillen er in. Dit hele splits-proces is het ‘axiaal coderen’ (Verhoeven, 
2011, 305). Doordat er ook gesplitst wordt, krijgen de onderzoekers een breder beeld van 
het geheel aan gegevens en is het mogelijk een advies uit te brengen.  
 

Onafhankelijkheid 
In dit onderzoek is de beleving van de respondenten van groot belang. De onderzoeker 
neemt dan ook een onafhankelijke positie aan, waardoor voorkeuren en meningen van 
betrokkenen niet beïnvloed kunnen worden. Een onafhankelijk onderzoek kan deze twee 
namelijk beter aan het licht brengen (Verhoeven, 2014). 
Om die reden zijn de onderzoekers dan ook objectief in het verwerven en coderen van 
informatie. Ook tijdens de interviews zullen zij geen voorkeuren of meningen gebruiken voor 
het onderzoek.  

 
Validiteit 
Het logboek, de rapportages en de verantwoording naar elkaar, naar het wijkteam en naar 
de school zijn hier dan ook belangrijke instrumenten voor. Deze kunnen gebruikt worden ter 
controle van de validiteit en voor evaluaties. 
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Kritische noot   
 

Doel en deelvragen 
Het doel was het volgende: ‘Op 15 mei zullen de onderzoekers presenteren aan het wijkteam 
Soesterkwartier welke veranderingen of aanvullingen er effectief zijn in het contact nemen 
en behouden met sociaal geïsoleerde mensen.’  
Afgelopen 15 mei hebben de onderzoekers de tussentijdse bevindingen gepresenteerd aan 
het buurtnetwerk. Er is ervoor gekozen om de presentatie voor het buurtnetwerk te doen in 
plaats van voor het wijkteam. Deze keuze is gemaakt, omdat het buurtnetwerk zich meer 
bezighoudt met het sociaal isolement. Bij het buurtnetwerk zit ook een aantal personen van 
het wijkteam. Op deze manier was onze opdrachtgever toch aanwezig. Tijdens de 
presentatie hebben de onderzoekers een aantal aanbevelingen gedaan. De feedback die 
daarop gegeven werd was positief.  
De hoofd- en deelvragen zijn niet meer veranderd. In het begin van het onderzoek is er nog 
wel naar gekeken door de onderzoekers en het meedenkgroepje. Tijdens de uitvoering van 
de interviews werd duidelijk dat de deelvragen goed aansluiten bij de hoofdvraag van de 
opdrachtgever. Ook bleken de interviewvragen goed aan te sluiten. De deelvragen belichten 
ieder twee kanten; die van de professionals en die van de bewoners. Zoals beschreven zijn er 
maar een aantal buurtbewoners geïnterviewd en hebben de onderzoekers hierin niet de 
gewenste hoeveelheid resultaten behaald. De antwoorden op de deelvragen hebben dus 
alleen betrekking op de professionals en niet op de buurtbewoners.  
Desondanks hebben de onderzoekers ervoor gekozen om de deelvragen niet aan te passen, 
omdat de onderzoekers deze geringe resultaten wel willen delen in dit onderzoek. Ook 
wilden de onderzoekers in deze kritische noot duidelijk maken dat er hard gewerkt is aan het 
behalen van de gewenste resultaten maar dat dit helaas toch anders is gelopen. De 
onderzoekers vinden het belangrijk om openheid te bieden betreffende dit onderzoek, om 
zo ook betrouwbaarheid en validiteit te kunnen waarborgen.  
 

Respondenten  
Het uitgangspunt betreffende de respondenten was het interviewen van 15 professionals en 
25 buurtbewoners die te maken hebben gehad met sociaal isolement. Helaas bleek tijdens 
de uitvoering van het onderzoek dat het niet mogelijk was zoveel buurtbewoners te spreken. 
Voor aanvang van de uitvoering gaf het wijkteam aan ons aan de contactgegevens van 
buurtbewoners/cliënten aan te kunnen leveren. Helaas is dit niet gelukt.  
Het wijkteam gaf tijdens de uitvoering aan dat dit door privacy redenen bijna niet mogelijk 
was. Het was dus voor de onderzoekers niet mogelijk om een grote groep bewoners van de 
wijk te spreken. De bewoners die de onderzoekers wel gesproken hebben dienen dan ook 
als aanvulling voor de andere respondenten.  
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De onderzoekers hebben in samenspraak met de opdrachtgever ervoor gekozen om 
uitsluitend professionals te interviewen voor de resultaten. Naast de geïnterviewde 
professionals is het toch gelukt om 11 bewoners te interviewen. Deze dienen als aanvulling 
voor het wijkteam en de borging (en implementatie) voor het buurtnetwerk.  
Naast de aparte interviews zijn er verschillende bijeenkomsten geweest waar de 
onderzoekers bij aanwezig waren. Allereerst was er het buurtnetwerk. Elke zes weken is er 
een buurtnetwerk-bijeenkomst, waarbij zo’n 30 medewerkers van zowel het wijkteam als de 
sociale basisinfrastructuur samenkomen om belangrijke ontwikkelingen en thema’s in de 
wijk te bespreken. De onderzoekers hebben tot nu toe drie bijeenkomsten bijgewoond. 
Omdat het jaarthema ‘sociaal isolement’ is, hebben de onderzoekers een actieve rol gehad 
in de bijeenkomsten. Elke bijeenkomst hebben ze een half uur de tijd gehad om te vertellen 
hoe het onderzoek verliep. Daarnaast was er ook ruimte voor leden van het buurtnetwerk 
om mee te denken, vragen te stellen en feedback te geven. 
Op 15 mei hebben de onderzoekers de adviezen gepresenteerd voortkomend uit het 
onderzoek. Hier werd positief op gereageerd. De leden van het buurtnetwerk waren zo 
enthousiast, dat ze graag nogmaals een presentatie zien en daarvoor ook de gemeente 
hebben uitgenodigd. Deze uitnodiging is terug te vinden in bijlage 5. Op 26 juni zullen zij 
nogmaals een bijeenkomst bijwonen en voor een tweede keer presenteren.  
Naast het bijwonen van buurtnetwerk-bijeenkomsten, hebben de onderzoekers ook 
bijeenkomsten van het meedenkgroepje bijgewoond. Ook deze zijn ongeveer eens in de zes 
weken. Dit groepje bestaat uit zo’n vijf personen en is opgezet door dhr. B. Ook is er bij elke 
bijeenkomst een medewerker van het wijkteam aanwezig geweest.  
De onderzoekers hebben in totaal vijf bijeenkomsten van het meedenkgroepje bijgewoond. 
Elke bijeenkomst van dit meedenkgroepje was met de volledige aandacht gericht op het 
onderzoek. De bijeenkomsten dienden als evaluatiemoment, maar ook als informatiebron. 
Met name het opdoen van kennis over de (mogelijkheden in) de wijk en het vinden van 
respondenten is wat er voortkwam uit de meedenkgroep-bijeenkom 
 

Randvoorwaarden  
Een eerste randvoorwaarde was het protocol dat het wijkteam heeft met betrekking tot 
privacy van cliënten. Wanneer wijkteammedewerkers een onderzoeker mee willen nemen 
en informatie willen delen van cliënten (dus bewoners) moeten zij hiervoor eerst 
goedkeuring krijgen van de gemeente. Het aanvragen van deze goedkeuring is een traject 
wat weken of maanden kan duren en was daarmee dus een belemmering voor het 
onderzoeksteam. Dit maakte het namelijk zo goed als onmogelijk om mee te gaan op bezoek 
met wijkteammedewerkers of een interview te voeren met een cliënt. De onderzoekers 
hebben deze informatie doorgekregen van de opdrachtgever. 
Een tweede randvoorwaarde was dat veel bewoners een drempel voelen om te spreken met 
het onderzoeksteam. In de wijk Soesterkwartier is voor velen wantrouwen naar de overheid 
en de hulpverlening. Dit kan komen door eerdere negatieve ervaringen met de overheid en 
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hulpverlening, maar ook door bestaande normen en waarden in bepaalde buurten van de 
wijk. Er heerst een eigen cultuur in elk deel van de wijk. 
Een derde randvoorwaarde is dat veel professionals in de hulpverlening nog weinig tijd over 
hebben naast het hulpverlenen en de bijbehorende administratie. Dit kan het voor het 
onderzoeksteam lastig maken om met professionals in contact te komen.  
Een vierde randvoorwaarde is een gevolg van de derde, bovengenoemde randvoorwaarde. 
Doordat sommige professionals geen face-to-face afspraak konden maken in verband met 
eigen tijdsplanning, hebben de onderzoekers sommige interviews telefonisch afgenomen. 
Deze interviews worden dus alleen verbaal gevoerd, waardoor aspecten als 
gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal of emoties gemist kunnen worden. Via de telefoon zal 
alleen intonatie en woordkeuze een interpretatie geven van de beleving en waarde die een 
respondent hecht aan wat er besproken wordt. Dit maakt dat de interviewer op sommige 
onderwerpen minder makkelijk doorvraagt en ingaat.  
 

Benadering  
Allereerst is de benadering naar bewoners een steeds terugkomend onderwerp geweest 
voor het onderzoeksteam. Het team heeft bij elke respondent actief met elkaar besproken 
hoe de communicatie zou verlopen. Dit werd ook besproken met leden van het wijkteam en 
het meedenkgroepje.  
Als er wordt gekeken naar de samenwerking tussen de onderzoekers en de opdrachtgever, 
kan er gezegd worden dat dit zeer goed is verlopen. Op een aantal momenten is er enige 
onduidelijkheid geweest over de vaste contactpersoon met het wijkteam, maar na goede 
afstemming werd het duidelijk. 
Na zo’n vier weken is het eerste contact gelegd met het meedenkgroepje, georganiseerd 
door dhr. B. Dit contact is zeer actief onderhouden, omdat dhr. B. veel kennis heeft van de 
wijk en hier een bekend gezicht is voor de bewoners. Dhr. B. diende op sommige momenten 
ook als tussenpersoon. Hij heeft het team voor een deel voorzien van respondenten en in 
contact gebracht met professionals en bewoners. Er werd meegedacht op het gebied van 
contact leggen en behouden met respondenten, het schrijven van stukken en het 
interviewen.   
Officiële zaken, zoals het ondertekenen van formulieren werd gedaan door vaste 
contactpersonen van het wijkteam. Daarnaast zijn er een aantal evaluatiemomenten 
geweest waarop het onderzoeksteam om feedback heeft gevraagd aan 
wijkteammedewerkers.  
Waar ook rekening mee gehouden moest worden met betrekking tot de benadering van 
respondenten, is het feit dat er in het Soesterkwartier een duidelijke scheiding ligt tussen de 
verschillende buurten. De onderzoekers zijn erachter gekomen dat elke buurt zijn eigen 
normen en waarden hanteert waar je als professional, vrijwilliger of onderzoeker rekening 
mee moet houden.  
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Zoals beschreven onder het kopje ‘achtergrondinformatie over de wijk’ in de 
probleemstelling, is het Soesterkwartier van oudsher een arbeiderswijk. Deze scheiding is tot 
op de dag van vandaag nog zichtbaar. De wijk heeft een aantal buurten; de rivierenbuurt, de 
bomenbuurt en de bloemenbuurt. In de bloemenbuurt wonen veel mensen met lage 
inkomens, lage opleidingsniveaus en in die buurt komt ook de meeste criminaliteit voor. De 
bloemenbuurt is een echte volksbuurt, er is veel sociale controle en de sociale cohesie is in 
sommige straten hoog. De rivierenbuurt en de bomenbuurt zijn de wat ‘rijkere’ buurten. In 
deze buurten staan over het algemeen koopwoningen en wordt de buurt netjes 
onderhouden.  
Volgens een groot deel van de respondenten moeten mensen uit de bloemenbuurt anders 
benaderd worden dan mensen uit de rivieren- en bomenbuurt. Ook werd duidelijk dat het 
lastig is om de mensen uit de verschillende buurten te verbinden. Er heerst een soort 
wantrouwen vanuit de bloemenbuurt naar de andere buurten toe. Als er iets wordt 
georganiseerd in de wijk vind je daar óf mensen uit de bloemenbuurt, óf mensen uit de 
andere buurten. Dit maakt het sociale werk in de wijk lastig. Het is lastig om de buurten 
nader tot elkaar te brengen.  
 

Betrouwbaarheid en validiteit 
Om de verzamelde informatie goed te borgen, is er met zowel het buurtnetwerk als het 
meedenkgroepje afgesproken dat de onderzoekers nog doorgaan met het onderzoek tot 26 
juni. Een eerste reden daarvan is het overdragen. Er is afgesproken dat de adviezen die de 
onderzoekers hebben nog praktischer worden gemaakt, zodat de leden van het wijkteam 
(en het buurtnetwerk en meedenkgroepje) ermee aan de slag kunnen. 
Een tweede reden is het tekort aan informatie vanuit bewoners. Om een completer beeld te 
krijgen van dit onderzoek, vinden de onderzoekers het belangrijk dat er nog meer bewoners 
worden gesproken. Omdat dit helaas niet gelukt is, streven de onderzoekers ernaar om het 
tot 26 juni nog eens te proberen. Zij doen dit aan de hand van enquêtes. Het 
meedenkgroepje wil dit overnemen na 26 juni, omdat de verhalen van ervaringsdeskundigen 
de belangrijkste bron vormen voor het maken van het boekje met portretten. 
De groep onderzoekers gaat dus langer door met het onderzoek om ervoor te zorgen dat de 
informatie goed wordt geborgd in het wijkteam en buurtnetwerk en er een goede opzet zal 
zijn voor het boekje van het meedenkgroepje. 
De betrouwbaarheid is ook gewaarborgd door constante afstemming met de opdrachtgever; 
het wijkteam, maar ook met de leden van het buurtnetwerk en het meedenkgroepje. Dit 
door constant de betrokkenen in het onderzoek op te hoogte te blijven stellen en ook veel 
feedbackmomenten te houden. 
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Feedback 
Tijdens het onderzoek zijn er veel feedbackmomenten geweest. Tijdens elke 
buurtnetwerkvergadering en bij elke bijeenkomst van het meedenkgroepje hebben de 
onderzoekers naar feedback op het onderzoek gevraagd. Door gebruik te maken van de 
verkregen feedback, is het onderzoek steeds actueel gebleven en hierdoor voldoet het 
onderzoek aan de verwachtingen van de verschillende partijen. Aan de respondenten is 
enkel gevraagd of zij nog extra informatie hadden buiten de gestelde vragen om, een enkele 
keer is er concreet gevraagd om feedback. Er is niet aan elke respondent om specifieke 
feedback op de vragenlijst gevraagd omdat naar voren kwam dat er voldoende informatie 
gehaald kon worden uit de vastgestelde vragenlijst.  

 
Methodes  
Dit onderzoek is gestart met een analyse van het bestaande materiaal om zo te kunnen 
beschrijven welke kennis er al bestond. Na een beschrijving is het team begonnen aan 
definiëren. In deze fase werd er met name geobserveerd en een analyse van de inhoud 
gemaakt. Dit was dan ook het moment dat het team voor het eerst een buurtnetwerk-
bijeenkomst bijwoonde. 
Gedurende het onderzoek is er ook sprake van ‘iteratie’ geweest (Verhoeven, 2011). 
Onderzoeksfasen, zoals het vergelijken en evalueren, liepen door elkaar heen en herhaalde 
zich steeds. Door de wekelijkse contactmomenten met betrokkenen (denk aan 
buurtnetwerk, meedenkgroep, wijkteam en afstudeercoach) is er constant stilgestaan bij het 
proces. Toch is de benadering naar professionals gelijk gebleven en zijn de gestructureerde 
vragen blijven bestaan in het half-gestructureerde interview. 
In dit onderzoek zijn met name de ervaringen en beleving van professionals de kern 
geworden. Dit onderzoek is gestart met zicht op ook de ervaringen en beleving van de 
bewoners in sociaal isolement. Omdat dit vanwege randvoorwaarden en tijd niet meer zou 
gaan lukken, hebben de onderzoekers zich gefocust op professionals. Op het gebied van 
dataverzameling is de methode dus niet veranderd. Een kwalitatieve manier van 
dataverzameling is het afnemen van interviews en de focus leggen op de interpretatie van 
een respondent (Verhoeven, 2011). 
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Onderzoeksinstrumenten 
Ten eerste hebben de onderzoekers voorafgaand aan het interviewen van respondenten 
literatuuronderzoek gedaan. Hierdoor waren zij op de hoogte van een aantal cijfers en feiten 
over sociaal isolement en het Soesterkwartier. De onderzoekers werd verteld dat zij 
misschien gebruik konden maken van de sharepoint van  
De onderzoekers hebben tijdens het onderzoeken gebruik gemaakt van opnames en 
verbatims. Dit hebben zij gedaan om ervoor te zorgen dat er geen belangrijke informatie 
verloren zou gaan.  
Tijdens het interviewen hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van de vragenlijsten 
zodat zij wel in staat waren om alle vragen te stellen die belangrijk zijn voor het interview. 
Door half-gestructureerd te interviewen kregen de respondenten de kans om hun verhaal te 
vertellen en hadden daarnaast ook de vrijheid om hun verhaal te doen.  
De onderzoekers hebben de opdracht voor het onderzoek gekregen van het Wijkteam 
Soesterkwartier. Hierbij zouden zij hen ook helpen bij het vinden van voldoende 
respondenten, dit was helaas niet mogelijk doordat interviews eerst aangevraagd moesten 
worden bij de gemeente. Wel heeft het meedenkgroepje een aantal respondenten 
aangedragen. Helaas heeft het onderzoeksteam hierin vaak te maken gehad met bewoners 
die liever niet mee wilde doen aan het onderzoek wegens zenuwen.  
De onderzoekers hebben geen gebruik gemaakt van de sharepoint van het wijkteam 
Soesterkwartier. Dit was niet nodig. Wel hebben zij een aantal documenten mogen 
ontvangen. De sociale kaart van het wijkteam is gebruikt om professionals uit de wijk te 
vinden om te kunnen interviewen.  
 

Coderen  
De onderzoekers hebben ervoor gekozen om geen gebruik te maken van mindmapping maar 
van een kleurcode. Deze keuze is gemaakt, omdat het werken met kleurcodes 
overzichtelijker is. De onderzoekers hebben alle interviewvragen een eigen kleur gegeven. 
Hierna zijn alle antwoorden op de vragen dezelfde kleur gemaakt.  
De antwoorden zijn daarna verwerkt in een verticale en horizontale analyse. In de verticale 
analyse zijn alle letterlijke antwoorden van de respondenten onder elkaar gezet. Onderaan 
elke vraag is een samenvatting gemaakt van deze antwoorden.  
Hierna is de horizontale analyse gemaakt. Daarbij zijn de individuele antwoorden van de 
respondenten kort samengevat. Hierdoor filteren de onderzoekers de belangrijke informatie 
uit de verschillende interviews.  
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Validiteit 
Alle literatuur die gebruikt is door de onderzoekers is betrouwbaar. De opdrachtgever is 
betrokken geweest, maar heeft alleen een ondersteunende rol gespeeld. Tijdens de 
gesprekken lag de focus op wat er goed ging en waar nog ondersteuning in nodig was. Dit 
was erg fijn voor de onderzoekers, want hierdoor kon er onpartijdig onderzoek verricht 
worden. Opvallend is dat veel respondenten dezelfde antwoorden gaven.  
 

Resultaten  
 
1. Hoe is de beleving van de huidige situatie met betrekking tot begeleiding voor bewoners 
met een sociaal isolement en hoe is deze situatie voor hulpverleners? 
Een eerste resultaat is een doelgroep die ook sociaal geïsoleerd is in de wijk, namelijk: 
jongeren. Respondent 1 en respondent 20 vertelden over zwerfkinderen in de wijk. Deze 
kinderen kunnen om verschillende redenen niet thuis terecht en leven als het ware op 
straat. Ze zijn op zichzelf aangewezen en kunnen snel in nare situaties terecht komen. 
Respondent 20, een jongerenwerker, heeft voorbeelden gegeven. Denk hierbij aan jonge 
meiden die prostitueren voor een slaapplaats. 
Omdat de focus uiteindelijk is gelegd op professionals, kan ook alleen de beleving van die 
professionals beschreven worden. Er kan een inschatting gemaakt worden van de beleving 
van bewoners, maar het aantal gesproken bewoners is te klein om er conclusies uit te 
kunnen trekken.  
Allereerst geven 9 van de 21 hulpverleners aan dat ze bekend zijn met het wantrouwen dat 
er vanuit de wijk bestaat naar de hulpverlening (of overheid). Dit wantrouwen is merkbaar, 
doordat veel bewoners van de wijk zeer direct zijn in de communicatie. “Je hebt een klik met 
iemand of niet. En wat ik merk in het Soesterkwartier is dat mensen je feedback geven, dus 
als je geen klik hebt, hoor je dat ook vrij snel. Daar moet je wel tegen kunnen” (Respondent 
12). Bovendien worden de deuren ook regelmatig niet opengedaan wanneer de eigenaar 
van het huis denkt of ziet dat je van de overheid of hulpverlening bent. “Ik kom weleens bij 
mensen aan de deur, omdat ik daar dan vaak even een praatje mee wil maken en als ze niet 
gelijk doorhebben wie ik ben. Zo heb ik weleens gehad dat ik achterna gezeten werd met een 
hamer. Dat kan zijn, omdat ze dan denken dat je van de overheid bent..." (Respondent 1). 
Daarnaast geven 10 van de 21 hulpverleners aan veel administratie-taken te hebben.  
Deze hoeveelheid administratie bevordert het vertrouwen van de bewoners naar 
hulpverleners toe niet.  Veel instanties hebben een registratieprocedure. Ook wordt er 
gerapporteerd. Dit zwart-op-wit beschrijven kan de argwaan en het wantrouwen bij 
bewoners vergroten. Bovendien is een groot deel van de bewoners van het Soesterkwartier 
laaggeletterd zoals eerder genoemd. Deze mensen hebben o.a. moeite met het invullen van 
formulieren en het vinden van informatie op internet. “...als ik mensen aanmeld bij de 
sociale dienst en mensen krijgen gelijk iets, dat zij zich moeten aanmelden via een e-
mailadres. Dan verwacht je dus A; dat iemand een computer heeft en B; dat iemand kan 
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lezen en schrijven. Als ik dan aangeef: Deze persoon is laaggeletterd, heb ik iemand 
tegenover mij zitten met vlekken in zijn nek, want dan snapt diegene het niet meer, want hoe 
moet je iemand dan verwerken in het systeem? Terwijl ik dan denk: ‘ja hallo, wederkerigheid, 
menselijkheid’” (Respondent 9). Het is dus volgens de professionals zeer waarschijnlijk dat de 
administratie procedures voor een drempel zorgen bij een groot deel van de bewoners.  
Administratie-werkzaamheden nemen ook tijd in beslag. Zo vertelt respondent 12 zelfs dat 
zo’n 40 % van de tijd in het werk opgaat in administratie-werkzaamheden.  
Er is duidelijk geworden dat er voor wijkteammedewerkers geen tijd is om de wijk in te gaan 
om deel te nemen aan de verschillende activiteiten in de wijk, zoals koffiedrinken of lunchen 
bij Bij Bosshardt. Uit andere interviews blijkt dat dit juist heel belangrijk is om te doen om 
goede contacten op te bouwen binnen de wijk. 13 van de 21 respondenten geeft aan dat dit 
belangrijk is.  
Tijdens een van de laatste buurtnetwerk-bijeenkomsten is gebleken dat de bus-regeling in 
het Soesterkwartier voor veel klachten zorgt bij bewoners. De bus rijdt op de eerste helft 
van de dag aan één kant van de wijk en op de tweede helft aan de andere kant. Dit zorgt 
ervoor dat mensen die afhankelijk zijn van de bus zich op bepaalde momenten van de dag 
niet kunnen verplaatsen of veel geld moeten betalen, doordat ze eerst door de hele wijk 
moeten rijden. Dit geld hebben bewoners soms niet. Wanneer iemand zich niet makkelijk 
kan voortbewegen, kan het ook lastig worden om contact te onderhouden met mensen die 
verder weg wonen.  
 
2. Wat zou de ideale situatie kunnen zijn voor bewoners met een sociaal isolement en voor 
hulpverleners? 
Allereerst is een veel voorkomend woord in de interviews ‘laagdrempeligheid.’ Uit het 
vooronderzoek bleek al dat mensen in sociaal isolement een of meer drempels voelen om 
het huis uit te komen en verandering te brengen in het sociale netwerk. Hulpverleners 
beamen dit. Met name hulpverleners op openbare plaatsen, zoals ‘Bij Bosshardt’ of het 
buurthuis benoemen dat laagdrempeligheid voor meer animo zorgt. Onder deze 
laagdrempeligheid wordt verstaan dat het voor een bewoner niet als dwang moet voelen 
om erheen te gaan en dat er niet teveel eisen worden gesteld. Ook wordt hieronder 
verstaan dat de (nieuwe) bezoeker geen druk voelt en vrij is om te bepalen. “Het 
belangrijkste is de laagdrempeligheid. Dit helpt sowieso en ik denk dat je als professional 
moet meebewegen met de wijkbewoner. Ik kan wel een plan hebben, maar dit moet je heel 
rustig aan doen en meebewegen. Als je dit niet doet, heb je kans dat de wijkbewoner de deur 
dichtgooit, want al snel wordt het dan bedreigend” (Respondent 11). 
17 van de 21 respondenten benoemt laagdrempeligheid als voorwaarde om contact te 
leggen met een sociaal geïsoleerd persoon. 
Wat er ten tweede al vrij snel naar voren kwam in het onderzoek is dat er binnen de wijk een 
verschil is tussen de verschillende buurten. Soms zelfs zo’n verschil, dat mensen uit de ene 
buurt niet met mensen uit de andere buurt willen omgaan of communiceren. Hulpverleners 
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vertellen dit en bewoners beamen dit. “Dat is wel onze wens; om die 3 wijken, en dan met 
name het oude Soesterkwartier en de rivierenwijk, om dat wat meer met elkaar te 
vermengen. Maar dat is toch een soort utopie tot nu toe. Dat is moeilijk om dat te mengen. 
Want de mensen uit de rivierenwijk, de tweeverdieners, de mensen die het allemaal goed 
voor elkaar hebben, hebben hier eigenlijk niks te halen… denken ze. En de hele oude 
Soesterkwartierders hebben ook weer hun vooroordelen” (Respondent 8). 
Uit de interviews is ook gebleken dat het voor bewoners fijner zou zijn als er (meer) tijd 
vrijgemaakt kan worden om eerst eens te ontmoeten in plaats van de eerste ontmoeting te 
beginnen met het invullen van formulieren. Als een wijkteammedewerker naar een nieuwe 
cliënt gaat, moet er eerst een toestemmingsformulier getekend worden. Dit kan, zoals al 
eerder benoemd, bewoners afschrikken om verder te gaan met de hulpverlening. Het zou 
dus wenselijk zijn om een eerste ontmoeting ‘’gewoon te ontmoeten.’’  
 
3. Welke handelingen kunnen sociaal geïsoleerde mensen zelf verrichten om ondersteuning 
te krijgen bij het onderhouden en opbouwen van een sociaal netwerk? 
Het antwoord op deze deelvraag zou heel simpel kunnen zijn. Er kan natuurlijk gezegd 
worden dat mensen zelf op internet hulp kunnen zoeken en zelf naar buiten kunnen gaan 
om een kopje koffie te drinken in het buurthuis. Echter is het antwoord niet zo simpel; door 
angst en schaamte is het heel moeilijk voor mensen in een isolement om naar buiten te 
gaan, ook al is het voor anderen wellicht een kleine stap.  
“Het zit natuurlijk ook in dat sociale isolement, dat mensen te weinig vertrouwen hebben. 
Dus het hoort eigenlijk bij het probleem. Schaamte ook, dat hebben mensen vaak. Van: ‘poeh 
ik moet het zelf oplossen’ en het ongemak ook, dat het niet maakbaar is. Dus het is een 
complex, echt een heel complex probleem, maar daar is niets mis mee…” (Respondent 4). 
16 van de 21 respondenten benoemt de verantwoordelijkheid die je als buur kan hebben in 
de wijk. Hierbij wordt genoemd dat sociale controle een positief effect kan hebben op 
iemand die sociaal geïsoleerd is. Het kan ervoor zorgen dat de eerste stap van de 
ontmoeting wordt gemaakt. Echter is een kanttekening hierbij wel dat het in de gaten 
houden van elkaar ook een negatief effect kan hebben. Het kan voorkomen dat iemand zich 
juist afsluit van zijn/haar omgeving, omdat het voor te veel druk zorgt of omdat iemand er 
simpelweg geen behoefte aan heeft. “Dat je dus voor elkaar klaar staat en elkaar de ruimte 
geeft” (Respondent 13). 
12 van de 21 respondenten benoemd dat het goed zou zijn als bewoners elkaar meenemen 
naar gemeenschappelijke ruimtes. “Wat heel mooi zou zijn is dat iedereen iemand 
meeneemt naar de ochtend waar die naartoe gaat. Of iemand waarvan je weet dat die niet 
zo makkelijk de deur uit gaat. Naar een koffie-ochtend. En dan wel een die ertoe doet. Dan 
moet het een ochtend zijn waarbij mensen denken: ‘goh, wat leuk’” (Respondent 14). 
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Conclusies en aanbevelingen 

 
Welke factoren kunnen belemmerend werken en welke werken stimulerend in het 
tegengaan van een sociaal isolement in het Soesterkwartier? 
Dit onderzoek is gestart met het plan om bewoners te spreken in het Soesterkwartier die 
sociaal geïsoleerd zijn. Wat er het eerst in kaart gebracht diende te worden, was hoe die 
personen de begeleiding en het contact met hulpverleners ervaarden. Al snel bleek dat het 
moeilijker dan verwacht was om bewoners in sociaal isolement te bereiken. Dit kwam o.a. 
door wantrouwen. Wantrouwen naar de hulpverlening en vooral naar de overheid. Een 
eerste factor die dus een grote rol speelt en het tegengaan van het sociale isolement 
belemmerd. Dit wantrouwen wordt versterkt op het moment dat er formulieren ingevuld 
dienen te worden. Veel hulpverleningsinstanties hebben registratie- en rapportage-
procedures. Omdat veel bewoners van de wijk laaggeletterd zijn, zorgen deze procedures 
voor een extra drempel in het contact naar hulpbronnen vanuit de overheid.  
Een tweede factor die het tegengaan van het sociale isolement belemmerd is het tekort aan 
tijd. Vanwege de administratie-werkzaamheden die de overheid en hulpverleners hebben, 
blijft er minder tijd over om te besteden aan het cliënt-contact. Ook deze factor belemmert 
het tegengaan van sociaal isolement, omdat het ertoe leidt dat er niet genoeg aandacht 
gegeven kan worden aan alle elementen van de cliënt en het isolement waarin hij/zij 
verkeerd. Bovendien wordt het moeilijker om een cliënt zij-aan-zij te begeleiden, terwijl dit 
dan weer een hele stimulerende stap zou zijn. 
Door iemand zij-aan-zij te begeleiden, is het mogelijk om diegene mee te nemen naar 
gemeenschappelijke ruimtes of laagdrempelig contact te leggen met personen in de naaste 
omgeving. Iets wat er in het Soesterkwartier ook wel door buren gedaan wordt, maar wat 
niet altijd het gewenste effect heeft. Dit vanwege de voorgeschiedenis van de wijk en de 
verschillende buurten en groepen. Bovendien is het, ondanks de sociale controle, ook niet 
altijd een behoefte van de sociaal geïsoleerde persoon om mee aan de hand te worden 
genomen door een buurman of buurvrouw. 
Laagdrempeligheid is een voorwaarde voor het tegengaan van een sociaal isolement. 
Mensen die sociaal geïsoleerd zijn hebben in de meeste gevallen gevoelens van schaamte of 
angst. Wanneer hier druk op gelegd wordt, zullen deze mensen niet gauw het huis uitkomen 
en contact leggen met anderen. Belangrijk is dus dat er een ontmoeting plaats gaat vinden 
waarbij de sociaal geïsoleerde geen schaamte of angst voelt en waarbij genoeg tijd, 
aandacht en steun is. Ook is de kennis over de persoon en de plaats waar hij/zij in de wijk 
woont bepalend. Het is van oorsprong een arbeiderswijk waarbij elke buurt eigen normen en 
waarden heeft ontwikkeld. Dit zorgt voor verbinding tussen de bewoners, maar ook voor 
een scheiding tussen de buurten. 
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Aanbevelingen  
Tijdens het interviewen van de respondenten kwamen duidelijk een aantal belangrijke 
dingen naar voren die zich in de interviews daarna steeds weer herhaalde. 

1.   De wijkkrant herintroduceren  
Een tijd geleden is de wijkkrant wegbezuinigt. Op de buurtnetwerk-bijeenkomst werd 
verteld dat er problemen waren met de subsidie en distributie van de krant. Wat er vaak 
verteld werd door respondenten, is dat er iets mist over nieuws in de wijk.  
Op dit moment is er wel een buurtwebsite. Bekend is dat het veel gelezen wordt, maar het is 
mogelijk dat mensen die laaggeletterd zijn, geen computer hebben of sociaal geïsoleerd zijn 
niet op de website kijken. 
Tijdens de presentatie bij het buurtnetwerk werd het advies van de wijkkrant gegeven. 
Hierop werd erg positief gereageerd. Wanneer bewoners een boekje ontvangen, is de kans 
groter dat ze deze vaker doorlezen. Een wijkkrantje beland al gauw op tafel in de 
woonkamer of op een openbare plaats, waardoor het nieuws in de wijk makkelijker mee te 
krijgen (en te delen) is. De kans bestaat dat mensen sneller uit huis komen, doordat ze 
weten wat er te doen is in de wijk. 
Zoals eerder genoemd was de subsidie en de distributie de oorzaak van het wegvallen van 
de wijkkrant. Er moet dus bij de gemeente subsidie worden aangevraagd, zodat de wijkkrant 
weer kan bestaan. Deze subsidie wordt meestal aangevraagd door de organisatie ‘in de 
buurt 033’, omdat deze de kortste lijn heeft met de gemeente. Daarnaast moet er iemand 
zijn die de stukken voor de wijkkrant schrijft. Hiervoor raden de onderzoekers aan om de 
schrijver van de buurtwebsite te vragen.  
Tot slot moet er een vrijwilliger gevonden worden in de wijk die de distributie op zich neemt. 
Er zijn meerdere organisaties in de wijk Soesterkwartier die werken met vrijwilligers, zoals: 
Netwerk Sociale Gasten, Heb Je Even Voor Mij of het Leger des Heils.  

2. Meer tijd voor wijkteammedewerkers  
Zoals al eerder besproken in het onderzoek, zijn er meerdere factoren die kunnen leiden tot 
sociaal isolement in het Soesterkwartier. Veel mensen zijn al vaak met de overheid in 
aanraking gekomen en meestal niet op een positieve manier. Hierdoor is er een soort afkeer 
gekomen tegen overheidsinstanties. Als er iemand van het wijkteam op bezoek komt met 
formulieren in de hand, komt het vaak voor dat sociaal geïsoleerde mensen niet eens 
opendoen. Hierdoor raden de onderzoekers aan om eerst te beginnen met 
kennismakingsgesprekken, waardoor er een vertrouwensband kan worden opgebouwd. Als 
er meer tijd is voor het wijkteam om een vertrouwensband op te bouwen, is de kans tot het 
vergroten van het sociaal netwerk voor de sociaal geïsoleerde burger een stuk groter. 
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3. Actiever de wijk in 
De sociale professionals in de wijk wordt aangeraden om tijd vrij te maken om de wijk in te 
gaan. Denk bijvoorbeeld aan koffiedrinken bij de verschillende openbare plaatsen in de wijk, 
zoals bij ‘Bij Bosshardt’ of ‘De Nieuwe Sleutel.’  
Als sociale professionals zo nu en dan aanschuiven bij een koffierondje, komen ze mogelijk 
sneller achter wat er speelt in de wijk. Dit door op een laagdrempelige, onofficiële manier te 
praten met de bewoners van de wijk.  
Als er op deze manier wordt kennisgemaakt met bewoners, kan het voor velen 
laagdrempeliger zijn om een officieel gesprek te voeren of formulieren in te vullen met 
professionals. Er wordt door de onderzoekers aanbevolen dat er een intern overleg komt bij 
het wijkteam, waarin er besproken wordt dat er meer tijd moet vrijgemaakt worden voor de 
professionals om de wijk in te gaan. Ook bij de buurtnetwerk-bijeenkomst zou het goed zijn 
als dit bespreekbaar wordt gemaakt. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Samenwerking met organisatie(s) 
 
Afspraken 
Voorafgaand aan het onderzoek zijn er een aantal afspraken gemaakt met het wijkteam. Het 
wijkteam geeft geen persoonlijke informatie over cliënten. Ze willen casussen met de 
onderzoekers bespreken maar de betreffende personen blijven anoniem. Als de 
onderzoekers willen spreken met sociaal geïsoleerden zal dit contact gelegd moeten worden 
met mensen uit de basisinfrastructuur. Wel geeft het wijkteam toegang tot hun online 
portaal waarin documenten staan die gebruikt mogen worden. In dit portaal staan 
onderzoeken die al gedaan zijn, informatie over verschillende organisaties in de wijk en 
verschillende protocollen die relevant kunnen zijn voor dit onderzoek. 
 

Aansluiting aan organisatie(s) 
Het onderzoeksteam is aanwezig geweest bij de buurtnetwerkbijeenkomst op 20 februari in 
de Westerkerk. Een samenkomst van o.a. het wijkteam, Indebuurt033, bewoners van het 
Soesterkwartier en andere (vrijwillige) organisaties. 
Tijdens deze bijeenkomst was ook dhr. B. oprichter van ‘Het meedenkgroepje’ aanwezig, 
waar de onderzoekers eerder al eens een afspraak mee hadden. Dit meedenkgroepje is in de 
zomer van 2015 van start gegaan. In dit meedenkgroepje zitten ook twee medewerkers van 
het wijkteam. 
Het meedenkgroepje heeft een jaarthema; ‘Sociaal isolement.’ Tevens zijn ze met 
experimenten begonnen om te kijken of ze meer mensen kunnen betrekken bij verschillende 
activiteiten in de wijk, zoals een taalontmoetingen bijeenkomst. Hun doel is om de 
buurtbewoners meer bij het buurtnetwerk betrekken. 
Het is de bedoeling dat er aan dit meedenkgroepje een casus kan worden voorgesteld vanuit 
(vrijwillige) organisaties. De leden van de meedenkgroep zijn bewoners van het 
Soesterkwartier zelf. Dit is een voorwaarde. 
Het onderzoeksteam gaat een product ontwikkelen in samenwerking met dit 
meedenkgroepje. Dit product wordt een boekje met een aantal portretten (zo’n 7) van 
bewoners in sociaal isolement, maar ook met perspectieven van andere betrokkenen, zoals 
hulpverleners. 
Uit de buurtnetwerkbijeenkomst zijn ook een aantal contacten voortgekomen die het 
onderzoeksteam gebruiken kan/gaat voor respondenten. 
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Bijlage 2: Vragenlijst respondenten voor bewoners Soesterkwartier 

 
Een aantal richtvragen voor de interviews: 
 

- Hoe lang woont u al in de wijk Soesterkwartier? 
- Hoe vindt u het om daar te wonen? 
- Heeft u contact met medebewoners? 
- Hoe is dat contact? 
- Hoe is dat contact ontstaan? 
- Hoe kiest u ervoor met wie u contact wil hebben? 
- Wat vindt u het prettigst aan het contact met uw medebewoners? 
- Mist u iets in het contact met uw medebewoners? 
- Op welke manier wordt er contact gehouden tussen bewoners van de wijk? 
- Heeft u zelf ook veel contact met medebewoners van uw wijk? 
- Zo ja, nee, hoe bevalt u dat? 
- (We leggen uit wat sociaal isolement is) In hoeverre ziet u mensen in een sociaal 

isolement in uw buurt? 
- Wat zou voor u een ideale situatie zijn als u denkt aan contact met medebewoners 

van de wijk? (Als u geen rekening hoeft te houden met dingen als geld en materiaal). 
- Heeft u momenteel contact met het wijkteam? (Doorvragen) 
- Kunt u vertellen wat er allemaal mogelijk is om ondersteuning te krijgen bij het 

opbouwen van een sociaal netwerk? (Doorvragen) 
 
Mogelijk: 

- Kunt u beschrijven hoe gemakkelijk of moeilijk het is om ondersteuning te krijgen? 
- Krijgt u buiten het wijkteam nog vanuit andere organisaties hulp? 
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Bijlage 3: Vragenlijst respondenten voor professionals  

 
Van te voren afstemmen of beide partijen gelijke kennis hebben over sociaal isolement.  

- Kunt u ons iets vertellen over uw werk? (Doorvragen) 
- Op welke manier heeft u ook contact met bewoners uit de wijk? 
- Heeft u ook contact met bewoners die (mogelijk) in een sociaal isolement zitten? 
- Hoe groot is volgens u het probleem ‘sociaal geïsoleerden’? 
- Kunt u vertellen wat er allemaal mogelijk is om ondersteuning te krijgen bij het 

opbouwen van een sociaal netwerk? 
- Welke dingen helpen (volgens u) wel/niet om een sociaal netwerk op te bouwen? 
- Hoe vindt u de samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties in 

Soesterkwartier? (Doorvragen) 
- Hoe is het contact met het wijkteam (in geval van derde partij)? 
- Wat zou u willen meegeven aan bewoners om zelf contact te onderhouden/op te 

bouwen met medebewoners/het sociale netwerk? 
- Wat zou de ideale situatie voor u zijn als het gaat om het hulpverleningsproces voor 

een persoon in een sociaal isolement?  
- We interviewen bewoners uit de wijk en gebruiken hun verhalen mogelijk voor het 

boekje over ‘sociaal isolement.’ Wat vindt u erg belangrijk om te benoemen in dit 
boekje? 
 

 
 
Begrippen 
De attenderende begrippen zijn terug te vinden in bijlage 1. 
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Bijlage 4; Cijfers wijk Soesterkwartier. 
Aantal werkzoekenden. 

    

Totaal aantal jongeren jeugdhulp. 

 

 



40 
 

Totaal aantal misdrijven 2015. 

 

 

Totaal aantal intakegesprekken schuldhulpverlening. 
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Huishoudens tot 105% van sociaal minimum. 

 

Huishoudens in de bijstand 2015. 
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Bijlage 5 

 

Amersfoort 16 mei 2017 

Gezamenlijk Buurtnetwerk Soesterkwartier: 

Aan: Wethouder Fleur Imming (wethouderimming@amersfoort.nl) 

         Wijkmanager Niko Paap.  (n.paap@amersfoort.nl)  

UITNODIGING 
Sinds geruime tijd, doen een 4-tal studenten van de Hogeschool Utrecht in het Soesterkwartier, 
onderzoek naar het begrip” Sociaal Isolement” en alle facetten en raakvlakken die daar mee van 
doende zijn. Een en ander als afstudeeropdracht vanuit het Wijkteam. 

Daartoe, zijn er de afgelopen tijd een groot aantal relevante zaken, door deze groep onderzocht. Zo 
werd meegelopen met het Wijkteam; werden diverse mensen geïnterviewd aan de hand van 
probleemstellingen, dit aan de zijde van Professionals alsmede de “Burger”. Werd er historisch 
onderzoek verricht. Participatie en WMO, werden tegen het licht van “Sociale Isolement” gehouden.  

 Vanuit het Buurtnetwerk, wordt Sociaal Isolement, structureel al sinds 2015 geagendeerd en binnen 
het netwerk steeds geactualiseerd. 

Heden 15 mei 2017 werd in tijdens het Buurtnetwerkoverleg, door de onderzoekers een tussentijdse 
reportage gepresenteerd, waarop hoor en wederhoor plaats vond.  Het eindresultaat van dit 
studieproject zal op 26 juni 2017 door deze studenten worden gepresenteerd. 

Inhoudelijk is deze studie en presentatie van groot belang, over wat professionals en buurtbewoners 
samen kunnen bereiken en dat dit interessant en waardevol is voor de overheid 

Wij nodigen U van harte uit deze presentatie bij te wonen. 

Datum tijd/plaats. 

26 juni 2017, 13.15 – 15.00 uur, Westerkerk, ingang zijde Dollardstraat.  

Namens het Buurtnetwerk 

Karel van Rooy. 

klgvanrooy@gmail.com 

mailto:wethouderimming@amersfoort.nl
about:blank
mailto:klgvanrooy@gmail.com
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