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Mooie 
opkomst!

Op 11 oktober vond de eerste 
Buurtcirkel bijeenkomst plaats 
in Rotterdam. Van bijna alle 
Buurtcirkels waren er mensen 
aanwezig, deelnemers, coaches 
of vrijwilligers. Met ruim 100 
mensen in totaal, een mooie 
opkomst.



De rol van de wijk
De middag begon met twee presentaties. De eerste was door Max Huber, 
Muriel Bunjes, Annelies Christiani, Meta van Wijk en Eelco de Lange over de  “ 
Buurt als factor.” Samen met Buurtcirkels in Amsterdam wordt door de 
Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar de betekenis van de 
buurt. Wat is de rol van de buurt in de verbetering van kwaliteit van leven 
van de Buurtcirkel deelnemers en hoe ziet de samenwerking met de buurt 
eruit? Het onderzoek is vlak voor de zomer in 2019 gestart. De onderzoekers 
gaven een inkijkje in de aanpak, het ontwikkellab met deelnemers en 
betrokkenen en hoe de buurtactiviteiten en verbinding wordt ingezet. 

Wa

Verbetert kwaliteit 
van leven door de 
Buurt? 

Hoe is de 
samenwerking 
met de buurt?



Deelnemeronderzoek
De tweede presentatie ging over de eerste uitslagen van het deelnemer 
onderzoek, gegeven door Alice Hammink van Pameijer. We vragen de 
deelnemers jaarlijks naar hun mening over Buurtcirkel. Er worden vragen 
gesteld over wat het doet met je leven, wat gaat er goed en wat kan er 
beter. Er zijn nu van een paar Buurtcirkels uitkomsten, die van Pameijer,  
RIBW Arnhem en Aafje.

Er is wel wat verschil in leeftijd. Gewoonlijk zijn de deelnemers jongeren 
en ouderen. Aan de Buurtcirkel van Aafje nemen vooral ouderen deel, de 
jongste deelnemer is in de vijftig, de oudste in de negentig.

Er is een vergelijking gemaakt tussen de groep deelnemers die een jaar 
deelnemen aan Buurtcirkel, die twee jaar deelnemen en die langer dan 
twee jaar deelnemen.  



Onderzoeksthema’s Arnhem Rotterdam Ridderkerk

Zelfvertrouwen, je weet wat 
je wilt ++ + +

Sociale steun, je voelt je 
geaccepteerd door de mensen 
om je heen ++ + ++

De mate waarin er mensen 
om je heen zijn bij wie je 
terecht kunt

+ + +

Hoe goed je je zelf kunt 
redden ++ ++ ++

Samenwerking met de coach, 
begeleider + + ++

Uit het onderzoek komt dat de deelnemers zich op alle thema’s ontwikkelen. Waar we de meeste 

groei zien is wat duidelijker leesbaar. In Arnhem gaan de deelnemers vooral vooruit in 
zelfvertrouwen, in het krijgen van steun van hun vrienden en kennissen en zich steeds beter zelf 

kunnen redden. Bij Rotterdam is dat vooral in het meer zelfstandig worden.



”Het was wel even 
wennen aan de mensen 
die je nog niet zo goed 
kent, maar nu ga je met 
elkaar om alsof je familie 
bent”



In Ridderkerk, de buurtcirkel voor ouderen, zien we op alle vijf de 
thema’s hoge scores; vergelijken we die met een overeenkomstige groep 
in Rotterdam, dan zien we wat meer bij sociale steun, zichzelf kunnen 
redden en de samenwerking met de coach.

Wat er verder uitkomt:  Er is veel waardering voor contacten met 
anderen, de gezelligheid,  (vertrouwelijk) praten met elkaar en de 
regelmaat van elkaar ontmoeten en ondernemen van activiteiten.  De 
tevredenheid is hoog: 8,7.

Wat kan er beter? Daarover worden de volgende zaken genoemd: Meer 
luisteren naar elkaar, minder wisseling van Buurtcirkelcoaches, betere 
voorlichting over Buurtcirkel, meer onderling samenwerken en elkaar 
ondersteunen en  meer samen doen met andere Buurtcirkels. 



Thema 
groepen
Na de pauze waren er thema 
groepen, waaruit je kon kiezen 
om aan deel te nemen. Daar zijn 
geanimeerde gesprekken 
gevoerd.

“Je blijft bij Buurtcirkel 
omdat er geen verplichting 
is, maar wel vertrouwen en 
sfeer. Je helpt elkaar en je 
groeit naar elkaar toe”.  



“Het valt me op dat begeleiders 
Buurtcirkel nog niet kennen. Het 
is goed als deelnemers zelf hun 
verhaal vertellen, dat wekt 
indruk”

“We maken een pot om 
samen leuke dingen te 
kunnen doen”

“Er is een goede sfeer  
bij Buurtcirkel en er is 
geen verplichting om 
iets wel of niet te doen. 
Je vertrouwt en helpt 
elkaar en je groeit naar 
elkaar toe. Dat zorgt 
ervoor dat je er blijft”

“Wat ik zo prettig vind is 
dat we respectvol met 
elkaar omgaan, ook al 
hebben we allemaal een 
handleiding”

“Door mijn deelname aan 
Buurtcirkel heb ik leren 
koken, doe ik klusjes voor 
een ander en doe ik dingen 
met anderen dan alleen 
mijn familie. Ik kom weer 
veel vaker buiten!”



“We stimuleren elkaar om 
vrijwilligerswerk in de buurt te 
doen. Het geeft voldoening om 
te zien dat het lukt, ook bij 
elkaar” 

“Ik krijg motivatie door 
hulp te vragen en te 
bieden. Dat vind ik wel 
moeilijk, maar mijn 
coach helpt me daarbij”

“Ik maak vrienden bij 
Buurtcirkel; we hebben 
wel eens onenigheid, 
maar je weet dat daarna 
Buurtcirkel gewoon 
doorgaat en je er weer 
terecht kunt”

“Het geeft voldoening om 
te merken dat je dingen 
zelf kunt regelen in plaats 
van dat het voor je gedaan 
moet worden”

“Het is wel belangrijk om 
met elkaar doelen af te 
spreken; anders wordt het 
net een klaverjasclub 
zonder kaarten” 



Tot slot
Het was een enerverende bijeenkomst. De gesprekken met elkaar en het 
uitwisselen van ervaringen leidden tot veel enthousiasme en riep op om dit 
vaker te doen. Het aanbod van Amsterdam om het in 2019 te gaan organiseren 
kreeg daarom ook veel instemming. 

Iedereen bedankt en tot de volgende keer!


