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Bijlage 1 Plankaart Polanen (’s Heeren Loo Het Westerhonk)
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Bijlage 2a Plattegrond de Berkt (Severinus)
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Bijlage 2b Plattegrond Akkereind (Severinus)
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Bijlage 3 Overzichtskaart Sterrenberg (Abrona)



370 371

Antwoorden op andersheid Bijlagen

Bijlage 4 Overzichtskaart toekomstige situatie Groot Zonnehoeve 

(’s Heeren Loo Groot-Schuylenburg)

Hippodroom

Centrum Boskamers

Villahoeve

Zonnetuin

Parkbos OostParkbos West
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1 N.B. Veruit het grootste deel van mijn participerende observatie vond niet plaats op ‘afgesproken plekken’ maar 

ontstond als gevolg van ‘toevallige’, spontane ontmoetingen en observaties (op straat, op ontmoetingsplekken en bij 

collectieve activiteiten)

Bijlagen

• een houtwerkplaats (met dagbestedingsfunctie) 1 dagdeel

• een zangkoor voor personen met een verstandelijke beperking 1 dagdeel

• een boerderij (met dagbestedingsfunctie) 1 dagdeel

• twee buurtkermissen 4 dagdelen

• twee koninginnedagen 4 dagdelen

• een gezamenlijke kerstactiviteit 1 dagdeel

• twee kerkdiensten

• een trainingsbijeenkomst ‘Nieuwe buren’ voor zorgverleners 1 dagdeel

Instelling 3 

waar?  hoeveel tijd?

• een woonvoorziening voor personen met een matige tot ernstige  

 verstandelijke beperking en autisme;  4 dagdelen

• een boerderij (met dagbestedingsfunctie) 1 dagdeel

• een zwembad 22 dagdelen

• een restaurant (met dagbestedingsfunctie) 2 dagdelen

• een kapsalon 2 dagdelen

• een gezamenlijke fietsactiviteit 2 dagdelen

• een gezamenlijke kerstactiviteit 1 dagdeel

• een kerkdienst

• twee voorlichtingsbijeenkomsten voor de nieuwe buren

• twee openingen woon/zorgvoorziening 2 dagdelen

Instelling 4 

waar?  hoeveel tijd? 

  

• een woonvoorziening voor personen met een matige 

 verstandelijke beperking  3 dagdelen

• een woonvoorziening voor personen met een lichte of matige   

 verstandelijke beperking (waarvan enkelen met gedragsproblematiek) 10 dagdelen

• een woonvoorziening voor personen met een (zeer) ernstige   

 verstandelijke of meervoudige beperking;  1 dagdeel

• een boerderij  12 dagdelen

• een zwembad  1 dagdeel

• een buurtkermis  1 dagdeel

• drie burendagen  3 dagdelen

• twee buurtbarbecues  2 dagdelen

• twee gezamenlijke kerstactiviteiten  2 dagdelen

• een gezamenlijke nieuwjaarsviering  1 dagdeel

• drie vergaderingen buurtcomité

• een voorlichtingsbijeenkomst voor de nieuwe buren

• twee vergaderingen projectgroep sociale integratie

• twee vergaderingen stuurgroep sociale integratie

• twee vergaderingen regiocliëntenraad

Bijlage 5 Kwantitatief overzicht ‘afgesproken plekken’ voor participerende observatie1

Instelling 1

waar?  hoeveel tijd?

• een woonvoorziening voor personen met een ernstige  

 verstandelijke beperking 1 dagdeel

• een woonvoorziening voor personen met een ernstige  

 verstandelijke beperking 1 dagdeel

• een weekendopvang voor jongeren met een lichte 

 verstandelijke beperking  1 dagdeel

• een weekendopvang voor personen een ernstige 

 verstandelijke of  meervoudige beperking 1 dagdeel

• een dagbestedingscentrum voor personen met ernstige en zeer

 ernstige verstandelijke beperking 1 dagdeel

• een restaurant (met dagbestedingsfunctie) 1 dagdeel

• een zwembad 1 dagdeel

• een spelotheek (met dagbestedingsfunctie) 1 dagdeel

• een supermarkt (met dagbestedingsfunctie) 13 dagdelen

• een gezamenlijke kerstactiviteit 1 dagdeel

• een broers- en zussendag 1 dagdeel

• meelopen met de nachtzorg

• vier vergaderingen werkgroep sociale integratie

• een vergadering stuurgroep sociale integratie

Instelling 2

waar?  hoeveel tijd?

• een woonvoorziening voor mannen met lichte of matige  

 verstandelijke beperking en gedragsproblematiek 2 dagdelen

• een woonvoorziening voor personen met een matige tot ernstige  

 verstandelijke beperking 4 dagdelen

• een woonvoorziening voor personen met een matige 

 tot zeer ernstige verstandelijke en meervoudige 

 beperking (al of niet het gedragsproblematiek)  14 dagdelen

• een extramurale woonvoorziening voor personen met lichte

 verstandelijke beperking en/of autisme 4 dagdelen

• een dagactiviteitencentrum voor personen met een lichte     

 verstandelijke beperking  2 dagdelen

• een dagactiviteitencentrum voor personen met een ernstige 

 verstandelijke beperking  1 dagdeel

• een bakkerij (extramurale dagbestedingsactiviteit) 1 dagdeel

• een winkeltje/atelier (extramurale dagbestedingsactiviteit) 3 dagdelen
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2 Afgerond op 5 minuten

Bijlagen

1 zus 870059 2 uur en 25 minuten

1 zus 870060-61 1 uur en 45 minuten

1 zus  870063 1 uur en 45 minuten

1 zwager 870062 1 uur en 35 minuten

1 manager primair proces 870052 1 uur

1 beleidsmedewerker (in veldnotities)  1 uur en 30 minuten

1 regiomanager 870041 40 minuten

1 bestuurder 870033 1 uur

Zorginstelling 4

gesprekspartners transcript/verslag gespreksduur 

1 nieuwe buurvrouw  870029-30 1 uur

1 nieuwe buurvrouw 870031 1 uur en 55 minuten

1 nieuwe buurvrouw  870084 1 uur en 45 minuten

1 nieuwe buurman 870032 1 uur en 35 minuten

2 nieuwe buurvrouwen 870083 1 uur en 30 minuten

1 nieuwe buurvrouw, 1 nieuwe buurman  870045 

en hun 2 kinderen  1 uur en 50 minuten

1 nieuwe buurvrouw, 1 nieuwe buurman  870082  

en hun 2 kinderen   3 uur en 25 minuten

1 moeder 8780076 3 uur

1 zus 870057 1 uur en 20 minuten

1 zus 870086 2 uur en 45 minuten

2 geestelijke verzorgers 870085 1 uur en 30 minuten

1 regiomanager 870087 1 uur en 30 minuten

1 voormalig bestuurder 870104 1 uur en 30 minuten

 

Ministerie van VWS

gesprekspartners transcript/verslag gespreksduur

1 voormalig overheidsbeleidsmaker 870105 1 uur en 15 minuten

1 voormalig overheidsbeleidsmaker 870106-107 2 uur en 10 minuten

Bijlage 6 Kwantitatief overzicht halfgestructureerde interviews

Zorginstelling 1

gesprekspartners transcript/verslag gespreksduur2

2 nieuwe buurmannen 870051 1 uur  en 25 minuten 

2 nieuwe buurmannen, 1 nieuwe buurvrouw 870079 2 uur

1 persoonlijk begeleider (in veldnotities) 1 uur

1 manager primair proces 870077 1 uur  en 30 minuten 

1 medezeggenschapscoach (in veldnotities) 1 uur

1 vrijwilligerscoördinator  (in veldnotities) 1 uur

1 geestelijk verzorger 870070 1 uur en 10 minuten

1 beleidsmedewerker 870081 55 minuten

1 regiomanager 870093 1 uur en 30 minuten

1 directeur, 1 regiomanager  870040 1 uur en 25 minuten

1 directeur 870091 1 uur

1 voormalig bestuurder 870102-103 1 uur

1 bestuurder 870080 1 uur

Zorginstelling 2

gesprekspartners transcript/verslag  gespreksduur 

1 nieuwe buurman 870015  1 uur en 40 minuten

1 nieuwe buurman 870016-17 1 uur en 20 minuten

1 nieuwe buurman 870018-19 1 uur en 30 minuten

1 nieuwe buurman 870020 2 uur en 10 minuten

1 nieuwe buurvrouw en 1 nieuwe buurman 870056 2 uur en 40 minuten

1 zus annex nieuwe buurvrouw 870065 1 uur en 15 minuten

2 ouders annex nieuwe buren 870066 3 uur en 5 minuten

1 moeder, 1 zus 870058 1 uur en 25 minuten

1 moeder, 1 zus (tweede gesprek) 870064 2 uur

1 vrijwilligers- en dagbestedingscoördinator (in veldnotities) 1 uur en 30 minuten

1 bestuurder 870099 1 uur en 30 minuten

 

Zorginstelling 3

gesprekspartners transcript/verslag gespreksduur

1 nieuwe buurvrouw  870025-26 1 uur en 20 minuten

1 nieuwe buurvrouw en 1 nieuwe buurman 870027 1 uur en 55 minuten

1 nieuwe buurvrouw en 1 nieuwe buurman 870028 2 uur

1 nieuwe buurman 870088 1 uur en 30 minuten
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• Wat meegemaakt tot nu toe?

• Doet u mee aan buurtactiviteiten?

• Wat betekent een verstandelijke handicap (van hun buurtgenoten) voor u?

• Hoe kijkt u aan tegen sociale/omgekeerde integratiebeleid?

• Welke rol ziet u weggelegd voor uzelf en de andere betrokkenen bij 

 de omgekeerde-integratiebuurt?

…

Mogelijke onderwerpen voor gesprekken met andere belanghebbenden

(bijvoorbeeld beleidsmakers, managers):

• Hoe kijkt u naar omgekeerde integratie?

• Wat verwacht u van omgekeerde integratie?

• Hoe kijkt u naar ontmoetingen en verbindingen tussen betrokkenen met en zonder 

 verstandelijke beperking?

• Hoe ziet u handicap en de relatie met de samenleving (vanuit welke achtergrond/

 levensbeschouwing)?

…

Bijlage 7 Vooraf ingeprente vragenlijstjes

Mogelijke vragen voor buren met een verstandelijke handicap:

• Waarom ben je hier gaan wonen?

• Hoe reageerden je familie en vrienden? 

• Voel je je thuis in deze buurt?

• Wat meegemaakt tot nu toe?

• Doe je mee aan buurtactiviteiten?

• Met wie ga je veel om? (sociaal netwerk)

• Zijn dat mensen met of zonder beperking? Mensen in of buiten de organisatie?

• Heb je behoefte aan meer vrienden of meer contacten?

• Horen de nieuwe buren daarbij?

…

Mogelijke vragen aan ouders/familieleden:

• Kunt u me meer over uw familielid vertellen?

• Hoe kijkt u naar sociale en omgekeerde integratie?

• Hoe kijkt u naar ontmoetingen en verbindingen tussen uw familielid 

 en andere mensen?

• Hoe ziet u handicap (vanuit welke achtergrond/levensbeschouwing)?

• Welke rol ziet u weggelegd voor uzelf en de andere betrokkenen bij 

 de omgekeerde-integratiebuurt?

…

Mogelijke vragen aan zorgverleners (en andere zorginstellingsvertegenwoordigers):

• Hoe kijk je aan tegen ‘sociale integratie’?

• Hoe kijk je aan tegen ontmoetingen met andere betrokkenen?

• Wat meegemaakt tot nu toe in omgekeerde-integratiesetting?

• Voel jij je ‘thuis’ in deze buurt?

• Doe je mee aan buurtactiviteiten?

• Wat betekent handicap (van X) voor jou?

• Zitten er buren zonder verstandelijke beperking in zijn/haar sociale netwerk?

• Heeft hij daar belang bij/wil hij dat, denk je?

• Welke rol zie jij weggelegd voor jezelf en de andere betrokkenen bij

 de omgekeerde-integratiebuurt?

…

Mogelijke vragen aan buurtbewoners zonder verstandelijke beperking:

• Waarom bent u hier gaan wonen?

• Welke verwachtingen had u?

• Hoe reageerden uw kinderen/vrienden/familie?

• Voelt u zich thuis in deze buurt?
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3 N.B. In het belang van ‘authenticiteit’ (zie paragraaf 2.2.3) streefde ik ernaar om de tekst uit de gesprekstranscrip-

ten zoveel mogelijk intact te laten. Ik heb alleen redactionele wijzigingen doorgevoerd omwille van de leesbaarheid en 

vanwege privacyredenen

Bijlage 9 Transcriptieregels3

[tekst tussen vierkante haken] =  tekst toegevoegd door de onderzoeker ten 

  behoeve van leesbaarheid en/of anonimisering

[...]  =  tekst verwijderd door de onderzoeker ten 

  behoeve van de leesbaarheid 

…  =  korte stilte in het gesprek

(tekst tussen ronde haken) =  aanduiding van expliciet non-verbaal 

  communicatief signaal

Bijlagen

Bijlage 8 Voorbeeld nieuwsbrief
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