
Niveau Categorie Subcategorie Subsubcategorie (liever niet) Specificatie? Codering Uitleg: welke tekstfragmenten wel en niet onder deze code

Persoonsgebonden Rol van de beperking begrenzend Rol van de beperking:begrenzend Gaat over de manier waarop de beperking leidt tot begrenzing van het contact

Rol van de beperking overig Rol van de beperking:overig Gaat over andere manieren waarop de beperking een rol speelt in het contact

Karakter begrenzend Karakter:begrenzend Gaat over karakterkenmerken of persoonlijke eigenschappen (niet beperking) die leiden tot begrenzing van het contact

Karakter overig Karakter:overig Gaat over karakterkenmerken of persoonlijke eigenschappen (niet beperking) die op een andere manier een rol spelen in het contact

Interactioneel Wederkerigheid Collectief Geven MB {specificatie} Wederkerigheid:Collectief:Geven MB:{specificatie} Hier gaat het om wat MB geeft 'aan het collectief', specificatie bijv. positieve waardering, anderen iets leren, maar ook 'niets' (wanneer aan de orde komt dat dit ontbreekt)

Wederkerigheid Collectief Geven ZB {specificatie} Wederkerigheid:Collectief:Geven ZB:{specificatie} Hier gaat het om wat ZB geeft 'aan het collectief',  specificatie bijv. positieve waardering, anderen iets leren, maar ook 'niets' (wanneer aan de orde komt dat dit ontbreekt)

Wederkerigheid Collectief Ontvangen MB {specificatie} Wederkerigheid:Collectief:Ontvangen MB:{specificatie} Hier gaat het om wat ZB ontvangt 'van het collectief',  specificatie bijv. positieve waardering, leert van anderen, maar ook 'niets' (wanneer aan de orde komt dat dit ontbreekt)

Wederkerigheid Collectief Ontvangen ZB {specificatie} Wederkerigheid:Collectief:Ontvangen ZB:{specificatie} Hier gaat het om wat MB ontvangt 'van het collectief',  specificatie bijv. positieve waardering, leert van anderen, maar ook 'niets' (wanneer aan de orde komt dat dit ontbreekt)

Wederkerigheid Collectief Geven en ontvangen overig {specificatie} Wederkerigheid:Collectief:Geven en ontvangen overig Hier gaat het om overige opmerkingen over geven en ontvangen tussen individuen, bijv. MB van MB of ZB aan ZB, specificatie: 'samen dingen doen' of wie geeft aan/ontvangt van wie, en wat wordt gegeven/ontvangen

Wederkerigheid Collectief Initiatiefnemen tot contact met anderen {specificatie} Wederkerigheid:Collectief:Initiatiefnemen tot contact met anderen:{specificatie} Tekstfragmenten over wie er initiatief neemt tot contacten onderling, specificatie wie: MB, ZB of niemand

Wederkerigheid Collectief Typerig contact {specificatie} Wederkerigheid:Collectief:Typerig contact:{specificatie} Fragmenten waarin het contact omschreven, getypeerd wordt, specificatie bijv. 'warm', 'voorzichtig', 'gezellig' 'oppervlakkig'…

Wederkerigheid Individueel Geven MB->ZB {specificatie} Wederkerigheid:Individueel:Geven MB->ZB:{specificatie} Hier gaat het om wat MB geeft aan een specifieke andere persoon ZB, specificatie wat hij geeft, evt. ook 'niets' (wanneer aan de orde komt dat dit ontbreekt)

Wederkerigheid Individueel Geven ZB->MB {specificatie} Wederkerigheid:Individueel:Geven ZB->MB:{specificatie} Hier gaat het om wat ZB geeft aan een specifieke andere persoon MB, specificatie wat hij geeft, evt. ook 'niets' (wanneer aan de orde komt dat dit ontbreekt)

Wederkerigheid Individueel Ontvangen MB van ZB {specificatie} Wederkerigheid:Individueel:Ontvangen MB van ZB:{specificatie} Hier gaat het om wat ZB ontvangt van een specifieke andere persoon MB, specificatie wat hij ontvangt, evt. ook 'niets' (wanneer aan de orde komt dat dit ontbreekt)

Wederkerigheid Individueel Ontvangen ZB van MB {specificatie} Wederkerigheid:Individueel:Ontvangen ZB van MB:{specificatie} Hier gaat het om wat MB ontvangt van een specifieke andere persoon ZB, specificatie wat hij ontvangt, evt. ook 'niets' (wanneer aan de orde komt dat dit ontbreekt)

Wederkerigheid Individueel Geven en ontvangen overig {specificatie} Wederkerigheid:Individueel:Geven en ontvangen overig:{specificatie} Hier gaat het om overige opmerkingen over geven en ontvangen tussen individuen, bijv. MB van MB of ZB aan ZB, specificatie: 'samen dingen doen' of wie geeft aan/ontvangt van wie, en wat wordt gegeven/ontvangen

Wederkerigheid Individueel Initiatiefnemen tot contact iemand anders {specificatie} Wederkerigheid:Individueel:Initiatiefnemen tot contact iemand anders:{specificatie} Tekstfragmenten over wie er initiatief neemt tot één op één contact tussen MB en ZB, specificatie MB, ZB, niemand of iemand anders helpt daarbij

Wederkerigheid Individueel Typerig contact {specificatie} Wederkerigheid:Individueel:Typerig contact:{specificatie} Fragmenten waarin het contact omschreven, getypeerd wordt, specificatie bijv. 'warm', 'voorzichtig', 'gezellig' 'oppervlakkig' …

Betekenis contact Collectief Door MB {specificatie} Betekenis contact:Collectief:Door MB:{specificatie} In dit fragment spreekt respondent MB zich uit over het contact in het algemeen (dus niet tussen specifieke personen), specificatie positief of negatief

Betekenis contact Collectief Door ZB {specificatie} Betekenis contact:Collectief:Door ZB:{specificatie} In dit fragment spreekt respondent ZB zich uit over het contact in het algemeen (dus niet tussen specifieke personen), specificatie positief of negatief

Betekenis contact Individueel MB over ZB {specificatie} Betekenis contact:Individueel:MB over ZB:{specificatie} In dit fragment spreekt respondent MB zich uit over het contact met een specifiek persoon ZB), specificatie positief of negatief

Betekenis contact Individueel ZB over MB {specificatie} Betekenis contact:Individueel:ZB over MB:{specificatie} In dit fragment spreekt respondent ZB zich uit over het contact met een specifiek persoon MB, specificatie positief of negatief

Betekenis contact Individueel Overig {specificatie} Betekenis contact:Individueel:Overig:{specificatie} Overige uitspraken over betekenis van individueel contact, bijv. MB over MB of ZB over ZB, specificatie: wie zegt wat over betekenis van contact voor wie, en wat wordt daarover gezegd

Begrenzing Individueel Zie niveau 'persoonsgebonden'

Begrenzing collectief activiteit {specificatie} Begrenzing:collectief:activiteit:{specificatie} Begrenzing die de plek biedt aan het collectief door de activiteit die er gedaan wordt, specificatie welke activiteit

Begrenzing collectief ruimte {specificatie} Begrenzing:collectief:ruimte:{specificatie} Begrenzing die de plek biedt aan het collectief door aard/vormgeving van de ruimte, specificatie watvoor ruimte

Begrenzing collectief normen/cultuur Begrenzing:collectief:normen/cultuur Begrenzing die de plek biedt aan het collectief door de specifieke set van normen die er gelden (cultuur)

[explicitering gaat over het proces] [explicitering gaat over het proces]

Begrenzing Explicitering Reden/oorzaak/aanleiding {specificatie} Begrenzing:Explicitering:Reden/oorzaak/aanleiding:{specificatie} Gaat over de reden/aanleiding dat begrenzing expliciet ter sprake kwam, specificatie watvoor reden/aanleiding (bijv. ruzie, onrust, vragen)

Begrenzing Explicitering Door wie {specificatie} Begrenzing:Explicitering:Door wie:{specificatie} Gaat over wie de grenzen expliciteert, specificatie: door MB, door ZB

Begrenzing Explicitering m.b.t. {specificatie} Begrenzing:Explicitering:m.b.t.:{specificatie} Gaat over het onderwerp waarover begrenzing geexpliciteerd is, specificatie bijv duur contact, frequentie contact, plek contact, inhoud contact

Grenzen Impliciet oorsprong Grenzen:Impliciet:oorsprong Gaat over de oorsprong van een impliciete grens

Grenzen Impliciet duur Grenzen:Impliciet:duur Gaat over impliciete grens m.b.t. duur contact

Grenzen Impliciet frequentie Grenzen:Impliciet:frequentie Gaat over impliciete grens m.b.t. frequentie contact

Grenzen Impliciet plek {specificatie} Grenzen:Impliciet:plek:{specificatie} Gaat over impliciete grens m.b.t. plek contact, specificatie privéruimte of publieke ruimte

Grenzen Impliciet inhoud {specificatie} Grenzen:Impliciet:inhoud:{specificatie} Gaat over impliciete grensm.b.t. inhoud van contact, specificatie welke inhoud

Grenzen Impliciet vorm {specificatie} Grenzen:Impliciet:vorm:{specificatie} Gaat over impliciete grens m.b.t. vorm contact, specificatie welke vorm, bijv. in persoon, telefonisch, mail, sms, fb, whatsapp, ..

Grenzen Impliciet taken {specificatie} Grenzen:Impliciet:taken:{specificatie} Gaat over impliciete grens m.b.t. specifieke taak persoon, specificatie welke taak

[expliciet = benoemd] [expliciet = benoemd] 

Grenzen Expliciet oorsprong Grenzen:Expliciet:oorsprong Gaat over de oorsprong van een expliciete grens

Grenzen Expliciet duur Grenzen:Expliciet:duur Gaat over expliciete grens m.b.t. duur contact

Grenzen Expliciet frequentie Grenzen:Expliciet:frequentie Gaat over expliciete grens m.b.t. frequentie contact

Grenzen Expliciet plek {specificatie} Grenzen:Expliciet:plek:{specificatie} Gaat over expliciete grens m.b.t. plek contact, specificatie privéruimte of publieke ruimte

Grenzen Expliciet inhoud {specificatie} Grenzen:Expliciet:inhoud:{specificatie} Gaat over expliciete grensm.b.t. inhoud van contact, specificatie welke inhoud

Grenzen Expliciet vorm {specificatie} Grenzen:Expliciet:vorm:{specificatie} Gaat over expliciete grens m.b.t. vorm contact, specificatie welke vorm, bijv. in persoon, telefonisch, mail, sms, fb, whatsapp, ..

Grenzen Expliciet taken {specificatie} Grenzen:Expliciet:taken:{specificatie} Gaat over expliciete grens m.b.t. specifieke taak persoon, specificatie welke taak

Gezamenlijkheid MB/ZB doel {specificatie} Gezamenlijkheid:MB/ZB:doel:{specificatie} Gaat over gezamenlijk doel dat MB en ZB delen

Gezamenlijkheid MB/ZB interesse/hobby {specificatie} Gezamenlijkheid:MB/ZB:interesse/hobby:{specificatie} Gaat over gezamenlijke interesse/hobby die MB en ZB delen

Gezamenlijkheid MB/ZB overig {specificatie} Gezamenlijkheid:MB/ZB:overig:{specificatie} Gaat over iets anders (dan doel of interesse/hobby) dat MB en ZB delen

Gezamenlijkheid MB/ZB uitwerking {specificatie} Gezamenlijkheid:MB/ZB:uitwerking:{specificatie} Gaat over de uitwerking die het heeft dat MB en ZB iets gezamenlijks hebben

Gezamenlijkheid MB/MB doel {specificatie} Gezamenlijkheid:MB/MB:doel:{specificatie} Gaat over gezamenlijk doel dat MB en MB delen

Gezamenlijkheid MB/MB interesse/hobby {specificatie} Gezamenlijkheid:MB/MB:interesse/hobby:{specificatie} Gaat over gezamenlijke interesse/hobby die MB en MB delen

Gezamenlijkheid MB/MB overig {specificatie} Gezamenlijkheid:MB/MB:overig:{specificatie} Gaat over iets anders (dan doel of interesse/hobby) dat MB en MB delen

Gezamenlijkheid MB/MB uitwerking {specificatie} Gezamenlijkheid:MB/MB:uitwerking:{specificatie} Gaat over de uitwerking die het heeft dat MB en MB iets gezamenlijks hebben

Gezamenlijkheid Overig Gezamenlijkheid:Overig Overige opmerkingen over gezamenlijkheid die bij andere labels niet passen, bijv. als er sprake is van gezamenlijkheid ZB/ZB

Contextueel Randvoorwaarden Middelen Randvoorwaarden:Middelen Opmerkingen over benodigde middelen (geld, uren) om dergelijke plek mogelijk te maken

Randvoorwaarden Personeel Competenties, vaardigheden, opleiding Randvoorwaarden:Personeel:Competenties, vaardigheden, opleiding Opmerkingen over compenties, vaardigheden of opleiding van professionals op de plek

Randvoorwaarden Personeel Karakter, persoonskenmerken Randvoorwaarden:Personeel:Karakter, persoonskenmerken Opmerkingen over karakter of persoonskenmerken van professionals op de plek

Randvoorwaarden Personeel Aantal Randvoorwaarden:Personeel:Aantal Opmerkingen over het aantal professionals werkzaam op de plek

Randvoorwaarden Personeel Overig Randvoorwaarden:Personeel:Overig Overige opmerkingen over professionals op de plek

Randvoorwaarden Beleid {specificatie} Randvoorwaarden:Beleid:{specificatie} Opmerkingen over beleid nodig voor deze plek, specificatie van wie (bijv. gemeente, organisatie)

Randvoorwaarden Overig {specificatie} Randvoorwaarden:Overig:{specificatie} Opmerkingen over andere extrene factoren die een dergelijke plek (on)mogelijk te maken, specificatie watvoor randvoorwaarde

Invloed fysieke ruimte Invloed fysieke ruimte Opmerkingen over invloed van de fysieke ruimte op het project, anders dan begrenzing


