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Woord vooraf  

In onze zoektocht naar wat het gewone leven voor 
ouders en jonge kinderen in Dieze en de Indische Buurt 
kan versterken, benutten we een waarderende manier 
van kijken en doen. Kijkend vanuit een positief en 
opbouwend perspectief naar de buurt, naar situaties en 
ouders en kinderen, wordt ingezet op wat energie geeft 
en wat waardevol is.   

In het project Wijkgericht werken rondom jonge kinderen 
gaat het om het verbinden van ouders en jonge kinderen 
onderling en met betrokken professionals. Het gaat om 
activiteiten die de kwaliteit en de samenhang van de wijk 
versterken, door ontmoetingsactiviteiten te organiseren 
en door samen te werken met andere wijkinitiatieven.  

Een belangrijke vraag in dit project is:  

Hoe kan het gewone leven van ouders met jonge kinderen 
versterkt worden zodat kinderen zich positief ontwikkelen 
en hoe kan hiervoor de samenwerking tussen ouders 
onderling en met relevante professionele partijen 
verbeterd worden?  

Het project wil graag een bijdrage leveren aan het 
ontwikkelen van integraal beleid afgestemd op de 
situatie in Dieze en Indische Buurt, waarbij wordt 
uitgegaan van de mogelijkheden en krachten van ouders 
en kinderen in deze buurten. 

 

 

 

 

 

 

Wij willen alle ouders, kinderen en professionals van 
harte bedanken voor hun inzet tijdens de activiteiten en 
voor het delen van informatie, ervaringen, wensen en 
dromen.   

Ellen van Kampen, procesbegeleider 
Bianca Samson, procesbegeleider 
Marlies Pruim, ouder en dialoogbegeleider 
Tanja van der Vinne, onderzoeker 
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Samenvatting 

Jonge kinderen ontwikkelen zich optimaal in een 
stimulerende en veilige pedagogische omgeving: in het 
gezin, in de wijk, op de kinderopvang en op school. 
Wanneer ouders met jonge kinderen ondersteuning 
nodig hebben bij het versterken van hun gewone leven is 
het van belang dat ze weten waar ze terecht kunnen.  

In dit project wordt ingezet op veelbelovende 
preventieve en normaliserende activiteiten voor ouders 
en jonge kinderen in de wijk Dieze en Indische buurt. 
Ouders en professionals leren met elkaar wat goede 
oplossingen zijn voor het versterken van het gewone 
leven met jonge kinderen. Dit gebeurt in een leernetwerk 
bestaande uit ouders en professionals vanuit de 
kinderopvang, peuterspeelzaal, school, welzijn 
consultatiebureau en van het sociaal wijkteam.  

In de zoektocht naar wat het gewone leven voor ouders 
en jonge kinderen in Dieze en de Indische Buurt kan 
versterken, wordt een waarderende onderzoeksaanpak 
benut. Kijkend vanuit een positief en opbouwend 
perspectief naar de buurt en naar situaties van ouders en 
kinderen, wordt in het project ingezet op wat energie 
geeft en wat waardevol is.   

Het onderzoek binnen dit project bestaat uit bestudering 
van literatuur, participerende observaties tijdens de 
leernetwerkbijeenkomsten en tijdens de activiteiten in de 
wijk, interviews met ouders en professionals en het 
afnemen van een enquête bij ouders van jonge kinderen 
uit de wijk.  

De onderzoeksvragen in dit project zijn:  

▪ Hoe kan voor ouders met jonge kinderen het 
gewone leven versterkt worden zodat kinderen zich 
positief ontwikkelen?  

▪ Hoe kan hiervoor de samenwerking tussen ouders 
onderling en met alle relevante professionele 
partijen verbeteren?  

▪ Welke gedeelde (pedagogische) visie is daarvoor 
nodig en welke rol van professionals past daarbij?  

▪ Welke veelbelovende activiteiten kunnen 
uitgebouwd worden die voor ouders met jonge 
kinderen het gewone leven inderdaad versterken? 

Uit het onderzoek blijkt dat het gewone leven van ouders 
en jonge kinderen in Dieze en Indische Buurt op 
verschillende manieren versterkt kan worden, waarbij 
het inzetten op de kwaliteit van alle interacties met en 
rondom kinderen het meest opvallend is. Het gaat om 
warme, positieve en betekenisvolle interacties met en 
rondom jonge kinderen die aansluiten bij wat kinderen 
aankunnen. Tijdens spelactiviteiten worden kinderen 
aangemoedigd tot praten en wordt door ouders en 
professionals ingegaan op wat kinderen aangeven. Juist 
omdat kinderen in spel allerlei initiatieven nemen om 
zich talig, sociaal, emotioneel, motorisch en cognitief te 
ontwikkelen, is het van belang dat deze initiatieven 
herkend worden, zodat kinderen gezien en begrepen 
worden in hun eigen ontwikkelingsproces. 

Als het gaat om de samenwerking tussen ouders 
onderling blijkt uit het onderzoek dat ouders in de wijk 
behoefte hebben aan onderling contact dat 
laagdrempelig kan ontstaan vanuit activiteiten voor 
kinderen en ouders samen. In de samenwerking met 
professionals wil men graag aansluiten bij wat nodig is 
gezien de behoeften en de al bestaande initiatieven in de 
wijk. Verder zoeken ouders in de samenwerking met 
professionals naar warmte, positiviteit, enthousiasme en 
naar gelijkwaardigheid in het contact.  

Wat betreft een (gedeelde) pedagogische visie komen de 
volgende elementen naar voren die ouders en 
professionals belangrijk vinden:  

- kinderen zijn verbonden met hun ouders, familie, 
leerkrachten/pedagogisch medewerkers en met de 
buurt; 
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- kinderen hebben positieve en betekenisvolle 
interacties nodig om zich te kunnen ontwikkelen;  

- kinderen komen tot hun recht in een veilige en 
betrokken omgeving waar ruimte is voor 
ontwikkeling; 

- kinderen krijgen al spelend impulsen voor de 
(taal)ontwikkeling; 

- oog hebben voor behoeften en tempo van kinderen 
en ouders is van belang omdat zowel kinderen als 
ouders van elkaar verschillen. 

Met betrekking tot veelbelovende activiteiten die voor 
ouders met jonge kinderen het gewone leven versterken, 
blijkt uit het onderzoek dat ontmoetingsactiviteiten die 
zich richten op ouders samen met hun jonge kinderen 
waardevol zijn. Ouders uit de wijk komen graag samen 
met hun kinderen voor een leuke activiteit en daar 
ontstaat vervolgens contact met andere ouders. De 
mogelijkheid die ouders hebben om te sparren met 
andere ouders en terug te kunnen vallen op anderen 
(emotionele steun) stellen veel ouders op prijs in de 
ontmoetingsactiviteiten. De ontmoetingsactiviteiten 
stimuleren ook het contact tussen verschillende 
bevolkingsgroepen. De vaak leuke, ontspannende en 
positieve interacties tijdens de activiteiten kunnen 
helpen om verschillen te accepteren. Ook kan aandacht 
zijn voor specifieke behoeften en vragen van 
migrantenouders. 

Op basis van het onderzoek en de literatuur heeft de 
onderzoeker de volgende aanbevelingen gedaan. Deze 
zijn:  

Ouders nog meer centrale rol in de wijk 

Juist omdat ouders uit de wijk als laagdrempelig worden 
ervaren, hebben ze een verbindende functie. Actieve 
ouders kunnen deelnemen aan het OntMOED-Netwerk 
en zo een rol hebben in de organisatie van een activiteit 
voor jonge kinderen in de wijk. Daarmee wordt de 
pedagogische basisinfrastructuur in de wijk verder 
versterkt omdat ingezet wordt op een positieve en 
gelijkwaardige relatie met ouders en op het stimuleren 
van de ontwikkeling van kinderen vanuit een houding van 

partnerschap. Ook kan bij het versterken van de sociale 
samenhang (meer) gebruik worden gemaakt van de  
‘contactladder’.  

Ontmoetingsactiviteiten die inspelen op verschillende 
soorten sociale steun 

Om onderlinge steun tussen ouders te vergroten is een 
aanbeveling om met de ontmoetingsactiviteiten in te 
spelen op de verschillende soorten sociale steun. Laat de 
inhoud van de activiteiten variëren en aansluiten bij 
behoeften van ouders aan bepaalde soorten (sociale) 
steun. 

Een volgende stap in de (netwerk)samenwerking 

Een aanbeveling kan zijn om in een integraal pedagogisch 
wijkplan aan te geven hoe de verschillende organisaties 
op het gebied van kinderopvang, onderwijs, sport, 
preventie en zorg en welzijn samenwerken vanuit een 
gezamenlijke pedagogische visie. Daarin kan ook de 
samenhang tussen de verschillende initiatieven in de wijk 
zichtbaar worden gemaakt. Met elkaar kan worden 
bepaald welke initiatieven versterkt kunnen worden, 
welke (nieuwe) initiatieven nog nodig zijn nodig, en welke 
verbindingen tussen partijen daarbij een rol spelen en 
welke vormen van preventie bijdragen bij aan het 
versterken van het gewone leven voor ouders en jonge 
kinderen.  

Een lerende beweging in gang houden 

Blijf het samen leren in een leernetwerk stimuleren 
omdat een lerende manier van werken passend is bij een 
vraagstuk als het versterken van het gewone leven. Zorg 
voor een samenwerkingsverband van circa vijf tot vijftien 
personen vanuit verschillende perspectieven (ouders en 
organisaties op het gebied van onderwijs, opvang, zorg 
en welzijn), die werken aan en experimenteren met het 
vraagstuk in de wijk. Door collectief te leren komt men 
tot gedeelde gemeenschappelijk inzichten of praktijken 
en kunnen er vernieuwingsprocessen op gang komen, In 
dat geval kan gesproken worden van tweede orde leren. 
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Summary 

Young children develop optimally in a stimulating and 
safe pedagogical environment: in the family, the 
neighbourhood, at childcare and at school. When parents 
with young children need support in strengthening their 
ordinary life, it is important that they know where to 
turn. 

This project focuses on promising preventive and 
normalising activities for parents and young children in 
the neighbourhood Dieze and Indische Buurt. Parents 
and professionals learn together about good solutions for 
strengthening ordinary life with young children. This 
occurs in a learning network consisting of parents and 
professionals from childcare, preschool playgroup, 
school, social welfare organisation, child health clinic and 
the social support team (social wijkteam). 

In the search for what can strengthen ordinary life for 
parents and young children in Dieze and Indische Buurt, 
an appreciative approach is used: looking from a positive 
and constructive perspective at the neighbourhood and 
the situations of parents and children, the project focuses 
on what gives energy and what is valuable. 

The research within this project consists of literature 
review, participant observations during the learning 
network meetings and during the activities in the 
neighbourhood, interviews with parents and 
professionals and conducting a survey among parents 
and young children from the neighbourhood. 

The research questions in this project are: 

• How can ordinary life be strengthened for parents 
with young children so that children develop 
positively? 

• How can cooperation among parents as well as 
between parents and all relevant professional 
parties be improved? 

• What shared (pedagogical) vision is required and 
what role do professionals have to play? 

• Which promising activities can be developed, 
enabling the ordinary life of parents with young 
children to be strengthened?  

The study shows that the ordinary life of parents and 
young children in Dieze and Indische Buurt can be 
strengthened in several ways, where the focus on the 
quality of all interactions with and around children is the 
most striking. It concerns warm, positive and meaningful 
interactions with and around young children that align 
with the capacity of children. During play activities 
children are encouraged to talk, and parents and 
professionals respond to what children indicate. Precisely 
because children take various initiatives to develop 
linguistically, socially, emotionally, motorically and 
cognitively, it is important that these initiatives are 
recognised accordingly, for children to truly be seen and 
understood in their own development process. 

With regards to cooperation among parents, the study 
indicates that parents in the neighbourhood would like to 
have contact with each other, originating in an accessible 
manner from activities for both children and parents. In 
the collaboration with professionals, parents would like 
to align with what is needed considering the demands 
and the pre-existing initiatives in the neighbourhood. 
Furthermore, in collaboration with professionals, parents 
look for warmth, positivity, enthusiasm and equality in 
making contact. 

In terms of a (shared) pedagogical vision, the following 
elements emerge that parents and professionals consider 
important: 

• children are connected with their parents, family, 
teachers/pedagogical staff and the neighbourhood; 

• children need positive and meaningful interactions 
to develop themselves; 

• children come into their own in a safe and engaging 
environment where there is room for growth and 
development; 
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• children receive impulses for (language) 
development while playing; 

• being attentive to the needs and pace of children 
and parents is important because both children and 
parents differ from each other. 

Regarding promising activities that strengthen ordinary 
life for parents with young children, the study shows that 
social activities targeted at parents together with their 
young children are valuable. Parents from the 
neighbourhood like to join a fun activity, from which 
contact with other parents emerges. In the social 
activities, many parents appreciate the opportunity they 
have to spar with other parents and to rely on each other 
(for emotional support). The social activities also 
stimulate contact between different population groups. 
The frequently fun, relaxing and positive interactions 
during the activities can help to accept differences. 
Specific needs and questions of migrant parents can also 
be addressed.  

Based on the study and literature, the following 
recommendations were made: 

More central role in the neighbourhood for parents 

Because parents from the neighbourhood are perceived 
as approachable, they have a connecting role. Active 
parents can participate in the OntMOED-Netwerk, 
thereby having a role in organising an activity for young 
children in the neighbourhood. This further strengthens 
the basic pedagogical infrastructure in the 
neighbourhood as it focuses on a positive and equal 
relationship with parents and on stimulating children's 
development from a position of partnership. The 'contact 
ladder' can also be used (more) for strengthening social 
cohesion. 

Social activities addressing the different types of social 
support 

To increase mutual support between parents, it is 
recommended that social activities respond to different 
types of social support; vary the content of the activities 

and align with parents' needs for certain types of (social) 
support. 

A next step in (network) collaboration 

One recommendation is to see whether it is possible to 
work with an integrated pedagogical neighbourhood 
plan, describing how the various organisations in the field 
of childcare, education, sports, prevention and care and 
welfare collaborate on the basis of a shared pedagogical 
vision. This can also highlight the cohesion between the 
various initiatives in the neighbourhood. Collectively, it 
can be determined which initiatives can be strengthened, 
which (new) initiatives are still needed, which 
connections between parties play a role and which forms 
of prevention contribute to strengthening the ordinary 
lives of parents and young children. 

Keeping a learning movement going 

Continue to stimulate collaborative learning in a learning 
network, because a learning manner of working is fitting 
for an issue such as strengthening ordinary life. Establish 
an alliance comprising about five to fifteen people from 
different perspectives (parents and organisations in the 
fields of education, childcare, care and welfare), working 
on and experimenting with the challenge in the 
neighbourhood. Collective learning leads to shared 
common insights or practices and can trigger innovation 
processes. In this case, it can be defined as second-order 
learning.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding

In het voorliggende rapport worden de activiteiten en 
opbrengsten van een deelproject Wijkgericht werken 
rondom jonge kind in Zwolle Oost (Dieze en Indische Buurt) 
toegelicht.  

1.1 Doelstelling project Wijkgericht werken 
rondom jonge kind 

Het project Wijkgericht werken rondom jonge kind richt zich 
op het versterken van het gewone leven voor ouders met 
jonge kinderen. Hiervoor zijn in drie wijken in Zwolle 
leernetwerken opgezet waarin ouders samen met 
professionals kunnen leren hoe hun gewone leven versterkt 
kan worden. Het gaat om professionals van kinderopvang, 
school, consultatiebureau, huisartsenpraktijk, 
welzijnsorganisatie, sociaal wijkteam en alle betrokken 
hulpverleners. Het doel is dat ouders weten waar ze terecht 
kunnen voor ondersteuning bij het versterken van hun 
gewone leven van jonge kinderen t/m 6 jaar en hun ouders. 
En dat ouders en professionals het eens zijn wat goede 
oplossingen zijn: wanneer wordt het gewone leven echt 
versterkt? Uiteindelijk gaat het erom dat alle kinderen zo 
normaal mogelijk mee kunnen doen in de buurt en op 
school (Uit: Publiekssamenvatting Project Versterken en 
verbeteren van wijkgericht werken: ‘Samen voor preventie en 
normalisatie rond het jonge kind’, 2020).  

Voor het versterken van het gewone leven voor ouders en 
jonge kinderen richt het project zich tevens op een goede 
samenwerking tussen ouders, GGD, welzijn, voorschoolse 
opvang, basisonderwijs, sociaal wijkteam, huisartsen, en alle 
andere relevante bij het jonge kind betrokken professionals 
en voorliggende organisaties. De ontwikkeling van het jonge 
kind is het uitgangspunt bij de samenwerking in het 
gevormde leernetwerk waaraan betrokken professionals en 
ouders uit de wijk deelnemen. Het leernetwerk wordt 
steeds gevoed met resultaten van onderzoek naar de 
ervaringen van ouders en betrokken professionals uit de 
wijk. Verder wordt er een verbinding gelegd met andere 

projecten en aanwezige overlegorganen met betrekking tot 
het jonge kind.  

De onderzoeksvragen in dit project zijn:  

▪ Hoe kan voor ouders met jonge kinderen het gewone 
leven versterkt worden zodat kinderen zich positief 
ontwikkelen?  

▪ Hoe kan hiervoor de samenwerking tussen ouders 
onderling en met alle relevante professionele partijen 
verbeteren?  

▪ Welke gedeelde (pedagogische) visie is daarvoor nodig 
en welke rol van professionals past daarbij?  

▪ Welke veelbelovende activiteiten kunnen uitgebouwd 
worden die voor ouders met jonge kinderen het 
gewone leven inderdaad versterken? (Uit: Definitieve 

subsidieaanvraag). 

1.2 Stadsdeel Zwolle Oost: Dieze en Indische 
Buurt 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de context van de wijk 
en op de belangrijkste ontwikkelingen en de wijkopgaven in 
Dieze en Indische Buurt. Dit zijn wijken van stadsdeel Zwolle 
Oost. Deze wijken zijn betrokken in het project Wijkgericht 
werken rondom jonge kinderen. Om de context van Dieze 
en Indische Buurt in kaart te brengen is het Buurt-voor-
Buurt onderzoek geraadpleegd (Gemeente Zwolle, 2020). 

Beeld van de wijk Dieze-Oost 

De wijk heeft op 1 januari 2020 3.611 inwoners. Op de 
leefbaarheidsindex laat Dieze-Oost door de jaren heen een 
vrij stabiel beeld zien, waarbij de scores onder het Zwols 
gemiddelde liggen. Het onderstaande figuur toont de 
ontwikkeling van Dieze-Oost op de leefbaarheidsindex 
tussen 2018 en 2020.  



Inleiding  11 

 

Ontwikkeling leefbaarheidsindex Dieze-Oost 2018-2020    

 

Dieze-Oost scoort op alle onderdelen van de 
leefbaarheidsindex lager dan Zwolle als geheel. Dit geldt het 
sterkst voor het sociale klimaat.  

De sociale index geeft inzicht in de sociale gesteldheid van 
de inwoners. Deze index toont aspecten die van invloed zijn 
op de maatschappelijke weerbaarheid van inwoners. Het 
figuur hieronder laat zien hoe Dieze-Oost zich op de sociale 
index heeft ontwikkeld tussen 2018 en 2020.  

 

Ontwikkeling sociale index Dieze-Oost 2018-2020    

Beeld van de wijk Dieze-West 

De wijk heeft op 1 januari 2020 ruim 5.450 inwoners. Op de 
leefbaarheidsindex wordt voor Dieze-West een vrij constant 
beeld gezien door de jaren heen. De score ligt onder het 
Zwols gemiddelde. Het onderstaande figuur toont de 
ontwikkeling van Dieze-West op de leefbaarheidsindex 
tussen 2018 en 2020. 

 

Ontwikkeling leefbaarheidsindex Dieze-West 2018-2020    

Op de sociale index is een langzaam stijgende lijn zichtbaar 
voor Dieze-West sinds 2014. De score van de wijk ligt ruim 
onder het Zwolse gemiddelde, maar laat wel eenzelfde 
ontwikkeling door de tijd zien. Het figuur op de volgende 
pagina laat zien dat er in Dieze-West geen grote 
ontwikkelingen zijn tussen 2018 en 2020. Op drie thema’s 
zijn positieve ontwikkelingen te zien: toename van het 
opleidingsniveau en op het gebied van inkomen en 
vermogen van inwoners. Ook is de betrokkenheid 
toegenomen. Een ongunstige ontwikkeling is zichtbaar op 
de veiligheid. In vergelijking met 2012 blijkt uit het 
onderzoek dat de binding van de bewoners met de eigen 
buurt is toegenomen, onder andere door een groter 
vertrouwen in de ontwikkeling van de buurt waarin men 
woont.  
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Ontwikkeling sociale index Dieze-West 2018-2020    

 

Beeld van de wijk Indische Buurt 

De wijk heeft op 1 januari 2020 1.473 inwoners. Wat betreft 
de sociale voorzieningen wijkt de Indische Buurt niet veel af 
van hoe dit gemiddeld in Zwolle is. Op het gebied van zorg- 
en cultuurvoorzieningen scoort de wijk iets beneden het 
gemiddelde.  

Het hiernavolgende figuur toont de ontwikkeling van 
Indische Buurt op de leefbaarheidsindex tussen 2018 en 
2020. De Indische Buurt laat, na een vrij stabiel beeld tussen 
2012 en 2018, een daling zien tussen 2018 en 2020. De 
score ligt onder het Zwols gemiddelde.   

 

 

Ontwikkeling leefbaarheidsindex Indische Buurt 2018-2020    

Wat betreft de sociale index wordt ten opzichte van 2018 
een daling gezien op de leefomgeving. Verder blijkt dat 
inwoners meer betrokken zijn bij de eigen buurt en sociale 
contacten zijn toegenomen en de taalbeheersing is beter. 
Maar ook is te zien dat de maatschappelijke inzet is 
afgenomen en de gezondheid achteruit is gegaan. 

 

Ontwikkeling sociale index Indische Buurt 2018-2020    
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De opgaven in de twee wijken 

Dieze en de Indische Buurt onderscheiden zich in 
verschillende opzichten van elkaar, maar ze zijn op sommige 
punten ook vergelijkbaar. Sinds een aantal jaren wordt in 
deze buurten ingezet op de volgende opgaven: 

• Iedereen doet mee (voorkomen van sociaal 
isolement), met name in Dieze.  

• Het verbeteren van opgroeikansen van de jeugd in 
de wijk.  

• Bewoners aan zet: het faciliteren en bieden van 
ondersteuning van bewonersinitiatieven.  

• De natuurlijke wijkvernieuwing van Dieze 
(Valkeman, 2017). 

De ontwikkelkansen van de kinderen en jongeren behoren 
dus tot een belangrijke opgave voor Dieze en Indische 
Buurt. De focus is gericht op het verbeteren van het 
pedagogisch buurtklimaat, het stimuleren van de 
gezamenlijke inzet van werkers en ouders voor kinderen in 
de buurt (Valkeman, 2017). 

Sociale professionals, werkzaam in Dieze en Indische Buurt, 
benoemen dat een aantal inwoners meer dan gemiddeld te 
maken hebben met gestapelde kwetsbaarheden. Het kan 
gaan om een opeenstapeling van problemen zoals 
bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, psychiatrische 
problemen, psychische stress, financiële stress en sociale 
tegenslag. Ook komt voor dat er problemen zijn in 
gezinssystemen die intergenerationeel zijn. Dit houdt in dat 
de problemen van de huidige generatie hun wortels hebben 
in die van de vorige generatie. Het is vaak moeilijk om een 
terugkerend patroon van generatie tot generatie te 
doorbreken. Om te proberen deze cirkel te doorbreken is 
onder andere sociale ondersteuning en scholing van belang.  

In de afgelopen jaren is, met betrekking tot de 
opgroeikansen van kinderen in Dieze en Indische Buurt, 
ingezet op eenduidigheid in handelen om daardoor 
kinderen te leren welke vaardigheden belangrijk zijn voor 
een goede kans om later mee te doen aan de Zwolse 
samenleving. Daarvoor is samenwerking met basisschool De 

Springplank vormgegeven (Valkeman, 2017). 

Het project Versterken en verbeteren van wijkgericht 
werken: ‘Samen voor preventie en normalisatie rond het 
jonge kind’ sluit hierbij aan en gaat specifiek over het 
versterken van het gewone leven voor ouders met jonge 
kinderen. Jonge kinderen ontwikkelen zich optimaal in een 
stimulerende en veilige pedagogische omgeving: gezin, wijk, 
kinderopvang en school. Voor ouders is het van belang dat 
ze daarbij ondersteuning kunnen krijgen als dat nodig is. 
Wanneer ouders vragen hebben, bijvoorbeeld over hoe ze 
positief kunnen opvoeden terwijl er spanningen in het gezin 
zijn, of over hoe hun kind zelfvertrouwen kan ontwikkelen, 
of over hoe hun kind goed leert spreken en luisteren, of 
over mediagebruik door kinderen, is het van belang dat ze 
de juiste ondersteuning kunnen krijgen in de buurt waar ze 
wonen.  

1.3 Leeswijzer 

Deze rapportage is zo opgebouwd dat in hoofdstuk 1 een 
beeld wordt geschetst van het project en van de wijkcontext 
waar het project wordt uitgevoerd.  
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de opzet van het project 
en op het onderzoek dat daaraan is gekoppeld.  
In hoofdstuk 3 wordt een theoretische verkenning gedaan. 
In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op onderzoeken en 
veranderen in het leernetwerk dat gelijktijdig plaats vindt.  
In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het onderzoek 
onder ouders en professionals weergegeven, waarbij wordt 
ingegaan op ervaringen met betrekking tot het versterken 
van het gewone leven en op de samenwerking tussen 
ouders onderling en met professionals.  
In hoofdstuk 6 worden de conclusies en aanbevelingen voor 
Dieze en Indische Buurt uitgewerkt.  
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Hoofdstuk 2 Opzet van het project 

2.1  Inleiding 

Als onderdeel van het deelproject wordt onderzoek gedaan 
naar veelbelovende preventieve en normaliserende 
activiteiten voor ouders en jonge kinderen in Dieze en 
Indische buurt. Doel hiervan is versterking van het gewone 
leven ten behoeve van een positieve ontwikkeling van jonge 
kinderen en het ontwikkelen en delen van een gezamenlijke 
pedagogische visie voor de wijk.  

In dit (deel)project kijken we dus specifiek naar 
veelbelovende preventieve en normaliserende activiteiten 
in de wijk Dieze en Indische buurt. Het leernetwerk in deze 
wijk heeft gekozen voor enkele veelbelovende activiteiten 
waarin zij samenwerken en tevens met elkaar werken aan 
bouwstenen voor een pedagogische visie. Deze activiteiten 
sluiten aan bij de behoefte van de betrokken ouders.  

2.2. Vraagstelling 

De onderzoeksvragen zijn de volgende:  

 Hoe kan voor ouders met jonge kinderen het 
gewone leven versterkt worden zodat kinderen 
zich positief ontwikkelen?  

 Hoe kan hiervoor de samenwerking tussen ouders 
onderling en met alle relevante professionele 
partijen verbeteren?  

 Welke gedeelde (pedagogische) visie is daarvoor 
nodig en welke rol van professionals past daarbij?  

 Welke veelbelovende activiteiten kunnen 
uitgebouwd worden die voor ouders met jonge 
kinderen het gewone leven inderdaad versterken? 

Om hier inzicht in te krijgen is gekozen voor een aanpak die 
in de volgende paragraaf wordt beschreven.  

2.3 De aanpak 

De aanpak in dit project bestaat uit bestudering van 
literatuur, participerende observaties tijdens de 
leernetwerkbijeenkomsten en tijdens de activiteiten in de 
wijk, interviews met ouders en professionals en het 
afnemen van een enquête bij ouders van jonge kinderen. 

Op verschillende data in de periode tussen oktober 2020 en 
juli 2021 zijn vijf leernetwerkbijeenkomsten gehouden met 
in totaal 11 tot 14 personen per bijeenkomst. Ook zijn er in 
het eerste jaar twintig bijeenkomsten in het ‘trio’ gehouden. 
Verder hebben er nog twee bijeenkomsten met de 
begeleidingsgroep plaatsgevonden. Voor een uitgebreider 
overzicht van alle bijeenkomsten van het leernetwerk en de 
werksessies van het trio van Dieze en Indische buurt wordt 
verwezen naar bijlage 1. In het tweede projectjaar hebben 
verschillende bijeenkomsten in de werkgroep (trio) 
plaatsgevonden en zijn er activiteiten in de wijk uitgevoerd. 
In dit jaar is er gewerkt aan de hand van een ‘ontwikkelplan’ 
(zie bijlage 8). Door een ‘ontwikkelplan’ te schrijven voor 
het tweede projectjaar, ligt er een basis om met alle 
partners uit de wijk rondom het jonge kind aan de slag te 
gaan.   

Literatuuronderzoek 

Voor dit deelonderzoek in Dieze en Indische buurt is een 
beknopte theoretische verkenning gedaan naar ouderschap, 
sociale netwerken voor ouders en jonge kinderen en naar 
preventie en normalisering van opvoedingsvraagstukken. 
Voor het uitgebreide literatuuronderzoek behorend bij het 
totale project over drie wijken in Zwolle wordt verwezen 
naar het (overkoepelende) eindrapport.  

Veldonderzoek 

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden in het leernetwerk 
van ouders en professionals betrokken bij Dieze en Indische 
Buurt. Daarin zochten we naar ervaringen, succesfactoren, 
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ideeën en initiatieven in de praktijk van gezinnen met jonge 
kinderen. Het waarderend onderzoeken of ook wel 
‘appreciative inquiry’ biedt een onderzoeksmethodiek in 
een aantal fasen. Met behulp van deze methodiek 
betrekken we de leefwereld van ouders van jonge kinderen 
in Dieze en Indische Buurt. Bevindingen die we met behulp 
van deze methodiek verkrijgen relateren we aan de 
literatuur.  

In aanvulling op het veldonderzoek zijn ook enquêtes 
afgenomen bij 54 ouders van jonge kinderen in de wijk 
Dieze en Indische buurt. De uitkomsten van de enquête zijn 
opgenomen hoofdstuk 5 en in bijlage 2.  

Waarderende benadering 

Op basis van de theorie van appreciative inquiry vormen de 
waarderende gesprekken de aanjagers van het 
onderzoeksproces.  

In de methodologie van appreciative Inquiry staan vijf 
principes centraal (Eelderink, 2020; Masselink et al, 2020): 

• Het sociaalconstructionistisch principe  

Dit betreft een wetenschapsfilosofische term. Hierbij wordt 
ervan uitgegaan dat we onze werkelijkheid vormen in een 
sociaal proces, waarbij taal en verhalen die we delen een 
belangrijke rol spelen. Een objectieve werkelijkheid bestaat 
niet.  

• Het poëtische principe  

Dit principe beschrijft de creërende functie van taal; een 
verhaal is voor meerdere interpretaties vatbaar. Wanneer 
verhalen verteld worden krijgen ze steeds weer een nieuwe 
betekenis. De werkelijkheid zal zich in de richting begeven 
van datgene waar we aandacht aan geven.  

• Het simultaniteitsprincipe 

Dit principe veronderstelt dat onderzoek en interventie niet 
los van elkaar gezien kunnen worden. Elke onderzoeksvraag 
neemt ons mee in een bepaalde richting en elk antwoord is 
een nieuwe bron voor de toekomst.   

• Het anticiperende principe 

Hierbij gaat het erom dat positieve beelden en 
verwachtingen over de toekomst leiden tot positieve acties. 
Hoe meer men zich bewust wordt van ambities en 
verwachtingen, hoe groter de kans is dat men daarnaartoe 
beweegt. Hierbij speelt het psychologische proces van 
‘imager ’: uiteindelijk heeft iedereen beelden over de 
gewenste situatie.   

• Het positieve principe 

Hierbij gaat het om het stellen van positieve vragen waarin 
de focus ligt op wat er goed gaat en wat gewaardeerd wordt 
aan de situatie. Daarmee zijn de vragen anders dan 
probleemgerichte vragen. Deze vragen resulteren vaak in 
een werkelijkheid van problemen. Bij appreciative inquiry 
ligt een onvoorwaardelijk waarderende houding aan de 
basis. 

Het gaat in appreciative inquiry om het veranderproces zelf, 
om het samen leren en ontwikkelen. Dit is het belangrijkste 
onderdeel van de methode van appreciative inquiry.  

In de praktijk werkt appreciative inquiry met verschillende 
fases in het proces die worden doorlopen. 

Fasen van Appreciative Inquiry 

   D    
 enoemen 

van 
kernthema

   D       
Ontdekken 

van 
successen

   D     
 erbeelden 

van de 
toekomst

   D      
Ontwerpen 
van de 

gewenste 
situa e

   D      
 estemming 
realiseren



16  Deelrapport Wijkgericht werken rondom jonge kinderen – Dieze en Indische Buurt 

1. Definefase  

In deze fase wordt samen met de deelnemers uit het 
leernetwerk gekeken waar het proces van AI over zal gaan. 
Het gaat om het verkennen van het centrale thema voor de 
wijk Dieze en Indische Buurt.  

De deelnemers in het leernetwerk van Dieze en Indische 
Buurt bestaan uit ouders, pedagogisch medewerkers 
kinderopvang, peuterspeelzaal, jeugdverpleegkundigen, 
buurtsportcoaches, leesconsulent Stadkamer, directeur 
basisschool en jeugd- en gezinswerkers van het sociaal 
wijkteam. Zij formuleren samen het onderwerp voor de 
wijk: wat is in deze wijk nodig om het gewone leven te 
versterken ten behoeve van de ontwikkeling van jonge 
kinderen en wat wil men concreet aanpakken.  

2. Discoverfase 

Het doel van deze fase is het ophalen van het beste uit de 
initiatieven die er al zijn. Deelnemers worden gevraagd om 
hun succesverhalen te delen. Daarmee worden 
onderliggende patronen en krachten ontdekt waarop kan 
worden voortgebouwd.  

3. Dreamfase 

Op grond van de beste ervaringen uit het verleden komen 
de gewenste toekomstbeelden naar boven. Het gaat om het 
achterhalen van succesfactoren en krachten die het waard 
zijn om na te streven in de toekomst. Door de gewenste 
toekomst te verbeelden komt de potentie van initiatieven 
tot ontwikkeling.  

4. Designfase 

In deze fase gaan de deelnemers samen de gewenste 
situatie ontwerpen. De nieuwe mogelijkheden worden 
verankerd in het design. Het voorstel waarmee de gewenste 
situatie wordt weergegeven kan gelden als een leidraad 
voor wat er moet gebeuren. 

5. Deliverfase 

Deze laatste fase wordt ook wel de destiny genoemd. In 
deze fase gaat het erom dat de gemaakte plannen in de 
vorige fase daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Taken worden 
verdeeld of deelnemers benoemen concreet wat ze gaan 
doen in de komende tijd. 

Ten slotte, deelnemers van het leernetwerk kunnen in de 
waarderende gesprekken nieuwe invalshoeken en 
opvattingen horen van anderen en die kunnen een 
stimulans zijn om anders over het thema te gaan denken. 
Waarderende gesprekken hebben de potentie om iets in het 
denken of doen van mensen te veranderen. Juist daarom 
kent appreciative inquiry een zogenoemde performatieve 
werking toe aan het vertellen van verhalen: de verhalen 
kunnen iets teweegbrengen bij de andere waardoor de 
werkelijkheid een klein beetje verandert (Masselink et al., 
2020). 

2.4 Data-analyse 

Enquête 

De (digitale) enquête voor ouders is gemaakt met software 
van Enalyzer. De gegevens die in Enalyzer worden verkregen 
kunnen gemakkelijk worden gedownload in een Excel 
bestand. Dit voorkomt het maken van fouten in de 
overname van de gegevens. De gegevens worden 
gepresenteerd in hoofdstuk 5 en bijlage 2 bevat tabellen die 
zijn opgemaakt op basis van de gegevens uit Enalyzer.    

Participerende observatie 

Participerende observaties tijdens de bijeenkomsten in het 
leernetwerk en tijdens activiteiten in de wijk zijn vastgelegd 
in veldwerknotities. Informele gesprekken vormden een 
onderdeel van de participerende observatie en vonden 
spontaan plaats. Er zijn met verschillende ouders en 
professionals informele gesprekken gevoerd. De observaties 
tijdens de bijeenkomsten en activiteiten zijn besproken met 
de procesbegeleiders en zonodig werden interpretaties 
bijgesteld. Op deze manier werden gemeenschappelijk 
hoofdlijnen benoemd. De informatie vanuit de 
leernetwerken is (op thema) ingeweven in dit verslag.  
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Diepte-interviews 

Voor het inhoudelijk analyseren van de diepte-interviews is 
van de transcripten een thematische analyse uitgevoerd. 
Het thematisch analyseren is een methode om patronen en 
thema’s te identificeren, anal seren en rapporteren ( raun 
& Clarke, 2006). In deze analyse wordt een vergelijking 
gemaakt van alle data. Het stappenplan van Braun en Clarke 
is gebruikt in het huidige onderzoek. Deze bestaat uit zes 
stappen. In de eerste stap gaat het om het vertrouwd raken 
met de data. De onderzoeker dompelt zich onder in de data. 
In de tweede stap wordt er gecodeerd, waarbij de 
onderzoeker initiële codes oplevert vanuit de dataset die 
relevant kan zijn voor het beantwoorden van de vragen. In 
deze fase is het programma Quirkos gebruikt, een 
programma dat geschikt is voor de analyse van kwalitatieve 
data. Als alle data zijn gecodeerd, gaat de derde stap van 
het zoeken naar relevante thema’s van start: de codes 
worden onderverdeeld in de geïdentificeerde thema’s. Ook 
wordt in deze stap gekeken naar de relatie tussen codes en 
thema’s.  ij de vierde stap worden thema’s herzien en 
verfijnd. Dit mondt uit in de vijfde stap waarin thema’s 
worden benoemd, waarbij per thema een analyse wordt 
opgesteld over de essentie van dat thema. In de zesde en 
laatste stap gaat het om het rapporteren van de thema’s en 
analyse, om zo een verhaal over de data te kunnen vormen 
en deze te kunnen relateren aan de literatuur en de 
onderzoeksvragen (Braun & Clarke, 2006). 
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Hoofdstuk 3 Theoretische verkenning   

3.1  Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat een beknopte theoretische verkenning 
naar ouderschap en het ‘alledaags’ steunen van ouders met 
jonge kinderen bij de opvoeding en ontwikkeling. Er wordt 
ingegaan op het belang van een aantal basisbehoeften voor 
kinderen en voor ouders. Verder wordt ingegaan op de 
samenwerking tussen ouders en met professionals aan 
preventie en normalisatie van problemen in de opvoeding. 
Voor een uitgebreide theoretische verkenning wordt 
verwezen naar het Eindrapport Opvoeden doe je samen!  
Onderzoeksverslag van het project ‘Samenwerken aan 
preventie en normalisatie rond het jonge kind’ in drie Zwolse 
wijken (Bos-de Groot et al., 2022). In dit eindrapport wordt 
onder meer de waarde van relationeel-systemisch denken 
voor een pedagogische visie beschreven. Daarin wordt 
rekening gehouden met de, van elkaar afhankelijke, 
contexten van gezin, sociaal culturele omgeving en 
ontwikkeling. 

Hoewel de meeste ouders geen grote problemen in de 
opvoeding ervaren, hebben veel ouders wel eens vragen 
over de ontwikkeling en het opvoeden van hun kinderen. 
Opvoeden is soms lastig en het is normaal dat ouders 
vragen hebben over de opvoeding van hun kinderen. 
Ouders zullen met hun vragen vaak op zoek gaan naar 
iemand die ze kunnen vertrouwen. Veel ouders zullen in 
hun eigen netwerk proberen antwoorden te vinden, 
bijvoorbeeld bij familieleden en buren. Voor de meer 
praktische vormen van hulp worden vaak buren gevraagd en 
voor meer persoonlijke hulpvragen worden vaak familie en 
vrienden gevraagd (Kesselring, 2016). Steun die ouders van 
familie kunnen ontvangen is uniek omdat hun steun vaak 
onvoorwaardelijk is (Vreugdenhil, 2012). Wanneer meer 
intensieve vormen van hulp nodig is, wordt vaak een beroep 
gedaan op professionele hulp.  

Zoals bekend wordt in het jeugdbeleid gestreefd naar een 
stelsel met meer preventie en vroege hulp, versterking van 
eigen kracht, minder medicalisering en gespecialiseerde 

zorg en een integrale aanpak met zorg-op-maat. Vanuit deze 
uitgangspunten wordt door professionals gewerkt aan 
veerkracht van ouders en kinderen. Veerkracht is belangrijk 
omdat het tegenwicht biedt aan minder gunstige 
omstandigheden. Hierdoor leiden risicofactoren minder snel 
tot problemen, wat van belang is vanuit het perspectief van 
ontwikkeling (Cicchetti, 2013).  

3.2   Ouders met jonge kinderen 

Deze paragraaf gaat in op ouderschap en op wat belangrijk 
is in het kunnen hanteren van uitdagingen in de opvoeding 
van jonge kinderen.   

Ouderschap 

Ouderschap is meer dan alleen het opvoeden van kinderen. 
Er verandert veel als er een kind wordt geboren. Ineens is er 
sprake van een gezin en kan dit een verandering zijn in de 
onderlinge relaties tussen de partners. Ook de sociale 
contacten met familie en vrienden kunnen veranderen.  

Bij veel ouders gaat het opvoeden goed, ondanks dat er ook 
dingen tegen kunnen zitten. En vaak wordt dan uitgegaan 
van risicofactoren en beschermende factoren die de 
draagkracht en draaglast van ouders bepalen. Een 
uitwerking van dit denken is het buffermodel van de 
ouderschapstheorie. Hoe ouders de uitdagingen in de 
opvoeding van jonge kinderen hanteren die het ouderschap 
met zich meebrengt, wordt mede bepaald door vier 
zogenaamde buffers (Van der Pas, 2003; 2013). Deze vier 
buffers vormen als het ware het veerkrachtsysteem van een 
ouder: 

1. Een eerste buffer tussen ouders en de omstandigheden 
is de gemeenschap; een positief vangnet van 
betrokkenen die uitgaan van de goede intenties van 
ouders en die ouders ondersteunen als het even niet 
goed gaat; 

2. Een tweede buffer is het hebben van een goede 
taakverdeling: in de zorgtaken en huishoudtaken, en 
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een goede afstemming met de buitenwereld (denk aan 
kinderopvang) zodat ouders voldoende tijd hebben 
voor de eigen beslommeringen; 

3. Een derde buffer is het kunnen innemen van een 
metapositie: de mogelijkheid van ouders om met een 
‘helicopterview’ naar het eigen ouderschap te kijken en 
te reflecteren op het eigen handelen en de opvoeding 
waar nodig kunnen aanpassen; 

4. Goede ouderervaringen is een vierde buffer: positieve 
ervaringen in het ouderschap maken ouders trots op 
zichzelf en sterken hen in het gevoel dat zij het goede 
doen voor hun kind. 

In het model van Alice van der Pas (2003) is de ouderlijke 
ervaring het uitgangspunt en niet direct de ontwikkeling van 
kinderen. Haar model draagt wel bij aan de theorievorming 
over hoe ouders kinderen zo goed mogelijk kunnen 
opvoeden. In haar ouderschapstheorie gaat het verder over 
drie basisaannames: 

• Elke ouder heeft een besef van verantwoordelijk zijn. 
Soms kan het gedrag van een ouder in strijd zijn met 
waarden van een professional. Toch kan men ervan 
uitgaan dat elke ouder het beste wil voor zijn of haar 
kind.   

• Ouderschap maakt kwetsbaar. Het is niet realistisch om 
altijd alles goed te doen en dit maakt het ouderschap 
kwetsbaar. Een respectvolle en positieve benadering is 
van belang. 

• Ouders zijn eindverantwoordelijk. 

Ouder-kind relatie 

Over het  belang van een positieve ouder-kind relatie 
bestaat reeds veel onderzoek. De ouder-kind relatie is van 
belang voor alle andere relaties die kinderen leggen; een 
positieve ouder-kindrelatie werkt bevorderend voor een 
veilige hechting en voor de ontwikkelkansen voor kinderen. 
Ook heeft het een positief effect op het voorkomen van 
gedragsproblemen (Prinzie, Stams & Hoeve, 2010). 

De gehechtheidsrelatie is onderdeel van de ouder-kind 
relatie. In een veilige gehechtheidsrelatie ervaren kinderen 
positieve zorg, waardoor zij verwachtingen ontwikkelen dat 
zij hun ouders kunnen vertrouwen (Bowlby, 1969; 1973). En 

dat geeft kinderen de mogelijkheid om emoties en spanning 
te reguleren en om de sociale en fysieke omgeving te gaan 
verkennen. Naast de impact op het latere relationeel 
functioneren, is de kwaliteit van de vroege ouder-kind band 
ook belangrijk voor de sociale, gedragsmatige en cognitieve 
ontwikkeling van kinderen. In een veilige ouder-kind relatie 
kunnen kinderen zich het meest optimaal ontwikkelen. 

Kansrijke start voor jonge kinderen 

Tessa Rosenboom (2018) beschrijft in haar boek dat 
kinderen die tijdens hun eerste levensjaren opgroeien in 
kwetsbare omstandigheden op latere leeftijd een grotere 
kans hebben op fysieke- en psychische problemen. Kinderen 
die opgroeien in de aanwezigheid van veel risicofactoren en 
met nauwelijks beschermende factoren, hebben een 
moeizame start. In de risicofactoren speelt stress bij ouders 
een belangrijke rol. Als gevolg van stress zijn ouders minder 
goed in staat om affectie te tonen naar hun kind, of om 
goed op de behoeftes van hun kind in te gaan 
(Gezondheidsraad, 2018).  

Sinds september 2018 loopt het landelijke actieprogramma 
Kansrijke Start dat richt zich op kinderen in de eerste 1000 
dagen van hun leven, met name kinderen die geboren 
worden in een kwetsbare situatie (Ministerie van 
volksgezondheid, welzijn en sport, 2018). Kansrijke start 
richt zich op het ondersteunen van ouderschap en de ouder-
kindrelatie, veilige hechting en de aanpak van 
maatschappelijke problemen zoals armoede, eenzaamheid 
en Early Life Stress. 

3.3  Pedagogisch handelen en basisbehoeften  

Verschillende theoretische perspectieven belichten het 
pedagogisch handelen van ouders en medeopvoeders.  

De zelfdeterminatietheorie beschrijft het pedagogisch 
handelen als het tegemoetkomen aan drie psychologische 
basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie (Ryan & 
Deci, 2000). Deze theorie beschouwt de vervulling van de 
basisbehoeften relatie, competentie en autonomie als 
belangrijke voedingsstoffen voor persoonlijke ontwikkeling 
en optimaal functioneren. De behoefte aan relatie gaat over 
het verlangen om zich verbonden te voelen met anderen, 
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om liefde en zorg te geven en krijgen. De behoefte aan 
competentie is de wens om effectief met de omgeving om 
te gaan. Het gevoel van competentie helpt kinderen zich te 
ontwikkelen en verhoogt hun mogelijkheden om zich 
flexibel aan te passen aan veranderende omgevingen. De 
behoefte aan autonomie gaat over de wens om 
psychologisch vrij te kunnen handelen en niet onder druk te 
staan. Zelf kunnen beslissen staat hierbij doorgaans centraal 
(Deci & Ryan, 2000).  

 

Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000) 

Deze theorie is de afgelopen veertig jaren steeds verder 
ontwikkeld en in veel verschillende contexten met succes 
toegepast. Met name in het onderwijs is hiernaar veel 
onderzoek gedaan. Stevens (2009) introduceerde de 
zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan in het onderwijs 
om kinderen te motiveren en te betrekken bij hun eigen 
leerproces.  

In de context van opvoeding wordt de zelfdeterminatie-
theorie eveneens toegepast. Soenens et al. (2017) keken 
vanuit het perspectief van ouders naar het geven van 
invulling aan de psychologische basisbehoeften van 
kinderen. De rol die ouders daarbij hebben verdeelden ze 
onder in drie dimensies, namelijk het begeleiden naar 
autonomie, het tonen van betrokkenheid en het begeleiden 
naar competentieontwikkeling. Deze dimensies kunnen aan 
elkaar gelinkt worden en werken voortdurend op elkaar in. 

De wijze waarop ouders inspelen op de drie basisbehoeften, 
zal bepalen welke effecten de ontwikkeling van het kind zal 
ondervinden. Wanneer ouders tegemoet komen aan de drie 
basisbehoeften, zal het kind hogere regulatievormen 
ontwikkelen en ook meer intrinsiek gemotiveerd zijn, wat 
leidt tot ontwikkeling, groei en gewenst gedrag (Deci & 
Ryan, 2000). 

 

Continuüm motivatie volgens Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000) 

Volgens de theorie gelden de drie basisbehoeften niet 
alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen, en 
daarmee ook voor ouders. Ouders hebben ook behoefte 
aan een gevoel van verbondenheid (relatie), competentie en 
autonomie. Als ouders hun omgeving ervaren als 
ondersteunend in hun psychologische basisbehoeften, 
zullen zij ook meer intrinsiek gemotiveerd zijn, wat leidt tot 
een hoger welbevinden en betere (opvoed)prestaties.  

Riksen-Walraven (1998; 2000) heeft een viertal 
pedagogische basisdoelen geformuleerd aan de hand van de 
vraag wat kinderen in de eerste levensjaren nodig hebben 
voor hun welzijn en ontwikkeling, ook met het oog op hun 
latere functioneren. 

1.  eiligheid: een veilige basis, een ‘thuis’ waar kinderen 
zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. 

2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van ‘persoonlijke 
competentie’. Hierbij doelt zij op brede 
persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid 
en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit die 
kinderen in staatstellen om zich aan te passen aan 
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veranderende omstandigheden en om verschillende 
problemen goed aan te pakken. 

3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale 
competentie. Hierbij gaat het om een reeks aan sociale 
kennis en vaardigheden, zoals samenwerken, kunnen 
communiceren, anderen helpen, het zich kunnen 
verplaatsen in anderen, conflicten voorkomen en 
oplossen en het ontwikkelen van sociale 
verantwoordelijkheid. 

4. Waarden en normen, ‘cultuur’. Voor kinderen is het 
van belang om zich de waarden en normen, de 
‘cultuur’ eigen te maken van samenleving waarvan zij 
deel uitmaken.  

Kinderopvang 

In de kinderopvang liggen de vier pedagogische basisdoelen 
van Riksen-Walraven ten grondslag aan het pedagogische 
handelen. Riksen-Walraven (2000) gaat ervan uit dat de 
pedagogische basisdoelen voor het opvoeden van jonge 
kinderen in de kinderopvang in principe dezelfde zijn als in 
het gezin, maar dat de kinderopvang andere middelen ter 
beschikking heeft om die doelen te realiseren dan het 
gezin. Verder benoemt Riksen-Walraven dat de vier 
pedagogische basisdoelen in principe ook voor het 
onderwijs kunnen gelden. Daardoor kunnen de 
pedagogische basisdoelen een goed kader vormen voor de 
samenwerking en communicatie tussen opvoeders in de 
verschillende contexten en voor het bevorderen van de 
doorgaande lijn in opvoeding en ontwikkeling (Riksen-
Walraven, 2000). 

Onderwijs 

In het onderwijs wordt gebruik gemaakt van SLO-doelen. 
Leerkrachten gebruiken deze doelen, uitgewerkt door 
Stichting Leerplanontwikkeling op leerplaninbeeld.slo.nl, als 
kapstok voor het leerprogramma. De SLO-doelen richten 
zich op meerdere ontwikkelingsgebieden zoals onder meer 
de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling en 
de rekenontwikkeling. Met de doelen voor ogen wordt een 
passend aanbod bedacht. Tijdens de uitvoering zorgen 
leerkrachten ervoor dat hun aanpak aansluit bij de 
behoeftes van de kinderen (SLO, 2020). Zowel SLO als 
Riksen-Walraven geven aan dat het belangrijk om de 

kwaliteit van het pedagogisch handelen in te richten en te 
borgen aan de hand van vooraf bepaalde doelen.  

Onderwijspedagoog Biesta (2012) heeft de aandacht 
gevestigd op de sterke focus op leerresultaten (op 
kwalificatie) die al geruime tijd dominant is in het onderwijs. 
Biesta stelt dat onderwijspedagogische processen zich altijd 
richten op zowel kwalificatie en socialisatie als op 
subjectivering. Kwalificatie gaat over het verwerven van 
kennis, vaardigheden en houding. Socialisatie draait om de 
manier waarop kinderen zich verbinden aan bestaande 
tradities in de meest ruime zin van het woord; 
waardentradities, culturele tradities en kennis-tradities. 
Subjectivering (persoonsvorming) gaat over emancipatie en 
vrijheid en over de verantwoordelijkheid die daarmee 
gepaard gaat. Goed onderwijs probeert, volgens Biesta, 
deze drie domeinen in balans te houden. Zijn werk is een 
pleidooi om in het onderwijs bezig te zijn met vragen ten 
aanzien van alle drie domeinen in samenhang. Een andere 
belangrijke boodschap heeft te maken met het domein van 
de subjectivering (persoonsvorming). Biesta laat zien wat de 
moeilijkheden zijn met een aantal visies in het onderwijs, 
bijvoorbeeld de visie dat het bij persoonsvorming zou 
moeten gaan om ontwikkeling van alle talenten van het kind 
of om het vinden van identiteit. Voor hem gaat het altijd om 
de vraag hoe kinderen in de wereld zijn en 
verantwoordelijkheid leren nemen voor het in de wereld 
zijn. Biesta (2018) noemt het de pedagogiek van de 
onderbreking: kinderen worden in de relatie met de ander 
en het andere altijd onderbroken om te werken aan de 
vraag welke van hun wensen gaan helpen bij goed leven en 
goed samenleven en welke van die wensen daarbij in de 
weg zullen zitten. Hij benadrukt dat het belangrijk is om 
kinderen te blijven bevragen op wat zich ontwikkelt bij hen. 
Zijn insteek is pedagogisch omdat hij gericht is op de vraag 
hoe onderwijs kinderen het zicht kan bieden op de lastige 
uitdaging om volwassen in de wereld te willen zijn en te 
begrijpen dat niet alles wat ze willen, ook wenselijk of 
mogelijk is. Kinderen verdienen hierbij de 
onvoorwaardelijke steun van (mede) opvoeders. Het gaat 
hem om de vraag wat het voor een kind betekent om in en 
met de wereld te zijn. Onderwijs is volgens Biesta niet kind- 
of leerstof gericht, maar wereldgericht.  

https://leerplaninbeeld.slo.nl/
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Samenvattend over het pedagogisch handelen in het 
onderwijs: om de persoonsvormende, socialiserende en 
kwalificerende functie van het onderwijs te realiseren is 
pedagogisch handelen cruciaal. Een veel gebruikte theorie 
voor pedagogisch handelen is de zelfdeterminatietheorie 
van Deci & Ryan die met name door Stevens aandacht heeft 
gekregen in het onderwijs (Stevens en Bors, 2013).   

Samenwerking kinderopvang en onderwijs 

Een overgang van de kinderopvang naar school is een 
kwetsbaar moment, omdat het de doorgaande lijn in de 
ontwikkeling van kinderen kan verstoren. Om die reden zijn 
kinderopvang en onderwijs in de afgelopen jaren steeds 
meer gaan samenwerken, al dan niet met voor- en 
vroegschoolse educatie. Deze samenwerking is belangrijk 
om een fundament te leggen onder de pedagogische basis. 
Daarom wordt sterk ingezet op het leren kennen van elkaar 
en elkaars visie en probeert men te komen tot een 
gezamenlijke visie en aangaan van gezamenlijke 
verantwoordelijkheden (Snijders, 2015).  

3.4  Belang van sociale netwerken voor ouders 
met jonge kinderen 

Deze paragraaf gaat in op het ondersteunen van ouders bij 
het opgroeien en opvoeden van hun kinderen; sociale 
netwerken voor ouders.  

Een sociaal netwerk voor ouders met jonge kinderen is van 
belang om een beroep te kunnen doen op steun bij de 
opvoeding en andere ouderschapstaken. Een belangrijke 
bron die door veel ouders als steun wordt ervaren is het 
informele sociale netwerk (De Roos, Buck en Van den Berg, 
2021). Het informele sociale netwerk van ouders bestaat uit 
alle persoonlijke relaties die zij hebben, los van relaties met 
personen van (semi)formele instanties (Wilken, 2016). 

Sociale netwerken kunnen voor ouders een bron zijn van 
sociale en emotionele steun. Ouders kunnen bij elkaar 
(h)erkenning vinden. Door gedeelde ervaringen en 
belevingen zouden ouders meer zelfvertrouwen kunnen 
ontwikkelen. Andresen & Telleen (1992) vonden in een 
metastudie dat emotionele steun vooral een positieve 

invloed heeft op het zelfvertrouwen van ouders, terwijl 
praktische hulp ouders helpt bij hun dagelijkse financiële en 
praktische beslommeringen en informationele steun een 
positieve invloed heeft op het probleemoplossend 
vermogen van ouders. Uit een onderzoek van Bucx (2011) 
blijkt dat ouders belang hechten aan uitwisseling van 
ervaringen en onderlinge steun naar aanleiding van gewone, 
alledaagse opvoedervaringen.  

De Roos, Buck en Van den Berg (2021) constateren dat bijna 
twee derde van de ouders hulp uit het informele netwerk 
ontvangt, variërend van praktische steun, emotionele steun, 
normatieve steun en sociale steun ter ontspanning tot 
advies. Bij ouders van jonge kinderen zijn vooral de eigen 
(schoon)ouders in beeld als het om hulp gaat. Ouders in 
kwetsbare posities, zoals ouders met een laag inkomen en 
alleenstaande ouders, kunnen minder vaak terugvallen op 
een steunend informeel netwerk. Ook zijn er ouders die 
terughoudend zijn om problemen te delen met hun 
netwerk. Daarin spelen vaak privacy- en schaamtegevoelens 
van ouders een rol. Ook lijken heersende sociale normen 
over de opvoeding en het ‘perfecte’ kind grenzen te stellen 
aan wat het sociale netwerk kan betekenen voor ouders in 
kwetsbare posities (De Roos, Buck en Van den Berg, 2021). 
Wat verder nog een rol kan spelen bij het geen hulp vragen 
aan het sociale netwerk is de ernst van het probleem. 
Wanneer ouders vinden dat hun problemen te erg zijn, 
willen ze het sociale netwerk daar niet altijd mee belasten 
en verwachten ze ook niet dat het sociale netwerk daar iets 
in kan betekenen (Loerts, Vissenberg, & Verkooijen, 2016). 

Een specifieke groep ouders die ook onzekerheden of 
vragen kunnen hebben over de opvoeding zijn 
migrantenouders. Vanwege de toegenomen culturele 
diversiteit in steden en wijken in Nederland komen veel 
verschillende culturen met elkaar in aanraking in bepaalde 
contexten. In multiculturele wijken worden ouders 
beïnvloed door verschillende waardesystemen die ook terug 
te zien zijn in een diversiteit in opvoeding (Eldering, 2006). 
Met name voor niet-westerse migranten kan het opvoeden 
een uitdaging zijn omdat zij zijn opgegroeid in een culturele 
omgeving die nogal verschilt van de westerse samenleving. 
Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de manier 
waarop migrantenouders het sociaal netwerk gebruiken, 
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aangezien dit voor hen soms specifiek gericht is op het leven 
tussen verschillende culturen (Pels & De Haan, 2007).  

3.5  Ontmoetingen tussen ouders met jonge 
kinderen in wijken of buurten 

In de meeste wijken of buurten worden met enige 
regelmaat spel- en ontmoetingsinitiatieven georganiseerd 
waar ouders (opvoeders) met hun kind welkom zijn en waar 
gezinnen komen en gaan wanneer ze dit willen. Hier zijn 
mogelijkheden voor ontmoetingen tussen ouders van jonge 
kinderen. Ouders kunnen daar met elkaar in gesprek raken 
over thema’s die te maken hebben met de ontwikkeling en 
opvoeding van kinderen.  eze thema’s kunnen naar voren 
komen door dingen die kinderen doen tijdens het spel- en 
ontmoetingsinitiatief of doordat een ouder een bepaald 
thema naar voren brengt. 

Rullo & Musatti (2005) stellen dat ontmoetingen tussen 
ouders die vergelijkbare ervaringen hebben en deze delen 
met elkaar ondersteunend kan zijn voor de ouders van 
jonge kinderen. Deze ouders hoeven geen hechte 
vriendschapsrelatie aan te gaan. Enkel het feit dat ze beide 
vader of moeder zijn, werkt verbindend. Kesselring (2016) 
benoemt dat steun tussen (mede)opvoeders vaak 
wederkerig is: (mede)opvoeders ontvangen én geven steun. 
Toch wordt het netwerk van mensen in de buurt minder 
vaak aangesproken voor ouderschaps- en opvoedingsvragen 
in vergelijking met het netwerk van familieleden (De Roos, 
Buck en Van den Berg, 2021). Dit kan komen doordat 
mensen in de buurt vaak tot de zogenoemde 
overbruggende sociale banden behoren (Lin 2012). Het gaat 
dan om sociale relaties met mensen die men wat minder 
goed kent en waar men vaak ook minder vertrouwd mee is. 
Daardoor is het wellicht moeilijker om met buurtgenoten 
over opvoeding en ouderschap te praten dan met de 
sterkere sociale banden met familie en vrienden (De Roos, 
Buck en Van den Berg, 2021).  Een andere mogelijke 
verklaring voor een terughoudende opstelling naar buren is 
de in Nederland heersende sociale norm dat opvoeden van 
kinderen een privézaak is (RMO/RVZ, 2009).  

3.6  Een pedagogische infrastructuur in de wijk 

Elke wijk en elke buurt is anders, met andere gezinnen die 
ook andere behoeften hebben als het gaat om het 
opvoeden van jonge kinderen. De voorzieningen in een wijk 
waarborgen een laagdrempelig en geïntegreerd aanbod 
voor alle ouders (opvoeders) met kinderen. Deze 
voorzieningen richten zich niet enkel op gezinnen met 
problemen. Als het gaat over preventie en normalisering 
wordt door veel gemeenten behoorlijk ingezet op het 
versterken van een pedagogische basis, inclusief een sterke 
pedagogische ‘civil societ ’ (R O/R Z, 2008). Het gaat om 
een pedagogische basisinfrastructuur die bijdraagt aan 
normalisering en het versterken van het gewone leven van 
ouders en jonge kinderen.  

Een sterke pedagogische basis kenmerkt zich door de 
aanwezigheid van beschermende factoren, waaronder 
sociale binding, kansen voor betrokkenheid, prosociale 
normen, erkenning en waardering voor positief gedrag en 
sociale steun. Dit heeft een grote preventieve werking (Ince, 
Van Yperen & Valkenstijn, 2018). Voor een uitgebreide 
beschrijving en onderbouwing van een top 10 van 
beschermende factoren wordt verwezen naar de publicatie 
Top tien positieve ontwikkeling jeugd (Ince et al., 2013).  

De Winter (2008) definieerde de pedagogisch civil society 
als gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het 
grootbrengen van kinderen. Volgens de Winter (2011) 
wordt de opvoeding in een pedagogisch civil society gedeeld 
in de buurt. Onderlinge betrokkenheid en steun van familie, 
buurtbewoners en vrijwilligers kunnen de opvoed-
capaciteiten van ouders versterken. Uit onderlinge 
betrokkenheid en relaties kan sociale steun worden 
verkregen. Israel & Heaney (2008) beschrijven vier functies 
van sociale steun, namelijk emotionele steun (empathie, 
liefde en zorg), instrumentele steun (concrete hulp en 
diensten),  informatieve steun (advies, suggesties en 
informatie) en reflectieve steun. Bij deze laatste gaat het om 
feedback dat een bijdrage kan leveren aan zelfevaluatie.  
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In een sterke pedagogische civil society vullen ouders en 
andere opvoeders elkaar aan. Medeopvoeders kunnen 
zowel een formele als een informele rol vervullen (Snijder, 
2015). Informele medeopvoeders zijn onder meer 
familieleden, vrienden en mensen uit de buurt. Formele 
medeopvoeders bestaan uit (georganiseerde) vrijwilligers en 
professionals in het jeugdveld. 

Zoals beschreven in paragraaf 3.4 zijn er in de meeste 
wijken en buurten verschillende initiatieven waarbij ouders 
met andere ouders en met medeopvoeders in contact 
kunnen komen, al dan niet gesteund door professionals 
vanuit organisaties zoals een welzijnsorganisatie of 
jeugdgezondheidszorg of een sociaal wijkteam of een 
school. Om zicht te krijgen op de intensiteit van contact 
tussen opvoeders in een buurt is een contactladder 
ontworpen. Deze bestaat uit vier treden: ontmoeten, 
dialoog, samenwerken aan een positief pedagogisch 
buurtklimaat en netwerkvorming (Kesselring, De 
Winter, Horjus & Van Yperen, 2013).  

Met deze contactladder is het mogelijk om initiatieven in 
een wijk te categoriseren in intensiteit van het contact 
tussen medeopvoeders. Initiatieven waarvan de 
verwachting is dat ze laagdrempelige ontmoetingen tussen 
(mede)opvoeders kunnen bevorderen, worden 
gecategoriseerd als ontmoetingsactiviteiten (categorie 1).  
Initiatieven waarbij de verwachting is dat de dialoog over 
opvoeden wordt gestimuleerd, kunnen worden 
gecategoriseerd als dialoogactiviteiten (categorie 2). 
Initiatieven die een positieve invloed kunnen hebben op het 
pedagogisch buurtklimaat, vallen onder buurtactiviteiten 
(categorie 3).  En initiatieven waarvan men verwacht dat ze 
de vorming van ondersteunende netwerken bevorderen, 
vallen onder netwerkactiviteiten (categorie 4). In 
onderstaand figuur wordt de contactladder schematisch 
weergegeven. 

 

Contactladder (ontleend aan het programma Allemaal Opvoeders) 

Samenvattend biedt de contactladder een geschikt kader 
om initiatieven te ordenen op basis van de intensiteit van 
het contact tussen (mede)opvoeders. 

Met het oog op dit project is het van belang om te weten 
dat het streven naar een sterke pedagogische infrastructuur 
gezien kan worden als een verbindende visie en als de basis 
van de transformatie die jaren geleden in gang is gezet. De 
transformatiedoelen normaliseren, demedicaliseren en 
uitgaan van eigen kracht, zijn in de huidige manier van 
werken meer vanzelfsprekend. Lokaal kan men dan ook het 
gesprek voeren over welke initiatieven kunnen worden 
versterkt, welke verbindingen tussen partijen daarbij een rol 
kunnen spelen en welke vormen van preventie kunnen 
bijdragen aan het versterken van het gewone leven voor 
ouders en jonge kinderen.  
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3.7  Rol van professionals in de pedagogisch 
civil society 

In de literatuur worden verschillende rollen voor de 
professionals beschreven als het gaat om het versterken van 
de onderlinge betrokkenheid van burgers bij opvoeden en 
opgroeien. Daarin het is bijvoorbeeld belangrijk om aan te 
sluiten bij wat er al is, en het initiatief en eigenaarschap bij 
ouders en kinderen te laten liggen en het faciliteren van de 
dialoog tussen opvoeders (Gemmeke, 2011).  

In een onderzoeksrapport van Pelt, Van Rest & Verweij 
(2019) worden de volgende aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot het werken aan de pedagogische civil society 
in de praktijk: 

1. Benut als professionals een gezamenlijk ontwikkelde 
visie en werkwijze rond de pedagogische civil society. 

2. Zorg dat een visie op de pedagogische civil society een 
ontwikkeldocument is. Daardoor kan de visie op basis 
van praktijkervaringen continu aangescherpt worden. 

3. Start bij het versterken van de pedagogische civil 
society bij dat wat er al is. Realiseer je dat er altijd 
verbanden zijn tussen inwoners of plekken waar 
mensen elkaar tegenkomen. 

4. Zet de inwoners en de wijk centraal. Zorg als 
professional dat de wensen en verwachtingen van 
inwoners het startpunt zijn. Daarvoor het is bevragen 
van inwoners en het leren kennen van de buurt 
belangrijk.  

5. Benader het versterken van de pedagogische civil 
society als iets dat vorm kan krijgen via zowel 
individueel als collectief georiënteerde handelswijzen.  

6. Vier successen en kijk hoe je in je dagelijks werk al 
bezig bent om de betrokkenheid van inwoners rondom 
vragen bij het opvoeden en opgroeien in de wijk te 
versterken. 

7. Creëer ruimte voor inhoudelijke werkbesprekingen 
waarin professionals casuïstiek inbrengen met als doel 
hier lessen uit te trekken. De vraag is dan: wat leert 
deze casuïstiek ons over het werken aan de 
pedagogische civil society? 

8. Neem als professionals het initiatief om gezamenlijk 
vorm te geven aan opdrachten die nieuw en niet 
duidelijk zijn.  

9. Dit gezamenlijk ontwikkelen vraagt onder andere ook 
om samen besluiten te nemen.  
(Van Pelt, Van Rest & Verweij, 2019, p.35). 

Als het gaat om de inhoudelijke rol en aanpak van 
professionals bij vragen van ouders over opvoeding en 
ontwikkeling, is het van belang dat zij veranderingen in 
betekenisgeving kunnen bewerkstelligen waardoor ouders 
die om hulp vragen zich gesterkt voelen. Het samen met 
ouders wisselen van betekenisgeving is een ambachtelijke 
interventie en vindt haar onderbouwing in de 
systeemtheorie (Bos & Van der Vinne, 2018). Dat maakt het 
mogelijk om vragen en uitdagingen die horen bij het 
ouderschap, te normaliseren. Door vragen van ouders 
serieus te nemen, steun te geven, in gesprek te gaan over 
onzekerheden en over de betekenisgeving kunnen 
professionals ouders helpen bij het opvoeden.  
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Hoofdstuk 4 Onderzoeken en veranderen 

4.1  Inleiding 

Het onderzoek in het project Wijkgericht werken rondom 
jonge kinderen wordt gezien als een interventie. Dit 
betekent onder andere dat de vormgeving van de 
onderzoeksfasering en de vormgeving van de 
(interview)gesprekken al een beweging op gang brengen. 
Door gebruik te maken van appreciative inquiry wordt op 
een onderzoekende manier een verandering op gang 
gebracht. Het gaat hierbij om het stellen van krachtige 
vragen die energie geven en verandering in gang zetten. Het 
gaat er nadrukkelijk niet om, om de dingen zoveel mogelijk 
positief te labelen.  

Zoals in hoofdstuk 2 werd beschreven, gaat appreciative 
inquiry uit van vijf fasen: define, discover, dream, design en 
destiny. In het Nederlands vertaald als de vijf  ’s: 
verwoorden, verwonderen, verbeelden, vormgeven en 
verwezenlijken. De methode biedt het kader waarbinnen we 
onderzoeken en de inhoud komt tot stand door dialoog en 
analyse. 

4.2 Definefase 

In deze fase gaat het om het definiëren van het kernthema. 
In het volgende overzicht wordt het doel, de aanpak en de 
uitkomsten van deze fase samengevat.  

Doel 

 

In deze fase onderzoeken we welke thema’s 
ouders en professionals uit de wijken Dieze 
en Indische buurt belangrijk vinden als het 
gaat om de ontwikkeling en opvoeding van 
jonge kinderen. Uit de gesprekken en 
dialogen worden thema´s gekozen, die als 
aandachtspunten gaan gelden in dit project. 

Aanpak 

 

In een twee uur durende bijeenkomst en in 
de contacten vanuit het trio met ouders en 
professionals wordt onderzocht welke 

 thema’s leven bij ouders en professionals uit 
deze wijk. Vanuit een waarderende kijk 
komen ouders en professionals met elkaar 
tot een kernthema die richtinggevend is en 
ook wijst naar wat men wil realiseren voor 
ouders en jonge kinderen. Het gaat om 
vragen zoals ‘waar zouden veel ouders in de 
wijk bij geholpen zijn?’ 

Rol trio 

 

 

De procesbegeleiders, de ouder en de 
onderzoeker voeren gesprekken met 
professionals en ouders en bereiden een 
bijeenkomst voor en faciliteren deze 
bijeenkomst in het leernetwerk. De 
procesbegeleiders en ouder brengen 
inhoudelijke expertise over de wijk in en 
samen met de onderzoeker begeleiden zij 
het gesprek op basis van de methodiek van 
appreciative inquiry.  

Resultaat 

 

 

Het leernetwerk is gekomen tot een 
gedragen kernthema gericht op het ‘samen 
groeien met onze kinderen in de wijk’.  r is 
gesproken over een gezamenlijke definiëring 
van wat hieronder wordt verstaan. Het 
kernthema en de elementen zijn 
samengevat op een factsheet (zie bijlage 3). 

 

4.3  Discoverfase 

In deze fase brengen ouders en professionals uit de wijk hun 
verhalen, hun ideeën en meningen in over het kernthema. 
Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van het doel, 
de aanpak en de uitkomsten van deze fase.   

Doel In deze fase gaan we op zoek naar verhalen 
over situaties waar iets voor iemand werkte, 
waar iets lukte of goed ging. In deze fase 
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 worden mensen en hun ervaringen op de 
voorgrond geplaatst. 

De verhalen worden gekoppeld aan de 
definiëring uit de vorige fase en zo scherpen 
we het beeld en de definiëring verder aan. 
En door het in beeld brengen waar het (in 
Dieze en Indische buurt) al goed werkt, 
wordt het mogelijk gemaakt om dit in de 
initiatieven te verankeren. In deze fase 
worden eerste bouwstenen verzameld voor 
een gedeelde visie op hoe het gewone leven 
versterkt kan worden. 

Aanpak 

 

 

In een bijeenkomst van het leernetwerk en 
in de contacten van het trio met ouders en 
professionals zoeken we naar goede 
initiatieven in de wijk en zetten aan tot 
verbindingen tussen initiatieven. Het gaat 
om vragen zoals ‘waar was jij als ouder van 
jonge kinderen bij geholpen?’ of ‘welke 
situaties/ initiatieven werken goed voor 
ouders?’ of ‘wat gebeurt daar en hoe heeft 
dat je beïnvloed?’ 

Rol trio 

 

 

De procesbegeleiders, de ouder en de 
onderzoeker bereiden dit gesprek voor en 
faciliteren de bijeenkomst met ouders en 
professionals. De procesbegeleiders brengen 
input van ouders en professionals (die zij 
tussen de bijeenkomsten spreken) in. Samen 
met de onderzoeker begeleiden zij de 
gesprekken op basis van de methodiek van 
appreciative inquiry.  

Resultaat 

 

 

Het kernthema, gericht op het ‘samen 
groeien met onze kinderen in de wijk’, 
hebben we meer kunnen laden. Met 
verschillende professionals en ouders uit de 
wijk is gesproken over een gezamenlijke 
definiëring van wat hieronder wordt 
verstaan.  

De factsheet is aangepast en de definitieve 
versie met het kernthema en de elementen 
zijn samengevat (zie bijlage 3).  

 

4.4  Dreamfase 

In deze fase wordt de dialoog verlegd naar de toekomst. Het 
gaat om het verbeelden van een nieuwe toekomst. In het 
volgende tabel overzicht wordt het doel, de aanpak en de 
uitkomsten van deze fase samengevat.  

Doel 

 

In deze fase gaan we dromen hoe het eruit 
zou zien volgens de definiëring uit de vorige 
fase. De deelnemers van het leernetwerk 
(ouders en professionals) worden 
uitgedaagd om na te denken over hun 
toekomst, die van het thema in de wijk. Wat 
ziet men graag werkelijkheid worden, hoe 
zou de samenwerking rond jonge kinderen 
‘kunnen zijn’ wanneer je wensen, 
verwachtingen en ambities combineert tot 
bouwstenen die kunnen worden 
samengevoegd tot een gezamenlijke visie. 
Een visie over wat men in de samenwerking 
belangrijk vindt ten behoeve van de 
ontwikkeling van jonge kinderen. Deze fase 
geeft aanknopingspunten voor een 
pedagogische visie voor samenwerking rond 
jonge kinderen, waaraan zij zich 
committeren.  

Aanpak 

 

 

In een bijeenkomst van het leernetwerk en 
in de contacten van het trio met ouders en 
professionals wordt het gesprek gevoerd 
over wat men graag werkelijkheid ziet 
worden. We gaan in deze fase in op vragen 
zoals ‘hoe kan de samenwerking rond 
kinderen vormgegeven kunnen worden’ en 
‘wat vind je daarin belangrijk ten behoeve 
van de ontwikkeling van jonge kinderen’.   
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Rol trio 

 

 

De procesbegeleiders, de ouder en de 
onderzoeker bereiden een bijeenkomst voor 
en faciliteren deze bijeenkomst in het 
leernetwerk. De begeleiding van de 
gesprekken in het leernetwerk wordt 
gedaan op basis van de methodiek van 
appreciative inquiry. De begeleiding is erop 
gericht dat het leernetwerk komt tot een 
concreet toekomstbeeld en tot het maken 
van afspraken hoe dit toekomstbeeld in de 
wijk verder geladen kan worden. 

Resultaat 

 

 

Het leernetwerk is gekomen tot een 
toekomstbeeld en tot een aantal ideeën 
voor ouders en jonge kinderen met 
betrekking tot het kernthema ‘samen 
groeien met onze kinderen in de wijk’. Aan 
de hand van een aantal bouwstenen is een 
pedagogische visie ontworpen over wat 
ouders met jonge kinderen en professionals 
belangrijk vinden in het gewone leven en 
hoe dit versterkt kan worden (zie bijlage 5). 

Ook is in deze fase een filmpje voer een 
toekomstdroom voor de wijk ontwikkeld:  

https://viaa-
my.sharepoint.com/:v
:/g/personal/t_vander
vinne_viaa_nl/ER81IjX
ZvNdMiLVf-
8NNNHoBmJhbWipjJl
WH3_PWw-
lmsw?e=NmE4HX  
 

 

4.5 Designfase 

In deze fase worden keuzes gemaakt voor initiatieven die 
voortkomen uit de toekomstbeelden en ideeën van de 
Dreamfase. Onderstaand overzicht geeft een samenvatting 
van het doel, de aanpak en de uitkomsten van de 
designfase.   

Doel 

 

In deze fase gaan deelnemers van het 
leernetwerk met elkaar in dialoog over het 
ontwerp van één of enkele concrete 
veelbelovende activiteiten die de visie 
realiseert in de wijk. Dit kunnen bestaande 
projecten of activiteiten zijn die verder 
kunnen worden uitgebouwd. Ook kunnen 
nieuwe initiatieven worden ontworpen. 
Hierbij is het van belang dat de activiteiten 
of initiatieven volgens het leernetwerk 
veelbelovend zijn en passen bij de 
gezamenlijke visie.  

Aanpak 

 

 

In een bijeenkomst van het leernetwerk 
wordt de dialoog gevoerd over het ontwerp 
van één of meerdere veelbelovende 
activiteiten.  
We gaan in deze fase in op vragen zoals ‘als 
we onze droom realiseren, hoe kunnen 
ideeën of activiteiten in de wijk 
vormgegeven worden?’ en ‘waaraan willen 
we werken?’ 

Rol trio 

 

 

De procesbegeleiders, de ouder en de 
onderzoeker bereiden een bijeenkomst voor 
en faciliteren deze bijeenkomst in het 
leernetwerk. Het gesprek wordt begeleid op 
basis van de methodiek van appreciative 
inquiry. De begeleiding is erop gericht dat 
het leernetwerk komt tot een ontwerp van 
de ideeën.  

Resultaat 

 

 

Het leernetwerk is gekomen tot een globaal 
ontwerp van ideeën voor ouders en jonge 
kinderen aansluitend bij het kernthema 
‘samen groeien met onze kinderen in de 
wijk’ (zie bijlage 6). 

 

4.6 Deliverfase 

Het doel van deze fase is om acties op te starten die de 
beoogde veranderingen waarmaken. De dromen, ambities 

 ilmpje toekomstdroom

https://viaa-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/t_vandervinne_viaa_nl/ER81IjXZvNdMiLVf-8NNNHoBmJhbWipjJlWH3_PWw-lmsw?e=NmE4HX
https://viaa-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/t_vandervinne_viaa_nl/ER81IjXZvNdMiLVf-8NNNHoBmJhbWipjJlWH3_PWw-lmsw?e=NmE4HX
https://viaa-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/t_vandervinne_viaa_nl/ER81IjXZvNdMiLVf-8NNNHoBmJhbWipjJlWH3_PWw-lmsw?e=NmE4HX
https://viaa-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/t_vandervinne_viaa_nl/ER81IjXZvNdMiLVf-8NNNHoBmJhbWipjJlWH3_PWw-lmsw?e=NmE4HX
https://viaa-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/t_vandervinne_viaa_nl/ER81IjXZvNdMiLVf-8NNNHoBmJhbWipjJlWH3_PWw-lmsw?e=NmE4HX
https://viaa-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/t_vandervinne_viaa_nl/ER81IjXZvNdMiLVf-8NNNHoBmJhbWipjJlWH3_PWw-lmsw?e=NmE4HX
https://viaa-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/t_vandervinne_viaa_nl/ER81IjXZvNdMiLVf-8NNNHoBmJhbWipjJlWH3_PWw-lmsw?e=NmE4HX
https://viaa-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/t_vandervinne_viaa_nl/ER81IjXZvNdMiLVf-8NNNHoBmJhbWipjJlWH3_PWw-lmsw?e=NmE4HX
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en betekenisvolle ervaringen uit de vorige fasen worden in 
deze fase omgezet in acties en initiatieven.  

Doel 

 

In deze fase gaan de deelnemers de 
voornemens omzetten in acties en 
initiatieven die, naar verwachting, de 
gewenste resultaten opleveren.  

Aanpak 

 

 

In een bijeenkomst van het leernetwerk 
wordt de dialoog gevoerd over de 
uitkomsten van de voorgaande fasen en 
wordt doorgesproken over de initiatieven 
die voortvloeien uit de vorige fase. Er wordt 
gevraagd met welk idee kan worden 
geëxperimenteerd en aan welk initiatief 
men zich graag wil verbinden. Kortom, we 
gaan in deze fase in op vragen zoals ‘aan 
welk initiatief of actie zou jij je graag willen 
verbinden en waarom?’ en ‘waarmee wil je 
zelf het liefst aan de slag?’  

Rol trio 

 

 

De procesbegeleiders, de ouder en de 
onderzoeker bereiden een bijeenkomst voor 
en faciliteren deze bijeenkomst in het 
leernetwerk. De begeleiding is erop gericht 
dat het leernetwerk komt een initiatief of 
activiteit(en) waaraan men zich graag wil 
committeren.  

De procesbegeleiders en onderzoeker 
kunnen in deze fase tevens ondersteunen 
door het opstellen van een ontwikkelplan 
voor het uitwerken van het initiatief. 
Daarmee wordt het mogelijk gemaakt dat 
deelnemers van het leernetwerk aan de slag 
gaan met een activiteit. 

Resultaat 

 

 

Het leernetwerk is gekomen tot een tweetal 
concreet uitgewerkte en gedragen 
initiatieven waar de komende maanden 
uitvoering aan wordt gegeven. 

1) Een laagdrempelig netwerk voor 
ouders en jonge kinderen 

2) Een website met een 
overzichtelijke en aantrekkelijke 
weergave van alle initiatieven voor 
ouders en jonge kinderen 
(wijkoverstijgend) 

De procesbegeleiders, de ouder en de 
onderzoeker zijn op basis van de initiatieven 
gekomen met een opzet voor een 
ontwikkelplan voor de wijk waarmee het 
initiatief van een laagdrempelig netwerk 
voor ouders en jonge kinderen kan worden 
uitgewerkt (zie bijlage 7).  

Het enthousiasme, commitment en de 
energie die uit de voorgaande fasen zijn 
voortgekomen worden in deze fase omgezet 
in acties en initiatieven. De acties die in gang 
worden gezet, zijn voorwaardelijk voor het 
behalen van (nieuwe) successen die nieuwe 
verhalen opleveren.  

4.7 Samen vormgeven aan wijkgericht werken 
rond jonge kind 

In Dieze en Indische Buurt geven ouders en professionals uit 
gezamenlijk richting aan de ambitie om het gewone leven 
voor ouders en jonge kinderen te versterken. Er wordt door 
de betrokkenen op participatieve wijze vormgegeven aan 
een gedeelde en gedragen ambitie. Gaandeweg het project 
ontstaan mooie verbindingen tussen initiatieven en wordt 
er samengewerkt aan de opgroeikansen van de kinderen in 
de wijk. De deelnemers realiseren zich dat ze elkaar nodig 
hebben om succesvol te kunnen zijn.  

De functie van appreciative inquiry is ondersteunend; door 
een structuur aan te reiken waarlangs de gesprekken en 
bijeenkomsten verlopen, wordt betrokkenheid en 
bevlogenheid gecreëerd en kunnen de uitkomsten van de 
waarderende gesprekken omgezet worden in 
(verbeter)acties. 
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Hoofdstuk 5 Onderzoeksresultaten 

5.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het 
onderzoek op basis van de enquête onder ouders, de 
observaties in het leernetwerk en tijdens de activiteiten en 
de interviews met ouders en professionals.   

5.2  Overzicht methoden en respondenten  

Tussen oktober 2020 en juli 2021 hebben participerende 
observaties plaatsgevonden tijdens vijf 
leernetwerkbijeenkomsten waar in totaal 11 tot 14 
personen aan deelnamen. Ook hebben zo’n twintig 
bijeenkomsten plaatsgevonden in een kleinere groep (‘trio’). 
Bijlage 1 bevat een overzicht van alle bijeenkomsten. 

In het tweede kwartaal van 2021 is een enquête onder 
ouders uit Dieze en Indische Buurt uitgezet, waarin is 
gevraagd wat ouders belangrijk vinden bij opvoedsteun en 
opvoedvoorzieningen in de wijk. In totaal hebben 54 ouders 
uit de wijk meegedaan met de enquête.  

In het tweede kwartaal van 2022 hebben verdiepende 
interviews plaatsgevonden met vier ouders en drie 
professionals betrokken bij de wijk Dieze en Indische Buurt. 
Verder hebben participerende observaties plaatsgevonden 
tijdens de ontmoetingsactiviteiten in de wijk. Kortom, de 
resultaten van het deelonderzoek in Dieze en Indische Buurt 
zijn gebaseerd op participerende observatie in het 
leernetwerk, een enquête onder ouders uit de wijk, 
participerende observaties tijdens ontmoetingsactiviteiten 
in de wijk en op interviews onder ouders en professionals.  

5.3  Resultaten 

In deze paragraaf presenteren we de resultaten van het 
kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek.  

5.3.1 Resultaten participerende observatie 

Er zijn participerende observaties uitgevoerd tijdens de 
bijeenkomsten van het leernetwerk en tijdens de 
activiteiten van het OntMOED-Netwerk.  

Resultaten van observaties in het leernetwerk 

De bijeenkomsten van het leernetwerk hebben als focus de 
samenwerking in de wijk rondom een kernthema.  

In de definefase is het kernthema ‘Samen groeien met de 
kinderen door spelen on onze wijk’ met elkaar 
geformuleerd. Een uitwerking van het kernthema in 
verschillende elementen is het volgende: samen met spel en 
samen met taal (zie bijlage 3). Ouders en professionals 
hebben de volgende thema’s benoemd die spelen in Dieze 
en de Indische Buurt: interactie met kinderen tijdens het 
spel, taal en laaggeletterdheid (waarbij genoemd is dat dit 
thema van belang is voor inwoners van zowel niet-westerse 
als westerse achtergrond), alleenstaande ouders, armoede, 
leefstijl, sociale verbondenheid in de wijk en inclusiviteit. 
Verder is gesproken over mogelijke achterstanden bij jonge 
kinderen die door de coronacrisis veel thuis zijn gebleven in 
plaats van naar de opvang of naar de peuterspeelzaal of 
naar school. Daardoor hebben ze minder contact gehad met 
hun leeftijdsgenootjes en zijn er zorgen over de spel- en 
sociale ontwikkeling en daarmee ook over de 
taalontwikkeling. De dialogen in het leernetwerk hebben 
uiteindelijk geresulteerd in de keuze voor spel en taal bij 
kinderen.  

In de discoverfase hebben de deelnemers van het 
leernetwerk verhalen gedeeld over situaties waar iets voor 
iemand werkte of waar iets goed ging. Zo vertelde een 
ouder dat het voor haar werkte om te horen dat andere 
ouders gelijksoortige dingen meemaken met hun kind. Dit 
zorgt voor geruststelling. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
ontwikkeling en voor bepaald gedrag van kinderen.  
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In deze fase werden een paar eerste bouwstenen verzameld 
voor een gedeelde pedagogische visie op wat belangrijk is in 
het gewone leven voor ouders en jonge kinderen in de wijk. 
De eerste bouwstenen die zijn verzameld, zijn de volgende:  

- Samen groeien met de kinderen door te spelen in onze 
wijk; samen met spel en samen met taal.  

- In het spel ontdekken kinderen eigen mogelijkheden. 
- Het inzetten op een veilige en prettige speelomgeving. 

In de dreamfase is de dialoog verlegd naar de toekomst; 
wat zien ouders en professionals graag werkelijkheid 
worden. Deze fase geeft verdere aanknopingspunten voor 
een pedagogische visie rond jonge kinderen. Het blijkt dat 
ouders en professionals willen streven naar positieve en 
betekenisvolle interacties met en rondom kinderen omdat 
deze een basis zijn voor kinderen om zich te kunnen 
ontwikkelen. Samenvattend gaat het in de pedagogische 
visie over de volgende elementen:   

▪ kinderen zijn verbonden met hun ouders, familie, 
leerkrachten/pedagogisch medewerkers en de buurt; 

▪ kinderen hebben positieve en betekenisvolle interacties 
nodig om zich te kunnen ontwikkelen;  

▪ kinderen komen tot hun recht in een veilige en prettige 
speelomgeving waar ruimte is voor ontwikkeling; 

▪ kinderen krijgen al spelend impulsen voor de 
taalontwikkeling; 

▪ oog voor behoeften en tempo van kinderen en ouders 
omdat zowel kinderen als ouders van elkaar verschillen. 

 
Pedagogische visie Dieze en Indische Buurt (ontwerp door Marlies Pruim) 

Bijlage 6 bevat een vergrote weergave van de pedagogische 
visie op het jonge kind, gebaseerd op de verhalen van 
ouders van jonge kinderen en op die van professionals 
betrokken bij Dieze en Indische Buurt. 

In de designfase is het leernetwerk gekomen tot een 
tweetal uitgewerkte en gedragen initiatieven:  

1. Een uitwerking van een laagdrempelig netwerk voor 
ouders en jonge kinderen: het ‘OntMOED-Netwerk 
jonge kind’. 

2. Een website met een overzichtelijke en aantrekkelijke 
weergave van alle initiatieven (dit initiatief wordt 
uitgewerkt voor alle wijken in Zwolle).  

Wat betreft het eerste initiatief is in deze fase tevens 
doorgesproken over hoe de samenwerking rondom jonge 
kinderen invulling kan krijgen wanneer je de wensen, 
verwachtingen en ambities van ouders en professionals 
combineert. Een ambitie is om ‘kleurrijk en informeel mee te 
bewegen in de ontmoeting, door ouders en professionals’. 
Deze ambitie is tezamen met een aantal verwachtingen en 
wensen uitgewerkt in het volgende beeld:   

 
Verwachtingen van ouders en professionals OntMOED-Netwerk (ontwerp door Marlies Pruim) 
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In de deliverfase hebben de deelnemers de voornemens 
voor het ‘OntMOED-Netwerk jonge kind’ vertaald naar 
concrete acties en initiatieven die volgens hen nodig zijn om 
het gewenste resultaat te bereiken. Deze concrete acties 
met betrekking tot het OntMOED-Netwerk zijn nader 
uitgewerkt in een ‘Ontwikkelplan’ die is opgenomen in 
bijlage 7.  

Resultaten van observaties tijdens activiteiten 

Bij het geobserveerde initiatief koffiedrinken op de school 
(een initiatief van de Springplank) valt op dat er veel 
interactie is tussen ouders. Het gaat hier ook om een 
groepje ouders die elkaar kennen. Er is geen ‘vast 
programma’ of een gespreksthema afgesproken voor de 
koffieochtenden. Daardoor is er veel ruimte voor interactie. 
Verder is de groep ook niet te groot voor interactie. De 
directrice van de Springplank neemt meestal deel aan de 
koffieochtenden op haar school en kent alle ouders goed. Zij 
geeft het volgende aan:  

‘Als ze de kinderen naar de klas hebben gebracht, pakken ze 
nog even een kopje koffie en praten ze met elkaar. En dan 
kan het over van alles gaan,  bijvoorbeeld over gezondheid 
of over iets wat hun kind uitspookt (…) soms ook privé 
onderwerpen. Ik vind het belangrijk dat we als school deze 
koffieochtend organiseren voor ouders in de wijk.’ 

Bij dit initiatief schuift sinds dit jaar een medewerker van 
het sociaal wijkteam aan zodat ouders ook vragen kunnen 
stellen of onderwerpen zouden kunnen bespreken als ze dit 
willen. Zij geeft aan dat ze gewoon aansluit bij het spontane 
gesprek en als het zich eens aandient en waar mogelijk 
ingebrachte zorgen van ouders breder trekt, zonder het te 
willen bagatelliseren, door bijvoorbeeld iets te benoemen 
als: ‘Dit is wel herkenbaar, het zijn dingen die meer ouders 
meemaken met hun kind en daar zijn wel concrete 
aanpakken of ideeën voor.’   

Bij het initiatief peutergym (georganiseerd vanuit het 
OntMOED-Netwerk en begeleid vanuit Sportservice Zwolle) 
komen circa 15-20 kinderen met hun vader of moeder in het 
speellokaal of in de grote gymzaal op De Springplank. Ze 
kunnen daar speelse oefeningen en beweegactiviteiten 
doen die passen bij de ontwikkelingsfase van het jonge kind. 

Elk kind kan op zijn of haar eigen niveau meedoen. Ook is de 
interactie tussen ouder (verzorger) en kind erg belangrijk en 
daarom doen ouders mee met hun kind. Wat opvalt is dat 
ouders gericht zijn op wat hun eigen kind doet in de ruimte; 
ze lopen mee met hun kind door de ruimte en ze doen ook 
mee met hun kind. Ze ondersteunen hun kind in bepaalde 
bewegingen, stellen soms vragen en geven complimenten. 
De verschillende speeltoestellen en onderdelen stimuleren 
de ouders om een actieve rol naar hun kind aan te nemen. 
Spelenderwijs kunnen de jonge kinderen aan de slag en 
bijvoorbeeld leren om te rollen met een bal, over een lage 
balk te lopen en in een klimrek te klimmen. Er is veel 
aandacht voor het veilig kunnen bewegen van de kinderen. 
Ook is er onderling contact tussen ouders. Ouders en 
kinderen hebben een diverse culturele achtergrond.  

Een pedagogisch medewerker benoemt dat het belangrijk is 
om ouders uit deze wijk te (blijven) stimuleren om deel te 
nemen aan zo’n activiteit. Een initiatiefnemer van de 
peutergym geeft aan dat het belangrijk om bij ouders te 
investeren in vertrouwen en relatie en om daarin een lange 
adem te hebben en tijd te nemen voor ouders en jonge 
kinderen in deze wijk. Hiervoor moeten professionals zich 
gedurende een langere periode inspannen. De begeleiders 
van Sportservice Zwolle benoemen verder nog dat voor 
activiteiten met jonge kinderen een goede ruimte belangrijk 
is, met voldoende mogelijkheden om speeltoestellen in de 
ruimte goed te kunnen opstellen.  
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5.3.2 Resultaten enquête   

Met een digitale enquête van zeven meerkeuzevragen en 
twee open vragen is geprobeerd om een beeld te krijgen 
van wat ouders van jonge kinderen (0-6 jaar) belangrijk 
vinden als het gaat over opvoedsteun en 
opvoedvoorzieningen in hun wijk. Het totaal aantal 
respondenten uit Dieze en Indische Buurt is 54 ouders.  

Hieronder worden de resultaten van de enquête 
weergegeven. In de grafiek is N het aantal antwoorden. Het 
percentage in de grafiek is op basis van het aantal 
respondenten. Het aantal respondenten per vraag staat 
onder de grafiek vermeld. Daaruit blijkt dat niet alle 54 
respondenten alle vragen hebben ingevuld.   
. 

Vraag 1 

 

N.B. Het verschil tussen het totaal aantal respondenten van 54 en het 
totaal aantal vaders en moeders van 55 bij vraag 1 is ontstaan vanwege 
twee ouders die samen de enquête hebben ingevuld en daarom als één 
respondent worden gerekend. 

Vraag 2 

 

Hieruit blijkt dat de meeste ouders kunnen terugvallen op 
familie, vrienden of kennissen in de buurt die ze regelmatig 
zien. Een deel van de ouders (18,4%) geeft aan op niemand 
te kunnen terugvallen. 

Vraag 3 

 

Ruim 70% geeft aan dat ze weten waar ze tips voor de 
opvoeding kunnen vinden. Slechts 8,7% weet niet waar die 
terecht kan voor opvoedtips en een iets groter gedeelte 
geeft aan deels te weten waar die terecht kan. 
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Vraag 4 

 

Hieruit blijkt dat ruim de helft van de respondenten goed de 
weg weet te vinden naar hulp. Zo’n 20% geeft aan niet te 
weten waar ze zich moeten melden voor hulp. Ook geeft 
een deel van de ouders aan het liever zelf te willen oplossen 
en/of bang te zijn dat hulp geld kost en/of het gevoel te 
hebben te falen als ze om hulp moeten vragen. Wat verder 
opvalt is dat 24,4% van de ouders aangeeft bang te zijn dat 
anderen gaan bepalen wat goed is.  

Vraag 5 

 

Ruim 35% van de ouders geeft aan bekend te zijn met VVE-
specialist van Travers Welzijn. Ruim 25% van de ouders 
geeft aan bekend te zijn met Kinderopvang Plus en een 
vergelijkbaar respons is bekend met Taal en Gezin van 
Travers Welzijn. Ook is ruim 25% van de ouders bekend met 
de koffieochtend op basisschool De Springplank. Wat opvalt 
is dat circa 30% van de ouders aangeeft niet bekend te zijn 
met één van de initiatieven. Mogelijk speelt een rol dat 
ouders hebben aangegeven niet zelf ervaring te hebben met 
één van de initiatieven.   
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Vraag 6

 

Ruim 25% van de ouders geeft aan in de wijk behoefte te 
hebben aan activiteiten voor ouder en kind samen en/of 
activiteiten voor het hele gezin (13,3%). Er is behoefte aan 
activiteiten voor peuters (24,4%) en er is duidelijk behoefte 
aan activiteiten voor kleuters (37,8%). Verder heeft ruim 
25% van de ouders behoefte aan een online platform waar 
initiatieven voor ouders en jonge kinderen op te vinden zijn 
en een kleiner deel (17,8%) heeft behoefte aan online 
platform waar men vragen kan stellen en antwoorden kan 
vinden. Een deel van de ouders (13,3%) geeft aan behoefte 
te hebben aan een netwerk van ouders die ze regelmatig 
zien. Een ontmoetingscafé wordt ook genoemd door 20%. 
Verder geeft 17,8% aan geen behoefte te hebben aan meer 
initiatieven.  

Vraag 7 

 

Hieruit blijkt dat de helft van de respondenten kinderen en 
gezinnen kent die hulp kunnen gebruiken, en met name op 
het gebied van taal/spraak, opvoedkundig handelen en 
sociale contacten. Ook blijkt dat de helft van de 
respondenten geen kinderen of gezinnen kennen die hulp 
kunnen gebruiken.  

Uit de open vragen blijkt dat meerdere ouders vinden dat er 
in de wijk (Dieze) op dit moment nog weinig initiatieven zijn 
voor jonge kinderen. Verder geven enkele ouders aan dat ze 
behoefte hebben aan steun, maar bang zijn voor een lang 
hulptraject in plaats van een kort gesprek en/of bang zijn 
om niet gehoord te worden door professionals.    

De respons op vraag 6 uit de enquête heeft een rol gespeeld 
in de keuze voor een activiteit die door het OntMOED-
Netwerk is georganiseerd. Zo is er gekozen voor peutergym 
vanwege de behoefte van ouders aan activiteiten voor 
ouder en kind samen en voor activiteiten voor peuters. 
Peutergym (ouder & kind gym) ontbreekt in Dieze en 
Indische Buurt.  
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5.3.3 Resultaten diepte-interviews 

Om waarnemingen uit de participerende observatie beter te 
‘begrijpen’ en een beter zicht te krijgen op hoe ouders en 
professionals aankijken tegen de opvoeding en het 
versterken van het gewone leven voor ouders en jonge 
kinderen, wordt gebruik gemaakt van diepte-interviews. 
Daarin wordt tevens doorgevraagd op de samenwerking 
tussen ouders en met professionals uit onderwijs, 
jeugdgezondheidszorg en sociaal wijkteam rondom 
opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen.  

Belangrijk in opvoeding in het dagelijkse leven 

Ouders en professionals vinden het belangrijk dat jonge 
kinderen liefde ontvangen, zich gelukkig en veilig voelen, 
zichzelf mogen zijn en dat er ruimte is voor spelen en voor 
ontwikkeling in een prettige omgeving.   

▪ Liefde en verbinding 
Een ouder benoemt het belang van liefde geven: 

“Ik vind het belangrijk om mijn kinderen veel liefde te 
geven (…) en dat mijn man en ik ook tijd hebben om 
iets leuks te gaan doen met onze kinderen. Dan krijgen 
de kinderen ook het gevoel van een gezin en dat ze 
daar horen en dat ouders er zijn voor ze en zo 
belangrijk zijn voor hen.”  

“Ja en liefde vind ik dan heel belangrijk omdat als 
kinderen dit voelen, ze ook wel wat kunnen hebben 
bijvoorbeeld als iets dat niet goed gaat of (…) als je ze 
toch wat moet aanpakken en ze voelen ook de liefde, 
dan zit het wel beter.” 

Een ouder van een dochter van 2 jaar geeft het volgende 
aan:  

“Dat je kind liefde krijgt en dat je probeert ervoor te 
zorgen dat je kind zich fijn voelt (…) en ook dat de 
omgeving prettig is, ja, in een prettige omgeving kan 
een kind zich gelukkiger voelen. Dit vind ik wel 
belangrijk en dat je in de opvoeding daar ook rekening 
mee houdt (…) Ik vind het dus belangrijk dat een kind 

zich gelukkig voelt en daar probeer ik ook voor te 
zorgen.” 

Een professional benoemt eveneens het belang van liefde 
voor jonge kinderen.  

“En ja dat ze liefde en aandacht krijgen, maar ook 
ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.” 

▪ Veiligheid en acceptatie 
Ook is het van belang dat een kind zichzelf kan zijn wat te 
maken heeft met veiligheid, zo geeft een andere ouder aan.  

“Wat voor mij belangrijk is bij het opgroeien van mijn 
kinderen is dat zij helemaal zichzelf kunnen zijn. Dus 
dat heeft, dat heeft te maken met veiligheid. Dat ze 
voelen dat ze veilig zijn en veiligheid is een heel groot 
woord (…)  en dat ze voelen dat ze gehoord worden.” 

Een professional uit de jeugdgezondheidszorg benoemde dit 
thema in het onderstaande citaat. Daarnaast omvat het 
citaat ook de thema’s liefde en grenzen. 

“Wat ik belangrijk vind in het opgroeien van jonge 
kinderen, is dat ze zo veilig mogelijk kunnen opgroeien. 
En ja dat ze liefde en aandacht krijgen, maar ook ruimte 
krijgen om zich te ontwikkelen. En (...) maar bij die 
ruimte wel grenzen daarbij ook, hè. Want dat maakt 
het weer veilig. Dat is voor mij altijd nou ja, de cirkel 
zeg maar. Maar dat kinderen ook zichzelf kunnen zijn, 
hè. Elk kind is uniek. Dat je daar probeert bij aan te 
sluiten. Wat is voor dit kind nodig, wat is passend?” 

▪ Ruimte voor ontwikkeling en structuur 
Ouders en professionals benoemen dat het belangrijk is 
voor kinderen om de ruimte te krijgen om dingen te 
ontdekken en te leren. Daarbij vinden ze ook het bieden van 
structuur belangrijk wat kinderen in staat stelt om dingen te 
doen die van hen verwacht worden. Een goede structuur 
biedt bouwstenen die kinderen nodig hebben voor hun 
fysieke en mentale gezondheid en ontwikkeling.  

Een ouder benoemt het volgende: 

“Natuurlijk vind ik het ook belangrijk dat een kind 
dingen uitprobeert en dan gaat merken dat ie steeds 
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meer kan.  aar wordt een kind juist een (…) daar 
wordt een kind blij van en krijgt ie ook zelfvertrouwen 
door.  at merk ik aan mijn zoontje goed (…) Je merkt 
dan dat hij ineens heel blij kan worden als hij iets kan 
(…) bijvoorbeeld toen hij leerde te fietsen. Dat was 
echt heel leuk om te zien.”   

Een andere ouder geeft met betrekking tot ontwikkeling van 
kinderen ook het belang van structuur aan waardoor 
kinderen dingen kunnen leren die verwacht worden:  

“Bijvoorbeeld op de ochtend bij het klaarmaken voor 
de peuterspeelzaal, leer ik haar een volgorde, eerst 
aankleden, dan eten, dan tandenpoetsen en haren 
kammen. Soms doet ze er lang over, maar het gaat 
steeds beter (…) dat vind ik knap hoe zij dat doet en zij 
vindt het dan zelf ook knap van zichzelf.” 

Een andere ouder vertelt over het bieden van ruimte aan 
een kind het volgende: 

“Ik ken ook een gezin waar ze een kind te vroeg of ik 
bedoel (...) te jong hebben losgelaten, vind ik. Die 
jongen is bijvoorbeeld nog vaak laat nog op straat en 
gaat dingen doen die niet slim zijn, zoals iets vernielen 
(...) en waardoor hij in de problemen komt. Als ik die 
ouders dan soms hoor tijdens een gesprek, dan merk 
ik dat zij er niet te veel bovenop willen zitten. Maar 
soms is het wel nodig (..) Je moet dus goed kijken wat 
nodig is voor een kind en wat ook past bij de leeftijd 
van een kind, lijkt mij.”   

Een jeugd- en gezinswerker benadrukt dat generaties 
grootgebracht zijn met de drie R’s: rust, reinheid en 
regelmaat. Ook voor volwassenen is dit nog steeds van 
betekenis. Toch gunnen ouders zich vaak minder tijd 
hiervoor. Veel ouders werken hard en zijn veel tijd kwijt aan 
hun mobiel, e-mails en social media. Het valt dan niet mee 
om te zorgen voor structuur, rust en regelmaat die nodig is 
voor kinderen en van waaruit er opgevoed kan worden. 

“Uiteindelijk merk ik wel bij een aantal ouders dat ik 
echt zeg: ‘jongens, rust, reinheid, regelmaat.  et is uit 
het jaar nul, Maar zo werkt het nu eenmaal bij 
kinderen.” 

▪ Op positieve wijze regels en grenzen stellen 
Ouders en professionals vinden het belangrijk om op een 
positieve manier een kind te helpen bij het aanleren van 
gedrag. Ouders proberen zoveel mogelijk het contact met 
hun kind positief te houden en oog te hebben voor de 
leeftijd en behoeftes van hun kind. Dit blijkt uit 
onderstaande citaten uit de interviews met ouders.   

“Dan vind ik een goede en positieve aanpak belangrijk 
zodat een kind zich veilig kan voelen, denk ik. En niet 
te veel er bovenop zitten als ouders (…)  ja, en dat 
zeker niet op een negatieve manier. Maar juist een 
kind een beetje loslaten, niet te veel, maar zo dat het 
past bij de leeftijd. Ja (...) dan kan een kind dingen 
leren die passen bij leeftijd en die hij dan ook echt kan 
begrijpen.” 

“En ik merk dat ik bij omgaan met regels soms mijn 
kinderen iets harder moet aanpakken, om hen iets 
duidelijk te maken over een grens (…) Maar meestal 
kan dit door een positieve aanpak ook wel. En dit vind 
ik wel beter omdat ik toch denk dat het dan beter 
aankomt bij een kind. Dan zorg je ervoor dat kinderen 
zich wel goed blijven voelen en alleen wat tips krijgen 
hoe ze dingen anders kunnen doen.” 

Ouders geven verder aan dat ze het begrenzen van gedrag 
belangrijk vinden om op een veilige manier de wereld te 
verkennen.  

“Dat je de kinderen ook dingen meegeeft die nodig zijn 
voor hun leven. En dan gaat het ook over regels en 
grenzen zeg maar (…) Dat je hen leert hoe ze zich 
kunnen gedragen in bepaalde situaties en hoe ze met 
grote mensen om kunnen gaan, hoe ze beleefd 
kunnen zijn. Ook dat ze leren waar bepaalde regels 
voor zijn en welke grenzen er zijn. Dit hebben kinderen 
voor later ook nodig.” 

Een andere ouder geeft het volgende aan: 

“Ik vind ook dat je aan je kind moet laten merken als 
hij dingen doet die niet kunnen of niet, of niet goed 
zijn. Dus ook regels uitleggen. En ook een klein kind 
moet wel leren wanneer hij wel of geen goed gedrag 



38  Deelrapport Wijkgericht werken rondom jonge kinderen – Dieze en Indische Buurt 

heeft.  aar moet je jong mee beginnen, vind ik (…)  ls 
ouders kun je ook voordoen hoe een kind het wel mag 
doen. Wel proberen om duidelijk te zijn en positief te 
zijn naar je kind (…) en probeer ervoor te zorgen dat je 
kind wel luistert, maar zich niet ineens minder gaat 

voelen.” 

Een professional uit het onderwijs geeft aan dat het 
hanteren van regels thuis nog beter zou kunnen:  

“Ik denk dat school vaak wel wat consequenter is in 
aanpak dan dat ouders dat zijn, en dat kan ik ook wel 
begrijpen. Omdat je als ouder, nou, in de meeste 
gevallen heb je twee kinderen, hier vaak wel iets meer. 
Maar in een klas heb je gewoon met heel veel 
kinderen te maken en moet je regels hebben.” 

“Ik zie wel dat de wil er bij ouders is om die regels ook 
te hanteren. Alleen, nou ja, wat ik net zei, de band die 
je met je kind hebt is natuurlijk een andere band dan 
die de leerkracht kinderen laten zien.” 

▪ Aandacht voor spel en taal  
Ouders en professionals geven aan dat het in de opvoeding 
belangrijk is om aandacht te hebben voor spel bij kinderen. 
Spel is een mooie manier om ook met taal bezig te zijn.  

Een ouder verwoordt het als volgt:  

“In het spel praat mijn zoon best veel en zegt soms 
leuke en hele eigen dingen, zeg maar. Daar kan ik als 
moeder ook wat mee (…) en op aansluiten en kan ik 
soms eens een vraag over stellen. Dan heb ik soms een 
gezellig praatje met hem (…) En zo kan ik hem ook 
helpen om dingen goed te zeggen, als hij eens een 
woord verkeerd zegt.” 

Een ouder over het spelen met andere kinderen:  

 “Het mooie aan een kinderdagverblijf is dat daar ook 
andere kinderen om mee te spelen en dan moet 
[naam kind] ook daarmee praten. En daar zijn toch, er 
zijn leidsters die goed kijken naar kinderen en ook 
stimuleren en ook dingen leren op een leuke manier 
met spel.” 

Een professional uit de jeugdgezondheidszorg benoemt 
eveneens het belang van gericht zijn op spel:  

“Nou, ik denk wel, wil je ook echt de ouders met de 
jonge kinderen (...) Ik denk, volgens mij moet er dan 
ook gewoon een beetje speelgoed zijn, meer gericht 
op spel, hè?” 

Hieronder vertelt een andere professional over taal en spel 
op de peuterspeelzaal:  

“Ja, want op de peuterspeelzaal is het, is het 
ontzettend ingeweven in alles, hè. En dan denk ik in de 
wijk Dieze en Indische Buurt allebei. Er is absoluut heel 
veel aandacht voor taal en ook extra aandacht wat heel 
veel kinderen nodig hebben. Als je al ziet hoeveel 
kinderen met VVE extra naar de peuterspeelzaal gaan. 
Dat zijn bijna allemaal van (…) een hele groep (…) En 
daar wordt ook veel aandacht besteed aan samen 
spelen en, ja dat ook uitleggen aan ouders, hè, van: hoe 
is dat goed om te doen? (…)  n dat is ook wel dat wat 
wel veel ouders nodig hebben in deze wijk, het samen 
doen.” 

▪ Prettige omgeving 
Ouders en professionals benoemen het belang van een 
prettige speelomgeving met voldoende ruimte voor 
speelgoed en speelhoeken.  

Twee ouders zeggen daarover:  

“Dat het daar wel gezellig is en kinderen zich ook fijn 
voelen in die omgeving (…) en dat er een rustig hoekje 
is, ook rustige kleuren en ook een hoek in de ruimte 
met leuk groot speelgoed voor kinderen.” 

“In een prettige omgeving kan een kind zich gelukkiger 
voelen. Dit vind ik wel belangrijk en dat je in de 
opvoeding daar ook rekening mee houdt.” 

Een professional benoemt nog het volgende: 

“Kijk, ik kom zelf op de Springplank bij de inloop, dat is 
in een grote ruimte, aan tafel, er is verder geen 
speelgoed voor de kinderen. Het is de gezelligheid daar, 
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maar de plek zelf, daar zou je nog wat aan kunnen doen 
om een prettige plek te maken.” 

▪ Relatie opvoeding thuis en kinderopvang/school 
Twee ouders benoemen dat het mooi zou zijn als er iets van 
een lijn is te zien in de opvoeding thuis, bij de kinderopvang 
en school. Het is niet zo dat ouders vinden dat de 
pedagogische aanpak op de opvang of school precies 
hetzelfde moet zijn. Wel vinden ze het belangrijk dat ouders 
en leidsters of leerkrachten met elkaar in gesprek raken en 
blijven over de manier waarop ieder kind wordt opgevoed 
en hoe kan worden aangesloten bij ieder kind.  

“Ja, dan vind ik het belangrijk dat bepaalde dingen een 
beetje op elkaar lijken. Bijvoorbeeld of je iets doet met 
beloningen of dat je juist bij bepaalde dingen straf wilt 
geven. Als het thuis op een bepaalde manier die echt 
heel anders is dan bij de opvang, zeg maar, dan lijkt 
mij dat niet goed.”   

“Ook met regels, zou ik het goed vinden als de opvang 
goed op de hoogte is van onze regels thuis zijn en dat 
ze daarmee rekening houden. (…) Soms kan het ook 
iets zijn waarover de leidster met ouders met elkaar 
moeten praten. Ik weet nog dat in de groep van mijn 
dochter, daar was een jongetje die van zijn moeder 
hoorde dat als iets werd afgepakt, hij dan (..) hij wel 
een tik mocht geven. En dat mocht niet op de opvang 
en dan moet je daarover wel met ouders praten.” 

De jeugdverpleegkundige benoemt het volgende: 

“Ik heb wel het idee dat professionals van een school, 
kinderdagverblijf, peuterspeelzaal veel overleggen met 
ouders, hè, over dingen waar ze, ja, waar ze tegenaan 
lopen, wat ze merken, om af te stemmen van: nou, hoe 
doe jij dingen thuis, hè? Kunnen we dat hier zo ook 
doen? Ja, dat dat wel wordt geprobeerd in ieder geval 
door de professionals.” 

▪ Ouders met zelfzorg 
Twee ouders geven aan dat het ook belangrijk is om goed 
voor zichzelf te zorgen. Wanneer ouders lekkerder in hun 
vel zitten, zullen ze meer rust ervaren om er te zijn voor hun 
kind en gezin en genieten dan zelf ook meer.  

“Wat ik ook belangrijk vind, is dat ik als moeder lekker 
in mijn vel zit, want dan gaat het beter thuis. [naam 
kind] merkt dat ook aan mij als het niet zo lekker 
loopt, en ik denk dat veel kinderen dat echt wel 
merken als je als moeder niet goed in je vel zit (…) dit 
is dus ook belangrijk. Daar kan je ook tips voor krijgen. 
Ik denk dat dit voor andere ouders ook zo is.” 

Een andere ouder verwoordt het als volgt:  

“Ja, genoeg rust hebben vind ik best belangrijk, voor 
mijn zoontje en voor mijzelf ook. Soms ben ik druk en 
dan is er te veel te doen, ook te veel prikkels dan voor 
mij en hem. Dan te zorgen voor rust voor ons allebei, 
want die kan ook last hebben van mijn drukte en als ik 
gestrest ben. Dan gaat het minder goed met mij en 
ben ik niet zo gezellig, zeg maar.”  

“En ik wil liever zorgen voor rust bij mij, en een rustige 
omgeving waar hij kan spelen. Mijn kind speelt graag 
en als ik meespeel of (…) dat vindt hij wel leuk en daar 
geniet ik ook van. Dus zelf rust hebben en tijd om mee 
te spelen (…) vind ik belangrijk om van te genieten.” 

Helpende ondersteuning volgens ouders en professionals  

▪ Terug kunnen vallen op anderen met vragen 
Ouders benoemen dat het prettig is als je weet dat je op 
iemand kunt terugvallen en daar ook je vragen kwijt kunt. 
Het gevoel van kunnen terugvallen op iemand uit het 
informele netwerk is waardevol voor ouders. Dit kunnen 
ouders of schoonouders of andere familie zijn, maar een 
ouder benoemt ook het kunnen terugvallen op buren:  

“Nou een buurvrouw om op terug te vallen als je het 
even niet meer weet met dat gehuil van je baby zou 
goed zijn. Dat je dan kan zeggen van eh, wil jij even 
met haar lopen of zo, dan breng ik haar en heb ik even 
rust.” 

Een professional beaamt dit: 

“Op het moment dat ouders in de buurt een netwerk 
hebben en waar ze elkaar, of ouders elkaar kunnen 
vinden. Dat ze ondersteuning in hun netwerk kunnen 
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krijgen, vind ik het heel mooi als dat op die manier 
kan. En nou geldt dat natuurlijk niet voor iedereen, 
hè? Dat ze terug kunnen vallen op zo'n netwerk en dat 
je allerlei mogelijkheden hebt. En dan is het denk ik 
goed dat er, dat er, contact wordt gelegd met die 
ouder, eigenlijk op een heel laagdrempelige manier.” 

Een andere ouder geeft eveneens aan het prettig te vinden 
om te kunnen sparren met andere ouders.  

“Ik merk dat ik het fijn vind om te sparren met andere 
ouders. Ik had bijvoorbeeld van de week nog weer een 
paar keer wat dingetjes met hun avond 4 daagse. En 
dan heb ik het beeld dat het overal heel soepel en 
geleidelijk gaat en dat bij mij dan chaos is, wat ook niet 
helemaal zo is. Maar is dan een beetje mijn eigen 
beeld. Dus ik praat daar wel makkelijk over, durf daarin 
ook wel heel kwetsbaar te zijn.” 

▪ Praktische ondersteuning 
Ouders geven aan dat praktische hulp hen ook helpt tijdens 
het opvoed- en opgroeiproces. Hierbij gaat het bijvoorbeeld 
om het opvangen van kinderen als ouders zelf (ineens) weg 
moeten of dat een andere ouder je kind kan nemen naar 
school als je vroeg moet werk.  

“Nou, ik moet soms best vroeg werken en dan kan ik 
niet mijn zoon naar school brengen. Dan, dan is het 
heel handig of (…) heel fijn als mijn buurvrouw aan de 
overkant hem meeneemt naar school en dat ze hem 
brengt bij zijn klas. Dat zij dit wil doen, daar ben ik heel 
blij mee. Zo kan ik op tijd beginnen met mijn werk en 
heb ik daar geen stress van.” 

▪ Ondersteuning via internet/online 
Twee ouders geven aan dat ze voor ondersteuning en 
informatie bij opvoedvragen ook prima online dingen 
kunnen vinden. Ze vinden internet handig als 
informatiedrager. Ouders hebben ook behoefte aan een 
overzichtelijk aanbod van voorzieningen en zien dit als 
waardevol voor informatie en advies. Het anoniem zoeken 
naar informatie over verschillende thema’s wordt gezien als 
een handige vorm van ondersteuning:   

“Ja, ik kijk best vaak op internet naar tips en die weet ik 
wel makkelijk te vinden en daar kan je ook makkelijk 
goede tips vinden voor de opvoeding. Dat vind ik juist 
handig, kan ik even snel en anoniem iets opzoeken.” 

▪ Ontmoetingsplekken voor ouders en kinderen 
Er is volgens ouders en professionals behoefte aan fysieke 
en laagdrempelige ontmoetingsplekken voor ouders en 
jonge kinderen, waar moeite wordt gedaan om iedereen 
zich welkom te laten voelen. Daar kan men meer 
betrokkenheid ervaren tussen de mensen dan tijdens online 
contacten. Fysieke ontmoetingen kunnen in een buurthuis, 
maar kunnen ook op plekken bij de school of bij de 
kinderopvang.  

“Als ik andere ouders kan ontmoeten op een plek in de 
wijk waar ik mij welkom voel en dat ja, dat daar dan 
ook iets te doen is voor kinderen, dan ontstaat best 
gemakkelijk contact met andere ouders. Het contact is 
dan beter dan via whatsapp of zo (…) Je kan 
makkelijker doorpraten over waar je mee zit.” 

In de interviews worden ook voorbeelden genoemd dat 
ouders ervaringen kunnen uitwisselen met elkaar bij zo’n 
ontmoetingsplek: 

“Als je kind bijvoorbeeld geen groente lust en je toch 
vindt dat hij wat daarvan moet eten, dan ben ik best 
benieuwd hoe andere ouders die daar ook komen, of 
die dat ook wel eens hebben (…) hoe zij dat 
aanpakken. Ik denk dat het heel verschillend kan zijn 
en dat je daar [op de ontmoetingsplek] soms ineens een 
idee hoort van een andere ouder die je dan ook een 
keer kunt uitproberen.” 

Deelname van een professional bij ontmoetingsactiviteiten 
kan de drempel verlagen voor ouders om over hun zorgen 
te praten, volgens een ouder: 

“Als je zorgen hebt over je kind, kan je gemakkelijk aan 
een professional je vraag stellen. Je hebt dan zelf de 
keus of je dat wel of niet wilt (…) En je hoeft dan niet 
eerst te bellen voor een afspraak.”   

Dit wordt ook beaamd door een professional: 
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“Wanneer ik merk dat er iets aan de hand is met een 
kind of dat een ouder misschien vragen heeft, probeer 
ik laagdrempelig contact te maken en hoop ik dat 
ouders daarop ingaan en iets durven te delen.” 

Werkzaam in ondersteuning tussen ouders onderling  

Ouders geven aan het belangrijk te vinden om ervaringen in 
de opvoeding te kunnen delen met anderen, bijvoorbeeld 
als je het even niet weet of je hart wilt luchten. De meeste 
ouders doen dit bij familieleden, vrienden of kennissen, 
maar ook wel bij ouders uit de buurt. Meerdere elementen 
zijn volgens ouders en professionals werkzaam in de 
ondersteuning tussen ouders onderling.   

▪ Luisteren en begrip tonen  
Gesprekken met andere ouders die goed kunnen luisteren 
en begrip tonen, zorgen ervoor dat ouders zich met hun 
zorgen serieus genomen voelen.  

 “Dat het iemand is die goed kan luisteren en beseft 
(…) en het wat kan aanvoelen.  an zal ik ook 
makkelijker steun vragen en lastige dingen over mijn 
kind of iets, zeg maar, iets over mijn eigen aanpak 
durven delen met een andere moeder.” 

 “Ik merk dat andere ouders echt hun best doen om te 
luisteren en als nodig is te helpen. Maar ook als ik een 
tip krijg van iemand en ik dat niet zo’n goeie vind, dan 
weet ik dat ze het goed bedoelen en mee willen 
denken. Dat vind ik juist mooi. (…) Het zorgt ervoor dat 
je wat een band krijgt met anderen in de buurt.”   

▪ Herkenning en geruststelling 
Als ouders horen van andere ouders dat ze bepaalde 
gedragingen herkennen van hun eigen kind kan dit hen 
geruststellen. Ouders benoemen dat het prettig is om te 
horen dat bepaalde situaties niet alleen bij hen gebeurt.  

“ at ouders bijvoorbeeld zoiets zeggen (…) ja, dat zij 
iets herkennen en dat ze dat ook wel eens meemaken 
(…)  n wat ook helpt is als ze zeggen dat, dat soms iets 
een fase is en het later weer beter kan gaan met je 
kind, dit was bijvoorbeeld zo toen mijn zoontje ineens 
niet meer groente wilde eten. Dan helpt het als 

anderen mij geruststellen en zeggen dat ik het wel 
goed probeer aan te pakken, maar het ook even kan 
laten en dat het over een tijdje wel over kan gaan (…) 
er dus niet gelijk een heel ding van maken.”   

 “Zoals geruststellen vind ik mooi als andere ouders 
dat doen (…)   et is zo, dat ik ook wel andere moeders 
tips kan geven omdat mijn zoontje nu alweer 4 is en ik 
al wel wat dingen weet en mee heb gemaakt van toen 
hij klein was (…)  aar kan ik dan iets over vertellen en 
ook andere moeders met kleinere kinderen 
bijvoorbeeld geruststellen.” 

Een jeugd- en gezinswerker vertelt het volgende: 

“Ik ken een moeder met twee jongetjes, en nou, daar 
ben ik echt heel erg op zoek geweest van: zijn er niet 
meer moeders met wie jij in contact kan komen? Zij is 
als alleenstaande vrouw is zij naar Nederland gekomen, 
ja en heeft gewoon pittige jongens. Ze heeft er ook nog 
twee jongens dus. Nou ja, dat is natuurlijk toch ook wel 
anders als moeder zijnde. Een vader die niet of bijna 
niet in beeld is. En ik denk in die cultuur dat dat vaker 
gebeurt. Ik heb meerdere moeders die alleen de 
kinderen opvoeden. Die vaders zijn er wel, maar erg 
buiten beeld. Niet in huis in ieder geval. En dan denk ik, 
ik gun jou zo iemand die gewoon in je eigen taal en wat 
eigen cultuur (..) dat je daar contact mee kan hebben 
en dat je gewoon eens kan delen hoe het gaat met de 
kinderen.” 

▪ Iets voor andere ouders betekenen op een niet-
belerende wijze 

Ouders willen ook wel andere ouders helpen, en dit vanuit 
een niet-belerende toon.  

 “Ik vind het ook goed om dingen te delen. Je kan ook 
iets voor anderen betekenen die soms het ook gaan 
meemaken en die horen dan van jou hoe jij het hebt 
opgepakt. Maar zoals ik al aangaf, vind ik het wel 
belangrijk welke rol je inneemt. En dus niet een 
veroordelende rol of dat je alles beter weet.” 

Een andere ouder noemt het volgende: 
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“Ik denk dat als alle ouders positief zijn en dan ook 
proberen zonder oordeel, maar gewoon meedenken 
en eens wat tips geven dat het dan juist wel oké is. Als 
ouders geen oordeel hebben is het ook veilig om iets 
te vragen aan andere ouders.” 

Een professional noemt dat ouders elkaar ook best durven 
aan te spreken tijdens de koffieochtenden:  

“En dan spreken ouders elkaar ook wel aan. Ja, en ook 
wel vrij rechtstreeks moet ik zeggen, dat durven ze echt 
wel elkaar te zeggen van: ja, maar zo werkt dat niet 
helemaal (…)  us dan durven ze elkaar daar wel hun 
mening over te geven en op die manier gebeurt het 
eigenlijk ook wel met opvoeden (…)  n bijvoorbeeld 
een kind die wil niet eten en dan worden daar wel tips 
over uitgewisseld.” 

▪ Een plek in de wijk waar andere ouders komen 
Ouders en professionals vinden het belangrijk dat er een 
plek is in de wijk, waar ouders op laagdrempelige wijze 
kunnen binnenlopen om te praten, koffie te drinken of 
vragen te stellen.  

“Nou, een plek waar je meer ouders ziet en waar je 
gemakkelijk heen kan en in kunt lopen en waar je 
andere ouders zo even kunt spreken.” 

Een ouder vertelt over de plek op basisschool De 
Springplank het volgende:  

“Er zijn daar koffieochtenden waar meer moeders 
komen en dan is het ook gemakkelijk om daarbij te 
gaan zitten. Het mooie is dat het niet verplicht is om 
daar te zijn en dat je zelf kunt kiezen wanneer je daar 
koffiedrinkt (…) Je kan kijken wie de andere ouders zijn 
en misschien in gesprekje (…) zeg maar, later in een 
gesprekje misschien iets vertellen als je dat ziet zitten 
bij een andere moeder of zo, die je wat beter kent 
dan.” 

Werkzame elementen in de rol van professionals 

Uit de interviews met ouders komt naar voren dat het voor 
hen werkzaam is als professionals in de wijk makkelijk 

bereikbaar zijn, kunnen luisteren met de intentie om te 
begrijpen, reageren vanuit begrip, oprechte interesse tonen, 
een brede blik hanteren, het belang van het kind benoemen 
en laagdrempelig informatie delen. Ook wordt genoemd dat 
het heel belangrijk is voor professionals om tijd te nemen 
voor het opbouwen van een band en vertrouwen en het 
samen vormgeven aan de onderlinge samenwerking.  

▪ Bereikbaar, aandacht en tijd  
Ouders zijn van mening dat een goede bereikbaarheid, 
aandacht en tijd van belangrijk is. 

 “Maar ik kan ook makkelijk bij leidster bij de 
kinderopvang terecht. Daar heb ik ook wel eens vragen 
gesteld. Dat kan daar ook heel gemakkelijk.”  

Een andere ouder benoemt dezelfde elementen:   

“Op kinderdagverblijf (…) waren die lijnen ook nodig 
om heel kort te hebben. Daar heb ik me altijd wel heel 
erg gehoord gevoeld, altijd even afstemmen. Ik kreeg 
ook in mijn beleving in ieder geval soms net iets meer 
terugkoppeling, dus ik heb me daarin altijd wel heel 
serieus genomen gevoeld en erkend, ja.” 

▪ Luisteren, serieus nemen en bekrachtigen 
Ouders geven aan dat actief luisteren met een focus op 
positieve aspecten bijdragen aan het gevoel serieus 
genomen te worden.   

Een ouder noemt het volgende:  

“Op de kinderopvang, daar zijn ook leidsters die goed 
naar je luisteren en je echt willen helpen en dat helpt 
mij dan wel (…)  n toen mijn zoontje nog een bab  was 
kon ik mijn verhaal vertellen bij consultatiebureau en 
daar werd ook goed in gegaan op vragen en 
probeerden ze mij echt te begrijpen, zeg maar (…) Ik 
was toen nog best wel bang dat ik het niet goed deed 
en daar hebben ze mij ook gerustgesteld en dat ik het, 
zeg maar, goed deed als moeder. Dat was fijn (…) en is 
ook belangrijk om te horen, anders blijf je maar wat 
twijfelen. Als een kind ouder wordt, kom je bijna niet 
meer op een consultatiebureau (…) en dan kan je 
gelukkig wel je dingen vragen bij de kinderopvang. En 
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die luisteren dus ook goed en zijn positief naar mij en 
over mijn zoontje.” 

Een andere ouder geeft het volgende aan:  

“Van nature ben ik wel iemand die een hulpvraag stelt. 
Ben ik ingeduwd, denk ik op gegeven moment, moest 
wel wat door barrière heen. En heb ik ook gemerkt 
hoe prettig dat is, dat als ik het zelf even niet meer 
wist van, doe ik het wel goed. Of als ik merk dat mijn 
kind gefrustreerd is. Dat ik dan vraag: wat kan ik 
anders doen, of moet ik iets anders doen? Dat ik echt 
wel hulp heb ingeroepen of hulp heb gevraagd aan 
professionals, zo van: zie ik het nou wel goed of wil je 
eens met me meekijken? Dus wat ik nodig heb 
daarbij? Dat ik dan serieus genomen wordt. Hè, dus 
dat mijn hulpvraag dan wordt opgepakt en wordt 
geaccepteerd. En dat ik daarin erkend word en niet 
zozeer in het probleem, wat ik denk wat er is. Maar 
vaak is het meer. Ik weet het even niet, doe ik wel het 
goede, doe ik wel dat het juiste.” 

Als professionals ouders serieus nemen is het belangrijk om 
niet te gauw met eigen adviezen te komen, maar te 
proberen om hen te activeren zelf oplossingen te vinden. 

Een ouder geeft hierover het volgende aan: 

“Als ze te snel komen met advies en dat niet goed past 
bij ouders, waar die echt mee zitten. Ook kan soms dat 
hulpverlening iets te groot maken en dan gaan ze er te 
veel op in en dat helpt dan ook niet voor ouders, vind 
ik.” 

Een andere ouder vertelt iets vergelijkbaars:  

“ja voor mijn dochter had ik het ook besproken bij 
consultatiebureau en ook bij kinderopvang. Ik weet 
nog dat iemand bij de opvang er wel een heel ding van 
maakte en dat ik wel moest zorgen dat mijn dochter 
toch op eigen kamer zou slapen. Dit vond ik even niet 
zo leuk omdat ik het al inbracht en dan ineens (...) dat 
het een heel ding werd. (…)  ee dat hielp mij niet. 
Voor mij als moeder is het belangrijk om te weten wat 

ik al wel goed doe in de opvoeding en dan kan je 
zelfvertrouwen beter worden.” 

Een professional uit onderwijs benoemt het als volgt: 

“Het gaat om een soort van sturen met vragen, zeg 
maar, dat ouders dan toch gaan nadenken over o ja 
(…)  an hebben ze niet de oplossing aangereikt 
gekregen, maar er wordt wel een vraag gesteld 
waardoor ze zelf misschien op een oplossing komen.” 

Ook wordt genoemd dat het belangrijk is om te zorgen voor 
een professionele cultuur in de organisatie waarin ouders 
gezien worden en serieus genomen worden. 

 “Hier in school is inmiddels wel de cultuur gecreëerd 
dat ouders weten dat als je hier naar het OT 
[Ondersteuningsteam] gaat, dat je serieus behandeld 
wordt (…)  n dat er naar je geluisterd wordt en dat je 
geholpen wordt en misschien lukt dat ook niet, dat kan. 
Maar dan is er in ieder geval naar je geluisterd. En je 
wordt niet beoordeeld.” 

▪ Samenwerken met ouders 
Voor het vormgeven van een goede samenwerking ter 
ondersteuning van kinderen is vertrouwen en een 
gelijkwaardige relatie nodig, waarbij ieders rol in de 
opvoeding wordt erkend. Professionals die bouwen aan 
vertrouwen en goede interacties met ouders worden 
gewaardeerd door ouders. 

Een moeder geeft het volgende aan:  

“Dus wat voor mij heel erg helpend is, als het gebeurt 
vanuit een soort samenwerking, hè, dus dat ze het 
samen met mij doen (…)  atuurlijk gaan ze het niet 
voor mij oplossen en het is ook niet zo dat ik helemaal 
afhaak of dat ik denk dat ik zelf geen 
verantwoordelijkheid heb. Maar het gevoel dat ze 
samen met mij gaan zoeken naar iets wat past, of 
samen met mijn kinderen en dat vind ik het 
allerbelangrijkste.” 

Een professional uit het onderwijs vertelt het volgende:  
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“Want opvoeden vind ik eerst vooral een taak van de 
ouders. Ouders zijn daarin ook de professionals, zij 
kennen hun kind het best. Zij kennen hun gezin het 
best. Maar je kan het wel samen doen (...) School 
heeft vooral een rol in de didactische ontwikkeling van 
een kind en in het aanleren van sociale vaardigheden 
(…) en verder hebben ouders een belangrijke rol.” 

Verder wordt het opbouwen van een band met ouders 
benadrukt: 

“He, en een band met ouders opbouwen, niet boven 
ouders staan maar altijd samen met ouders. En niet 
belerend zijn, maar samenwerken.” 

▪ Belang van kind vooropstellen 
Professionals die het belang van het kind vooropstellen 
worden gewaardeerd.  

Een ouder geeft hierover het volgende aan: 

“Ik heb ook gewoon fijne gesprekken gehad en dat ze 
dingen goed uitlegden waarom iets belangrijk was 
voor mijn dochter. Toen vond ik het wel fijn dat ze 
duidelijk waren en ze deden het echt voor mijn 
dochter. Dat merkte ik wel, maar niet zo dat ze mijn 
dingen raar vonden of dat ik niet goed zou zijn.” 

Een professional uit het onderwijs geeft het volgende aan:  

“Benoem dat je iets doet in het belang van het kind en 
dat, dat doen ouders natuurlijk ook. Die willen dat ook 
en soms gaat dat gewoon niet zo handig. Maar als jij 
kan uitleggen dat het altijd het beste is, dat je het beste 
voor hebt met het kind, zijn ze echt wel geneigd te 
luisteren. En willen dan wel wat met je tips te doen.” 

▪ Brede blik 
Professionals die breder kijken vanuit het gewone leven 
kunnen beter aansluiten bij de leefwereld van kinderen en 
gezinnen. Professionals die breder kijken zullen ook 
proberen om te achterhalen hoe eventuele problemen op 
meerdere gebieden met elkaar zijn verweven, en zijn 
daardoor beter in staat bronnen van stress bij ouders aan te 
pakken.  

Een ouder verwoordt het als volgt:  

“Als het nodig is dat ik met een hulpverlener contact 
heb over mijn kinderen, dan vind ik het belangrijk dat 
ze ons allemaal leren kennen en weet hoe wij 
ongeveer ons leven hebben en dat ze zich verdiept in 
meerdere dingen van de kinderen en van ons (…) en 
waarom wij het zo doen en wat we verder nog moeilijk 
vinden.” 

Ook zouden bepaalde gezinsvraagstukken verbonden 
kunnen worden aan collectieve thema’s.    

▪ Aanjagen en organiseren 
Uit de interviews en uit de gesprekken in het leernetwerk 
blijkt dat het belangrijk is dat professional een aanjagende 
en organiserende rol innemen. Ontmoetingen tussen ouders 
komen niet vanzelf tot stand. Een actieve rol van 
professionals en vrijwilligers is nodig. Maar het volledig 
laten regelen van de activiteiten door vrijwillige ouders zou 
minder goed werken, volgens de ouders en professionals. 
Een aanjagende rol van professionals is tevens van belang 
voor borging van de activiteiten.  

Wat betreft de organisatie van activiteiten benoemt de 
jeugdverpleegkundige:  

“Je start het op, je start het samen op en vervolgens ga 
je als professional wat terug (…) aanjagen is denk ik 
wel een goeie.” 

“Dus dat we echt nog wel veel moeten doen aan, wil 
het enigszins geborgd zijn of geborgd worden, hoe je 
dat ook maar zegt.” 

Werkzame elementen in de activiteiten 

Werkzame elementen in de activiteiten zorgen ervoor dat 
de activiteiten een bepaalde gewenste uitwerking hebben. 
Bij de keuze voor activiteiten is deze informatie van belang. 
Hieronder worden enkele werkzame elementen genoemd 
die vanuit de observaties en vanuit de interviews naar voren 
kwamen:  
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▪ Concrete doe-activiteiten voor ouders en kind 
Ouders en professionals pleiten voor concrete activiteiten 
voor ouders en kind samen, ook om de 
ontmoetingsactiviteiten laagdrempelig te houden. 

Een ouder geeft het volgende aan:  

“Ja ik vind het mooi als je ondertussen iets kunt doen 
en dan ontstaat er ook zo leuk en gemakkelijk contact. 
Ik denk dat veel andere ouders dat ook wel fijn zouden 
vinden, om even iets te doen ondertussen, ook samen 
met je kind. Je kind is dan ook op een andere plek 
bezig (…) en met andere kinderen.  it kan juist mooi 
zijn als een moeder zijn kind ook ergens anders ziet.” 

Een andere ouder vertelt het volgende: 

“Je bent dan lekker bezig en de kinderen kunnen 
spelen en ook samenspelen. Ze leren dan ook rekening 
te houden met elkaar. En ouders kunnen dan zelf 
bekijken of ze iets willen met andere ouders. Het hoeft 
niet en je hoeft ook geen vrienden te worden met 
andere ouders.” 

“Ik hoorde van een moeder uit de straat over het 
ontmoed-netwerk die peutergym had geregeld en dit 
vind ik een leuk idee en zou vaker goed zijn hier in de 
wijk. (…) Wat ik leuk vind is dat je daarnaar toe kunt 
met je kinderen, maar dat er geen druk op staat. Het 
gaat gewoon om kunnen spelen met kinderen (…) en 
dat je andere ouders kunt spreken als je dat wilt.” 

De professional uit het onderwijs is ook voorstander van 
concrete activiteiten voor ouders en kinderen. 

“Nou, activiteiten voor ouders en kinderen, dat is 
sowieso zeer waardevol, omdat je daarin meerdere 
types ouders bij elkaar krijgt, maar ze hebben wel 
allemaal hetzelfde doel en zij komen ook allemaal voor 
hetzelfde.  at is namelijk voor hun kind. (…) Wij 
hebben ook wel zoiets gehad met de VVE-ochtenden, 
maar door nieuwe collega’s in de onderbouw en ook 
wel corona nu wat doodgebloed.” 

Een ouder vertelt nog het volgende over ontmoetings-
activiteiten waarbij professionals ook binnenlopen:   

“Een voordeel zou zijn voor ouders, die graag eens een 
professional willen spreken, en het dan kunnen doen 
zonder dat het een echte aanmelding is.” 

▪ Een rol voor ouders in de organisatie 
Een ouder en een aantal professionals geven aan dat ouders 
uit de wijk in een meer centrale en ondersteunende rol, 
waardevol kunnen zijn voor een ontmoetingsactiviteit, 
bijvoorbeeld als gastvrouw of gastheer of iemand die de 
wensen van ouders inventariseert voor een volgende 
activiteit.  

▪ Variatie in de initiatieven  
Wanneer de initiatieven voor ouders en jonge kinderen 
divers zijn, maakt dit het voor ouders aantrekkelijk. Een 
afwisselend aanbod vanuit een bepaalde structuur in tijd en 
volgorde van activiteiten met duidelijkheid over de locatie in 
de wijk, kan ouders met jonge kinderen ondersteunen in het 
gewone leven. Sommige initiatieven kunnen vooral gericht 
zijn op ontmoeting en samen spelen en andere initiatieven 
kunnen bijvoorbeeld wat meer op voorlichting gericht zijn. 

Een ouder geeft het volgende aan:   

“Ik denk dat je in Dieze best iedere maand of twee 
keer in de maand peutergym kunt organiseren, ik denk 
dat daar wel behoefte aan is (…) Ook heb ik wel es (…) 
heb gehoord over peuteryoga en dat het goed is voor 
peuters om te leren goed met hun lichaam bezig te 
zijn. Dat zou ook leuk kunnen zijn voor kind en dan 
samen met de ouder.” 

De jeugd- en gezinswerker uit het wijkteam zegt hierover:  

“Die peutergym, dat is dus een schot in de roos. Heb ik 
niet bedacht, maar is natuurlijk een prima optie. En 
kijk, uiteindelijk hebben we het er met [naam] ook wel 
over gehad dat (…) Je hebt natuurlijk, wat het jonge 
kind betreft, kunnen we natuurlijk ook 
themaochtenden bedenken over 
ontwikkelingssprongetjes van kinderen.” 
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Een ouder noemt nog:  

“Eventueel een keer een avond of ergens een 
bijeenkomst voor ouders over een onderwerp of zo 
regelen. Maar dan wel goed om dit op tijd aan te 
geven, dus wel dat je daarover een duidelijk bericht 
moet doen.” 

Een professional uit de jeugdgezondheidszorg geeft bij de 
keuze voor initiatieven nog aan dat van belang is om 
aansluiten bij de vraag van ouders: 

“Ik merk echt nog dat we nog zoekend zijn in: ja wat te 
doen? Hoe het te doen? Want eigenlijk willen we 
vooral de vraag van de ouders opzoeken. Om daarbij 
te kunnen aansluiten en dat we dus niet als 
professionals weer dingen gaan bedenken. Dat kan wel 
een mix zijn, hè? Maar ja, dan gaan wij als 
professionals heel hard aan het werk, en juist ook 
aansluiten bij: is er een vraag bij de ouders? Soms vind 
ik die ook wel lastig in deze wijk. Dan denk ik: ja, 
sommige ouders in deze wijk moeten we ook gewoon 
wat aanbieden, hè, ter ondersteuning van het 
opvoeden van hun kinderen.” 

Verder wordt door professionals nog genoemd dat er een 
initiatief nodig is specifiek ter ondersteuning van ouders van 
jonge kinderen (onder de 4 jaar): 

“En de peuterspeelzaal, nou ja, die horen dus van die 
ontwikkelingen van die inloop op de Springplank (…) 
Maar nu hebben we dus, nou ja, gezegd: laten we 
gewoon eens beginnen met een ondersteuningsteam 
op de Beukenstraat, dat is een VVE peuterspeelzaal. 
Dat is ook uiteindelijk de bedoeling dat dat met name 
dus op die peuterspeelzalen zal gaan plaatsvinden. 
Daar is de GGD dan, daar zijn de leidsters van de 
peuterspeelzaal, ik sluit aan en Travers sluit aan van de 
kinderopvang plus. En we gaan dus nu in eerste 
instantie anoniem casussen bespreken, of ja, vragen 
die de peuterspeelzaal leidsters hebben.”



Conclusie en aanbevelingen  47 

Hoofdstuk 6 Conclusie en aanbevelingen

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden een aantal conclusies geformuleerd 
op grond van participerende observaties en interviews die 
zijn afgenomen bij ouders en professionals. Op basis van de 
conclusies van het deelproject in Dieze en Indische Buurt 
worden ook enkele aanbevelingen gedaan voor de wijk.   

6.2  Conclusies 

Er is door ouders en professionals betrokken bij Dieze en 
Indische Buurt samengewerkt rond een viertal vragen. 

Hoe kan het gewone leven versterkt worden zodat 
kinderen zich positief ontwikkelen?  

Het gewone leven voor ouders en jonge kinderen is thuis, 
op de kinderopvang, op school, in de buurt, op een club of 
vereniging en online. Het versterken van het gewone leven 
kan dus op die plekken plaats vinden.  

Ouders uit Dieze en Indische Buurt benoemen dat het 
belangrijk is dat jonge kinderen zich in het gewone leven 
geliefd, gelukkig, verbonden en veilig voelen en er ruimte is 
voor spelen en voor ontwikkelen. Ouders vinden het van 
belang dat kinderen zichzelf kunnen zijn en dat ze gehoord 
worden. Ook de professionals in Dieze en Indische Buurt 
vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en 
begrepen worden in hun eigen ontwikkelproces. Daarmee is 
aandacht voor de kwaliteit van de interactie tussen ouders 
en kinderen en tussen medeopvoeders en kinderen van 
groot belang.   

In het gewone leven van jonge kinderen neemt spelen een 
belangrijke rol in. Spel heeft invloed op de talige, sociaal-
emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling. Ouders 
en medeopvoeders uit Dieze en Indische Buurt zijn zich 
goed bewust dat jonge kinderen in het spel leren om (talig) 
te communiceren en daarom wil men wil ook inzetten op 
het samen spelen in de wijk. Daarbij is vanuit ouders en 

professionals aandacht voor het onderlinge gesprek over de 
manier waarop aangesloten kan worden bij ieder kind. Wat 
betreft het stellen van regels en grenzen bij kinderen, geven 
ouders aan dat ze dit meestal op een positieve manier 
proberen te doen. Hoewel het niet altijd lukt om tijdens het 
stellen van een grenzen positief contact te houden met een 
kind, streven ouders daar wel naar.  

Concluderend kan gesteld worden dat het gewone leven 
van ouders en jonge kinderen op verschillende manieren 
versterkt kan worden, waarbij het inzetten op de kwaliteit 
van alle interacties met en rondom kinderen het meest 
opvallend is. Het gaat om warme, positieve en 
betekenisvolle interacties met en rondom jonge kinderen 
die aansluiten bij wat kinderen aankunnen. Tijdens 
spelactiviteiten worden kinderen aangemoedigd tot praten 
en wordt door ouders en professionals ingegaan op wat 
kinderen aangeven. Het gaat bij deze interacties ook om de 
manier waarop opvoeders goede vragen stellen aan 
kinderen die hen uitnodigen tot nadenken én op de manier 
waarop opvoeders vervolgens weer reageren op de 
antwoorden van kinderen.  

Kortom, de kernprincipes voor het organiseren van een 
pedagogische omgeving en het pedagogisch handelen in 
Dieze en Indische Buurt zijn dat kinderen zich geliefd, 
verbonden, gelukkig en veilig kunnen voelen en dat ze 
begrepen worden in hun ontwikkeling. Juist omdat kinderen 
in spel allerlei initiatieven nemen om zich talig, sociaal, 
emotioneel, motorisch en cognitief te ontwikkelen, is het 
van belang dat deze initiatieven herkend worden, zodat 
kinderen gezien en begrepen worden in hun eigen 
ontwikkelproces.  

Ouders geven verder aan dat ze het belangrijk vinden om 
genoeg momenten te hebben waarop ze rust, plezier en 
genietmomenten ervaren in het ouderschap. Daarvoor is 
het volgens hen van belang dat er aandacht is voor wat 
goed loopt in de opvoeding van hun kind en voor de sterke 
kanten van ouders en kinderen. Ouders willen dit graag 
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terugzien in de contacten met andere ouders en 
professionals. Dit zijn basale voorwaarden voor een sterke 
ouder-kind band en een goede psychosociale ontwikkeling 
van het kind (Van der Pas, 2013; Deci & Ryan, 2000). 
Professionals proberen in hun rol ook uit te gaan van de 
krachten van ouders en kinderen en van het feit dat 
iedereen mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen.  

Om de professionele betrokkenheid gericht te houden op 
het versterken van het gewone leven, zijn referentiepunten 
nuttig. Professionals geven, evenals ouders, aan dat zij 
‘geliefd zijn’, veiligheid, ruimte voor ontwikkeling, positieve 
regels en grenzen en steun belangrijk vinden voor kinderen 
om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Deze komen voor 
een groot gedeelte overeen met een top tien van 
beschermende factoren die uit wetenschappelijk onderzoek 
naar voren komt en die het meest belangrijk zijn voor een 
positieve ontwikkeling van kinderen (NJI, 2018). Door deze 
top tien als kader voor de professionele betrokkenheid te 
nemen, is sprake van een richting voor het handelen van de 
professionals en voor de onderlinge samenwerking.  

Het gewone leven in Dieze en Indische Buurt wordt verder 
nog versterkt doordat voor ouders en jonge kinderen steeds 
meer gelegenheden worden gecreëerd waarmee gewerkt 
wordt aan de pedagogische civil society. Dit is een 
veranderproces wat in de afgelopen jaren bottom-up is 
ontstaan. Het aantal initiatieven dat uitnodigt tot 
ontmoeting, dialoog en netwerkvorming in de wijk groeit. 
Door in die initiatieven ook aandacht te hebben voor 
interculturele ontmoeting wordt het contact tussen ouders 
met verschillende culturele achtergronden bevorderd.  

Hoe kunnen ouders hiervoor onderling en met relevante 
professionele partijen samenwerken?  

Met de aanpak van onderzoekend veranderen (appreciative 
inquiry) is in Dieze en Indische Buurt ingezet op behoeften 
en kwaliteiten van ouders en is de leefwereld van ouders en 
jonge kinderen zo goed mogelijk betrokken in het project. 
Vervolgens blijkt uit het onderzoek dat ouders in de wijk 
behoefte hebben aan onderling contact dat laagdrempelig 
kan ontstaan vanuit activiteiten voor kinderen en ouders 
samen. De interviewgesprekken laten zien dat informele 

steun aan ouders door andere ouders als waardevol wordt 
ervaren. Ouders in de wijk zijn laagdrempelig en kunnen 
daarmee een verbindende functie hebben in het sociaal-
maatschappelijk domein. Luisteren, begrip tonen, serieus 
nemen en niet belerend zijn vinden ouders belangrijk. Er 
wordt door ouders een geruststellende werking ervaren in 
de onderlinge contacten vanwege de herkenbaarheid van 
gedragingen van kinderen of andere ouders zorgen voor 
geruststelling doordat ze benadrukken dat bepaalde 
gedragingen van kinderen bij een fase kunnen horen.   

In de samenwerking met professionals is de wens om aan te 
sluiten bij wat nodig is gezien de behoeften en de al 
bestaande voorzieningen en initiatieven in de wijk. Wat 
betreft de houding bij het ontmoeten zou het volgens 
ouders moeten gaan om informeel, luisteren, serieus 
nemen en een positieve focus. Ouders zoeken in de 
samenwerking met professionals naar warmte, positiviteit, 
enthousiasme en gelijkwaardigheid in het contact.  

Iedere professional brengt zijn eigen persoonlijke en 
professionele kwaliteiten, normen en waarden mee in zijn 
werk met ouders en jonge kinderen. Ouders hebben 
waardering voor professionals die in de samenwerking 
gericht zijn op positieve aspecten en op meerdere 
leefdomeinen, die procedures wat meer los kunnen laten, 
die vaardig zijn om de ‘echte’ vraag van ouders met hen te 
bespreken en zo mogelijk er een positieve wending aan 
kunnen geven en samen te bespreken welk hulp nodig kan 
zijn. Samenwerken vraagt duurzaam investeren in relaties, 
het delen van ervaringen, het opbouwen van vertrouwen en 
het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het vraagstuk 
wat speelt bij ouders en jonge kinderen in de wijk. 

Ouders en professionals benoemen verder dat er in de wijk 
nog meer activiteiten mogen ontstaan voor ouders en jonge 
kinderen (in de leeftijd van 0-4 jaar). Er is dan vaak nog geen 
netwerk van een basisschool en ouders met jonge kinderen 
zijn wat meer op zichzelf aangewezen, zeker als je mensen 
uit de buurt niet goed kent en familie niet beschikbaar is. 
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Welke gedeelde (pedagogische) visie is daarvoor nodig 
en welke rol van professionals past daarbij?  

Uit de bijeenkomsten van het leernetwerk en uit de 
interviews komen de volgende elementen naar voren die 
ouders en professionals belangrijk vinden in een 
pedagogische visie:  

▪ kinderen zijn verbonden met hun ouders, familie, 
leerkrachten/pedagogisch medewerkers en met de 
buurt; 

▪ kinderen hebben positieve en betekenisvolle interacties 
nodig om zich te kunnen ontwikkelen;  

▪ kinderen komen tot hun recht in een veilige en prettige 
omgeving waar ruimte is voor ontwikkeling; 

▪ kinderen krijgen al spelend impulsen voor de 
taalontwikkeling; 

▪ oog hebben voor behoeften en tempo van kinderen en 
ouders is van belang omdat zowel kinderen als ouders 
van elkaar verschillen. 

Over de rol van professionals komt vervolgens naar voren 
dat het belangrijk is om: 

• Met ouders en kinderen vertrouwen op te bouwen 
door in de relatie goed te luisteren, betrokken te zijn, 
begrip te tonen en hen serieus nemen; 

• Altijd kijken naar sterke kanten, vertrouwen uitstralen 
en zowel ouders en kinderen laten ervaren dat ze hun 
eigen gewenste activiteiten tot uitdrukking kunnen 
brengen;  

• Mee te bewegen met behoeften en tempo van ouders 
en kinderen. Professionals die goed kunnen 
meebewegen en kunnen omgaan met de 
competentiebehoefte van ouders en kinderen vinden 
een evenwicht tussen onder- en overvragen. En 
stemmen daarmee hun ondersteuning goed af op wat 
van belang is voor welzijn en psychologische groei van 
ouders en kinderen (Deci & Ryan, 2000);  

• Gericht zijn op de kracht van samenwerken met ouders. 
Samenwerking met ouders is maatwerk en een goede 
samenwerking draagt bij aan de mate waarin ouders 
regie ervaren over hun leven. Door met ouders samen 
te werken kan de ondersteuning in het opvoeden van 

hun jonge kind op meerdere leefgebieden vorm krijgen 
en aansluiten. Juist als de verschillen tussen 
bijvoorbeeld school en thuis groter zijn, is afstemming 
tussen deze beide leefgebieden voor kinderen extra 
belangrijk.  

Iedere professional heeft voor het opbouwen van een 
samenwerking met ouders faciliteiten nodig, zoals collega’s 
om mee te sparren, tijd voor goede voorbereiding en 
reflectie. Het organiseren van een kansrijk 
samenwerkingsproces blijft een gezamenlijke zoektocht met 
oog voor ambitie, relaties en belangen.   

Welke veelbelovende activiteiten kunnen uitgebouwd 
worden die voor ouders met jonge kinderen het 
gewone leven versterken?  

Uit het onderzoek blijkt dat ontmoetingsactiviteiten die zich 
richten op ouders met jonge kinderen waardevol zijn. 
Ouders uit de wijk komen samen met kinderen voor een 
leuke activiteit en daar kan vervolgens contact met andere 
ouders ontstaan. Het gaat dan ook om plekken in de wijk 
waar ouders op laagdrempelige wijze kunnen binnenlopen 
om koffie te drinken, te praten en/of vragen te stellen en 
waar tegelijk ook activiteiten voor kinderen plaatsvinden. 
Deze ontmoetingsactiviteiten dragen bij aan het vergroten 
van sociale steun onder ouders met jonge kinderen. De 
mogelijkheid die ouders hebben om te sparren met andere 
ouders en terug te kunnen vallen op anderen (emotionele 
steun) stellen veel ouders op prijs in de 
ontmoetingsactiviteiten. Dat geeft aan dat activiteiten die 
ontmoeting tussen ouders stimuleren, aansluiten bij de 
behoefte van ouders aan emotionele steun bij ouderschap 
en opvoeding. De ontmoetingsactiviteiten stimuleren ook 
het contact tussen verschillende bevolkingsgroepen. De 
vaak leuke, ontspannende en positieve interacties tijdens de 
activiteiten kunnen helpen om verschillen te accepteren. 
Ook kan aandacht zijn voor specifieke behoeften en vragen 
van migrantenouders.  

Zowel professionals als de ouders (vrijwilligers) kunnen 
activiteiten organiseren. In lijn met de gedachte van de 
pedagogisch civil society kan gezocht worden naar een 
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samenspel tussen professionals en (vrijwillige) actieve 
ouders die in de wijk activiteiten willen organiseren.  

6.3  Aanbevelingen 

Ouders nog meer centrale rol in de wijk 

Uit het onderzoek blijkt dat informele steun aan ouders 
door andere ouders als waardevol wordt ervaren doordat 
bijvoorbeeld sprake is van herkenning en er ook een 
geruststellende kijk wordt geboden op kwesties in de 
opvoeding. Ouders uit de wijk zijn laagdrempelig en kunnen 
zo een verbindende functie hebben. Daarom is een 
aanbeveling om ouders een nog centralere rol te geven in 
het proces. Het versterken van het gewone leven voor 
ouders met jonge kinderen is gebaat bij samenwerking en 
dialoog met ouders die zich actief willen inzetten voor 
anderen. Ouders kunnen bijvoorbeeld zelf een rol hebben in 
de organisatie van een activiteit voor jonge kinderen in de 
wijk. Daarmee wordt de pedagogische basisinfrastructuur in 
de wijk verder versterkt omdat ingezet wordt op een 
positieve en gelijkwaardige relatie met ouders en op het 
stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vanuit een 
houding van partnerschap. Ouders zullen zich hierdoor 
gesteund voelen in hun ouderrol en ervaren een gevoel van 
gedeelde verantwoordelijkheid voor de kinderen. Een 
manier om hieraan te werken is door meer vrijwillige ouders 
toe te voegen aan het OntMOED-Netwerk. 

Ook kan bij het versterken van de sociale samenhang 
gebruik gemaakt worden van de ‘contactladder’.  eze biedt 
handvatten voor het versterken van de pedagogisch civil 
society. Daarnaast kan met de ‘contactladder’ gekeken 
worden wat ervoor nodig is om te zorgen dat alle ouders uit 
de wijk toegang hebben tot steun van medeopvoeders. 
Hierbij kan specifiek aandacht zijn voor migrantenouders.  

Ontmoetingsactiviteiten die inspelen op verschillende 
soorten sociale steun 

Om onderlinge steun tussen ouders te vergroten is het aan 
te bevelen om met de ontmoetingsactiviteiten in te spelen 
op de verschillende soorten sociale steun. Laat de inhoud 
van de activiteiten variëren en aansluiten bij behoeften van 

ouders aan bepaalde soorten (sociale) steun. Ouders gaven 
aan behoefte te hebben aan een activiteit die het 
samenspelen en het bevorderen van de (taal)ontwikkeling 
tot doel hebben. Tegelijk is er behoefte aan activiteiten met 
als doel om te kunnen sparren en het delen van ervaringen 
tijdens het ontmoeten. Hoewel minder duidelijk uit het 
onderzoek naar voren kwam, kan nog gedacht worden aan 
een activiteit met een informatieve functie; bijvoorbeeld 
opvoedinformatie door een professional over gezondheid 
en voeding of over het bevorderen van sociaal gedrag van 
kinderen.  

Het organiseren van activiteiten voor ouders en kinderen in 
de wijk leidt niet vanzelf tot het bereiken van diverse ouders 
die elkaar met enige regelmaat op een centrale plaats in de 
wijk kunnen ontmoeten. Dit aandachtspunt is verwerkt in 
de vorige aanbeveling en krijgt ook een plek in de volgende 
aanbeveling. 

Een volgende stap zetten in de (netwerk)samenwerking 

In de afgelopen twee jaar is door de betrokken professionals 
en ouders van jonge kinderen ingezet op het formuleren van 
een gezamenlijke pedagogische visie en op het bevorderen 
van samenwerking onderling. Dit heeft geleid tot het tot 
stand komen van een pedagogische visie die inzet op de 
kwaliteit van alle interacties die van belang zijn voor de 
ontwikkeling van kinderen. Het heeft geleid tot de opzet van 
een OntMOED-Netwerk van waaruit 
ontmoetingsactiviteiten worden georganiseerd. Ook weten 
de verschillende professionals (en hun organisaties) rondom 
het jonge kind elkaar goed te vinden. Uit dit onderzoek 
bleek verder dat, om de samenwerking verder te brengen, 
er nog meer inhoudelijk en praktische afstemming nodig is. 

Hierbij kan een aanbeveling zijn om in een integraal 
pedagogisch wijkplan aan te geven hoe de verschillende 
organisaties op het gebied van kinderopvang, onderwijs, 
sport, preventie en zorg en welzijn samenwerken vanuit een 
gezamenlijke pedagogische visie. In een integraal 
pedagogisch wijkplan kan ook de samenhang tussen de 
initiatieven beschreven worden; welke initiatieven kunnen 
worden versterkt, welke (nieuwe) initiatieven zijn nodig, 
welke verbindingen tussen partijen spelen daarbij een rol en 
welke vormen van preventie dragen bij aan het versterken 
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van het gewone leven voor ouders en jonge kinderen. Het 
kan zinvol zijn om een onderscheid te maken tussen de 
basis en preventie; dit zorgt voor een richtpunt. Met 
betrekking tot het versterken van de basis kan het gaan over 
thema’s als ontmoeting, veiligheid en gezondheid.  n bij 
preventie kunnen professionals en ouders op basis van 
ervaringen en data met elkaar in gesprek over behoeften 
die er zijn in de wijk. Op grond daarvan kan men prioriteiten 
stellen voor bepaalde preventieve interventies. 

In de samenwerking tussen kinderopvang, scholen en 
vrijetijdsvoorzieningen wordt gewerkt aan een doorgaande 
lijn voor kinderen vanaf 0 jaar. Door een samenhangend 
geheel van opvoeding, opvang, onderwijs en ontspanning 
komen jonge kinderen die extra aandacht nodig sneller in 
beeld en kan ondersteuning laagdrempelig worden 
georganiseerd.  

Een lerende beweging in gang houden 

Bij een vraagstuk als het versterken van het gewone leven 
voor ouders en jonge past een lerende manier van werken. 
Een aanbeveling is dan ook om het samen leren in een 
leernetwerk te blijven stimuleren. Zorg voor een 
samenwerkingsverband van circa vijf tot vijftien personen  
vanuit verschillende perspectieven (ouders en organisaties 
op het gebied van onderwijs, opvang, zorg en welzijn), die 
werken aan het vraagstuk in de wijk. Zorg voor ruimte om te 
experimenteren, en zorg dat succesvolle aanpakken worden 
versterkt en dat veelbelovende ideeën worden geborgd. 
Door collectief te leren komt men tot gedeelde 
gemeenschappelijk inzichten of praktijken en kunnen er 
vernieuwingsprocessen op gang komen. In dat geval kan 
gesproken worden van tweede orde leren omdat men 
streeft naar het vernieuwen van de situatie.   
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Bijlagen  

Bijlage 1  Overzicht van de bijeenkomsten in het eerste jaar 

 

18 september 2020 Kick-off Project Wijkgericht werken rond jonge kinderen in Theater De Spiegel in 
Zwolle. Zie ook: https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/nieuws/wijkgericht-
werken-rond-jonge-kinderen-zwolse-wijken  

29 oktober 2020  eernetwerk met ouders en professionals (de trio’s van de wijken). 
-focus: definefase  
-kennismaken en doorspreken over doelstelling en aanpak van project. 
-eerste brainstorm over een mogelijk kernthema voor de wijk. 

19 november 2020 Werksessie met trio Dieze/Indische buurt.  
-focus: ouderperspectief op het kernthema 
-dialoog over een kernthema voor de wijk Dieze en Indische buurt 

27 november 2020 Werksessie met trio Dieze/Indische buurt. 
-focus: de initiatieven die er zijn in de wijk. 
-in gesprek over mooie initiatieven in de wijk voor ouders en kinderen die 
geschikt kunnen zijn voor een vervolg in dit project en raken aan kernthema. 
-bespreken wie gevraagd wordt om deel te nemen aan het leernetwerk 

4 december 2020 Werksessie met trio Dieze/Indische buurt. .  
-focus: voorbereiding van leernetwerkbijeenkomst over de discoverfase 
-in gesprek over wie we verder willen betrekken in het leernetwerk.  

10 december 2020  eernetwerk met ouders en professionals (alle trio’s) .  
-focus: discoverfase 
-presentatie en dialoog over de kernthema’s per wijk 
-delen van waarderende verhalen en successen uit het verleden m.b.t. het 
kernthema ‘Samen groeien met de kinderen door spelen in onze wijk’ 

17 december 2020 Werksessie met trio Dieze/Indische buurt 
-factsheet ontwerpen n.a.v. definefase  
-pitch voorbereiden m.h.o.o. uitnodigen deelnemers leernetwerk 
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7 januari 2021  ijeenkomst met trio’s 
-bespreken ideeën filmpje over het uitwerken van een droom 

14 januari 2021 Werksessie met trio Dieze/Indische buurt 
-input van ouders en professionals op de factsheet bespreken en verwerken  
-aanvullende ideeën over een filmpje met het oog op de dreamfase 

21 januari 2021  ijeenkomst met trio’s van alle wijken 
-voorbereiden/ideeën bespreken over het uitwerken van een droom 
-filmpje presenteren die prikkelend en aanzet tot uitwerken droom 

4 februari 2021 Werksessie met trio Dieze/Indische buurt 
-voorbereiden bijeenkomst leernetwerk 18 februari (dreamfase) 
-deelnemers verzamelen voor bijeenkomst leernetwerk  
-opstellen uitnodiging voor deelnemers leernetwerk  

12 februari 2021 Werksessie met trio Dieze/Indische buurt 
-maken van powerpoint voor bijeenkomst leernetwerk 18 februari  
-definitieve lijst van deelnemers voor bijeenkomst leernetwerk 

16 februari 2021 Overleg met de begeleidingsgroep van het project Wijkgericht werken 
-informeren over kernthema’s die spelen in de wijk en over de mooie 
initiatieven die er zijn in de wijk en benut kunnen worden in het project.  

18 februari 2021 Leernetwerkbijeenkomst met ouders en professionals  
-focus: dreamfase 
-inventariseren van wensen en verwachtingen 
-ontwikkelen van dromen  
-op een creatieve manier het toekomstbeeld presenteren (zie bijlage 4)  

5 maart 2021 Werksessie met trio Dieze/Indische buurt 
-analyseren van de opbrengsten vanuit het leernetwerk 
-reflectie op de bijeenkomst in leernetwerk (o.a. snelheid in het project) 
-wens om eerst laagdrempelig meerdere ouders te spreken 
-afspraken over verslaglegging van de bijeenkomst van het leernetwerk 

12 maart 2021 Werksessie met trio Dieze/Indische buurt 
-Bespreken en afronden van het verslag van het leernetwerk (18-02-21) 
-Voorbereiden van een bijeenkomst met ouders op 22 maart 2021 
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22 maart 2021 Bijeenkomst trio met ouders (online) 
-verdiepend interviewgesprek met ouders (vanuit een aantal vragen die 
passend bij de discoverfase en de dreamfase) 

26 maart 2021 Werksessie met trio Dieze/Indische buurt 
-eerste analyse uitkomsten van verdiepende interviewgesprek met ouders 
-bespreken vervolgacties.  

9 april 2021 Werksessie met trio Dieze/Indische buurt 
-bespreken activiteiten in het kader van verbinden met andere initiatieven 
-hoe kan er in de toekomst gewerkt worden door initiatieven te verbinden  

16 april 2021 Werksessie trio Dieze/Indische buurt  
-tussenstand enquête wijkgericht werken jonge kind 
-eerste analyse van de uitkomsten van de enquête 

22 april 2021  ijeenkomst betrokkenen Wijkgericht werken met betrokkenen ‘Stevige basis’ 
-verbinding met de Springplank 
-op welke manier is een verbinding mogelijk  

23 april 2021 Bijeenkomst trio Dieze/Indische buurt 
-bespreken stand van zaken wat betreft de verbindingen in de wijk 
-wat kan er in de toekomst door de verbindingen en hoe transparant maken 

29 april 2021 Bijeenkomst trio met ouders (online) 
-voorbereiding bijeenkomst Leernetwerk die gepland staat op 12 mei 
-maken powerpoint en doorspreken over opzet ‘open space’   
-lijst van deelnemers  

12 mei 2021 Leernetwerkbijeenkomst met ouders en professionals  
-focus: designfase, ontwikkelen van prototypes 
-via werkvormen ‘open space’ en ‘moodboard’  

18 mei 2021 Werksessie trio Dieze/Indische buurt 
-Analyseren en samenvatten van de uitkomsten van de designfase  
-welke voorstellen maken de toekomstrichting van het project concreet 

28 mei 2021 Werksessie trio Dieze/Indische buurt 
-verslaglegging van bijeenkomst in leernetwerk 12 mei bespreken 
-afronden verslaglegging en versturen naar deelnemers 
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11 juni 2021 Werksessie trio Dieze/Indische buurt 
-Focus: van designfase naar deliverfase 
-inschatten bereidheid voor voorgestelde initiatief 

16 juni 2021 Werksessie trio Dieze/Indische buurt 
-lijst deelnemers voor bijeenkomst leernetwerk die gepland staat op 30 juni  

23 juni 2021 Werksessie trio Dieze/Indische buurt 
-inhoudelijk voorbereiding van het Leernetwerk die gepland staat op 30 juni 
-maken powerpoint en doorspreken opzet ‘open space’   
-definitieve lijst van deelnemers 

28 juni 2021 Werksessie trio Dieze/Indische buurt 
-focus: definitieve powerpoint en indeling slides 
-zorgdragen dat alle deelnemers goed op de hoogte zijn van de uitkomsten uit 
de vorige fase  

30 juni 2021 Leernetwerkbijeenkomst met ouders en professionals  
-focus: deliverfase 
-nadere ontwikkeling van prototypes en de overstap naar de deliverfase 
-via  ‘open space’  
-een inleiding op het doel en de activiteiten van de deliverfase  

2 juli 2021 Werksessie trio Dieze/Indische buurt 
-1e analyse van de opbrengsten vanuit het Leernetwerk 
-globale bespreking van pilot die na de zomer kunnen worden opgepakt 

14 juli 2021 Werksessie trio Dieze/Indische buurt 
-uitwerking van ‘jonge-kind team’ wat betreft locatie (huiskamergevoel) 
-sfeer en betrokkenen bij inloop en de rol van ambassadeur (Travers) 
-idee om te werken met een projectplan voor het vervolg van het project 

 

 

 

 



 

Bijlage 2 Uitkomsten enquête Wijkgericht werken jonge kind (ouders Dieze & Indische buurt) 
 

Toelichting 

De onderstaande tabellen zijn opgemaakt op basis van de gegevens uit Enalyzer. Enalyzer houdt het aantal antwoorden 
(responses) op een vraag bij. Daarnaast wordt het aantal mensen dat heeft geantwoord (respondenten) bijgehouden. Bij 
iedere vraag konden meerdere antwoordopties worden ingevuld. Dit betekent dat het totaal aantal responses hoger kan 
liggen dan het totaal aantal respondenten. 

In de tabel worden twee percentages vermeld. De eerste kolom vermeldt het percentage op basis van het totaal aantal 
responses. De tweede kolom vermeld het percentage op basis van het totaal aantal respondenten. 
De tweede kolom is bruikbaar omdat het aangeeft voor hoeveel mensen de antwoordoptie geldt. Uit vraag 6 blijkt dan 
bijvoorbeeld dat 20% van alle respondenten behoefte heeft aan een ontmoetingscafé voor ouders. Het totale percentage 
respondenten van 300% geeft aan dat er gemiddeld 3 antwoorden per respondent zijn gegeven. 

 

Vraag 1. Ik ben een: 

 Responses Respondenten 

Antwoordopties N Percentage N Percentage 

Moeder van een kind van 0-6 jaar 45 76,3% - 83,3% 

Vader van een kind van 0-6 jaar 10 16,9% - 18,5% 

Verzorgende van een kind 0-6 jaar 4 6,8% - 7,4% 

Totaal 59 100,0% 54 109,3% 

 

N.B. Het verschil tussen het totaal aantal respondenten van 54 en het totaal aantal vaders en moeders van 55 bij vraag 1 is ontstaan vanwege twee 
ouders die samen de enquête hebben ingevuld en daarom als één respondent worden gerekend. 

 

Vraag 2. Hoe ziet jouw persoonlijke netwerk eruit? Ik kan terugvallen op: 

 Responses Respondenten 

Antwoordopties N Percentage N Percentage 

Familie/vrienden/kennissen in de buurt die ik regelmatig zie 29 39,2% - 59,2% 

Mijn (schoon)ouders 20 27,0% - 40,8% 

Andere ouders in de buurt/school van de kinderen 14 18,9% - 28,6% 

Ik kan op niemand terugvallen 9 12,2% - 18,4% 

Anders 2 2,7% - 4,1% 

Totaal 74 100,0% 49 151,0% 
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Vraag 3. Stel, je hebt als ouder vragen over opvoeding. Weet je waar je antwoord of opvoedtips kan vinden? 

 Responses Respondenten 

Antwoordopties N Percentage N Percentage 

Ja, ik kan er met mijn netwerk (familie of vrienden) over praten 33 33,7% - 71,7% 

Ja, ik kan er met andere ouders uit de buurt of op school over praten 17 17,3% - 37,0% 

Ja, ik kan antwoorden via (social) media/internet vinden 18 18,4% - 39,1% 

Ja, ik weet hoe ik organisaties en professionals kan bereiken 15 15,3% - 32,6% 

Deels, ik ken wel een aantal organisaties, maar heb niet alles helder 11 11,2% - 23,9% 

Nee, ik weet niet waar ik terecht kan 4 4,1% - 8,7% 

Totaal 98 100,0% 46 213,0% 

 

Vraag 4. Welke drempels ervaar je (soms) om hulp te vragen? 

 Responses Respondenten 

Antwoordopties N Percentage N Percentage 

Ik zie geen beperkingen en weet goed de weg naar hulp te vinden 23 27,1% - 51,1% 

Ik weet niet waar ik me moet melden 9 10,6% - 20,0% 

Ik wil het liever zelf oplossen 10 11,8% - 22,2% 

Ik ben bang dat het geld kost 8 9,4% - 17,8% 

Ik heb geen geld om hulp te betalen 3 3,5% - 6,7% 

Ik wil niet dat het eigen risico van mijn zorgverzekering hieraan op gaat 1 1,2% - 2,2% 

Ik voel mij (soms) falend als ik om hulp moet vragen 4 4,7% - 8,9% 

Ik schaam me (soms) 2 2,4% - 4,4% 

Ik denk dat er een wachtlijst is 7 8,2% - 15,6% 

Ik ben bang dat anderen voor mij gaan bepalen wat goed is 11 12,9% - 24,4% 

Ik heb nooit hulp nodig (gehad) 6 7,1% - 13,3% 

Ik heb het volgende nodig om hulp te kunnen vragen: 1 1,2% - 2,2% 

Totaal 85 100,0% 45 188,9% 
 

Vraag 5. Er zijn in de wijk (Dieze) en stad veel initiatieven voor (ouders van) jonge kinderen, welke initiatieven ken je? 

 Responses Respondenten 

Antwoordopties N Percentage N Percentage 

VVE specialist - Travers Welzijn 16 16,0% - 35,6% 

Taal en Gezin - Travers Welzijn 12 12,0% - 26,7% 



 

Kinderopvang Plus - Travers Welzijn 12 12,0% - 26,7% 

De Bakfiets - Travers Welzijn 9 9,0% - 20,0% 

Steunouders - Travers Welzijn 3 3,0% - 6,7% 

Voorleesexpress - Stadkamer 11 11,0% - 24,4% 

Boekstart - Stadkamer 3 3,0% - 6,7% 

Homestart - Wijz 1 1,0% - 2,2% 

Kinderconceptstore - Mens en Kinders 4 4,0% - 8,9% 

Kidsproof - Website met tips en uitjes 2 2,0% - 4,4% 

Koffieochtend op basisscholen 12 12,0% - 26,7% 

Ik ken geen enkel initiatief 15 15,0% - 33,3% 

Totaal 100 100,0% 45 222,22% 
 

Vraag 6. Aan wat voor initiatieven heb je behoefte, waar zou je aan mee willen doen? 

 Responses Respondenten 

Antwoordopties N Percentage N Percentage 

Activiteiten voor kleuters (4-6 jaar) 17 12,6% - 37,8% 

Activiteiten voor peuters (2-4 jaar) 11 8,1% - 24,4% 

Activiteiten voor dreumesen (1-2 jaar) 6 4,4% - 13,3% 

Activiteiten voor baby's (0-1 jaar) 3 2,2% - 6,7% 

Online platform waar initiatieven op staan 12 8,9% - 26,7% 

Online platform waar ik vragen kan stellen en antwoorden kan vinden 8 5,9% - 17,8% 

Een netwerk van ouders die ik regelmatig zie 6 4,4% - 13,3% 

Platform om mensen uit de buurt te vinden met dezelfde hobby's of interesses 3 2,2% - 6,7% 

Activiteiten voor ouder en kind samen 12 8,9% - 26,7% 

Ontmoetingscafé voor ouders 9 6,7% - 20,0% 

Activiteiten die ik met mijn hele gezin kan doen 6 4,4% - 13,3% 

Activiteiten voor moeders 4 3,0% - 8,9% 

Themabijeenkomsten over opvoedthema's 4 3,0% - 8,9% 

Oppasnetwerk 8 5,9% - 17,8% 

Speelmaatjes voor mijn kinderen 5 3,7% - 11,1% 

Ik sport, een ander doet iets met mijn kind 2 1,5% - 4,4% 

Ik heb geen behoefte aan meer initiatieven, want er zijn genoeg 8 5,9% - 17,8% 

Ik heb geen behoefte aan meer initiatieven om een andere reden 6 4,4% - 13,3% 

Ik heb behoefte aan een andere activiteit, namelijk: 5 3,7% - 11,1% 

Totaal 135 100,0% 45 300,0% 
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Vraag 7. Ken je kinderen of gezinnen die in jouw ogen hulp kunnen gebruiken? 

 Responses Respondenten 

Antwoord N Percentage N Percentage 

Nee, die ken ik niet 22 26,5% - 50,0% 

Ja, op mentaal gebied 5 6,0% - 11,4% 

Ja, op het gebied van sociale contacten 10 12,0% - 22,7% 

Ja, op opvoedkundig gebied 12 14,5% - 27,3% 

Ja, op het vinden van juiste hulpkanalen 5 6,0% - 11,4% 

Ja, op het gebieden van speelmaatjes 1 1,2% - 2,3% 

Ja, op taal/spraak gebied 14 16,9% - 31,8% 

Ja, op het gebied van geweld 2 2,4% - 4,5% 

Ja, op financieel gebied 8 9,6% - 18,2% 

Ja, op het gebied van voeding 3 3,6% - 6,8% 

Ja, op een ander gebied, namelijk: 1 1,2% - 2,3% 

Totaal 83 100,0% 44 188,6% 

 

 

 



 

Bijlage 3 Factsheet Kernthema- Dieze en Indische buurt 

 

Ontwerp door Tanja van der Vinne 
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Bijlage 4 Filmpje Dieze en Indische buurt 

Tijdens de dreamfase wordt een filmpje benut om de deelnemers uit te dagen na te denken over wensen en verwachtingen 
voor de toekomst. Het filmpje poogt deelnemers aan te zetten tot het ontwikkelen van dromen en het verbeelden van de 
toekomst door daarbij in te gaan op vragen zoals: stel je voor dat het lukt, hoe ziet volgens jou het thema ‘Samen groeien 
met je kind in onze wijk’ eruit. 

 

 

<https://viaa-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/t_vandervinne_viaa_nl/ 
ER81IjXZvNdMiLVf-8NNNHoBmJhbWipjJlWH3_PWw-lmsw?e=NmE4HX> 

Filmpje: Marlies Pruim 

  

https://viaa-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/t_vandervinne_viaa_nl/ER81IjXZvNdMiLVf-8NNNHoBmJhbWipjJlWH3_PWw-lmsw?e=NmE4HX
https://viaa-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/t_vandervinne_viaa_nl/ER81IjXZvNdMiLVf-8NNNHoBmJhbWipjJlWH3_PWw-lmsw?e=NmE4HX
https://www.magisto.com/video/O11CJktRSzk0VERnCzE


 

Bijlage 5 Pedagogische visie op het jonge kind 

  

 

 

Ontwerp door Marlies Pruim 

  

in het spel verbinding maken met
gesproken en geschreven taal

door te spelen ontdekken
kinderen eigen mogelijkheden

het inze en op een veilige en
pre ge (speel)omgeving

                                    

oog voor behoe e en tempo
van kinderen en ouders
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Bijlage 6 Beeld van de verwachtingen van ouders en professionals m.b.t het OntMOED-Netwerk  

 

Ontwerp door Marlies Pruim 

 et 
aandacht 

luisteren en 
vertrouwen, 
opbouwen 
samen met 
ouders

 leurrijk en informeel 
   bewegen in 

O  moe ng door ouders 

en professionals

 ee 
bewegen 
met tempo 
en behoe e 
van ouders 
en jonge 
kinderen

 rofessionals 
(h)erkennen 

elkaars 
deskundig 

heid

 ro ac eve
professionals 
die aanjagen 
en verbinden 
onderling en 
met ouders

 estaande 
en nieuwe 
ini a even 
ophalen en 

delen

 elpen met 
vragen/ 
keuzes, 

dilemma s, 
etc.

 hema s in de wijk   spel   taal

B     :  oorspelbaar en con nuering, met vast ritme en regelmaat met 
een con nue karakter ( ua aanwezigheid van deskundigheid).

HET ONT MOED NETWERK



 

Bijlage 7 Fotoverslagen leernetwerkbijeenkomsten 

Bijlage 7a Fotoverslag leernetwerkbijeenkomst 12 mei 2021 

Hieronder staat het fotoverslagen van de bijeenkomst van 12 mei. In deze bijeenkomst zijn de deelnemers van het 
leernetwerk in een open space gestart met de designfase rond het kernthema. De weergave is gedaan op flip-overs.  
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Bijlage 7b Fotoverslag leernetwerkbijeenkomsten 30 juni 2021 

Hieronder staat het fotoverslag van de bijeenkomsten van 30 juni 2021. De deelnemers in het leernetwerk zijn (via 
open space) in de gesprekken verder gegaan naar de deliverfase. De uitkomsten van de deliverfase zijn op de flip-
overs geschreven en aangevuld op die van de bijeenkomst van 12 mei. Zowel op 12 mei als op 30 juni was de 
bijeenkomst fysiek.  
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Bijlage 8 Ontwikkelplan Dieze en Indische Buurt: project Wijkgericht werken rond jonge kind 

 

 

 

 

Ontwikkelplan voor het 2e projectjaar 
Project Wijkgericht werken rondom jonge kind (Dieze/Indische Buurt) 

 
1. Wat is het doel van het project 
 

 In 2021/2022 zijn er in de wijk Dieze en Indische Buurt fysieke en laagdrempelige plekken, waar (aanstaande) 
ouders met hun jonge kinderen terecht kunnen om elkaar te ontmoeten en om kennis en ervaring uit te 
wisselen, vragen te stellen, gezien en gehoord te worden.  

 Daar zal ook een wijkprofessional aanwezig zijn waarmee ouders kunnen sparren over vraagstukken rondom de 
opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen.  

  en (voorlopige) naam voor dit initiatief is het ‘Ont O  - etwerk jonge kind’. 
 (Aanstaande) ouders van jonge kinderen voelen dat ze zonder drempels daar ervaringen kunnen delen en 

vragen kunnen stellen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind.  
 Er wordt ervaringskennis van ouders gebundeld met expertise van professionals. 
 Organisaties in de wijk met als doelgroep ouders en jonge kinderen weten elkaar te vinden en maken gebruik 

van elkaars mogelijkheden.  
 Men kan komen tot laagdrempelige en effectieve, kwalitatieve inzet van professionals. 

 

 
 

2. Wat is het gewenste eindresultaat van het project 
 
Context: in de wijk zijn (aanstaande) ouders van jonge kinderen die vragen kunnen hebben over de opvoeding en 
ontwikkeling van kinderen.  et ‘Ont O  - etwerk jonge kind’ is er zodat ouders ervaren dat ze niet alleen zijn in hun 
vragen en het is er om ouders te versterken waarna ze zelf weer dingen op kunnen pakken. Ouders en aanstaande ouders 
geven aan geen goed overzicht en inzicht te hebben in de mogelijkheden die er zijn voor ontmoeten en gesprekken en 
vragen over het opvoeden en de ontwikkeling van jonge kinderen. Ook is er behoefte bij ouders en bij wijkprofessionals 
aan overzicht in wie wat kan doen als het gaat om (extra) uitwisseling, het leren van elkaar en ondersteunen. Ouders 
willen niet steeds het verhaal moeten uitleggen en hebben behoefte aan goede samenwerking en afstemming met 
professionals. Privacy wordt hierin door ouders soms ondergeschikt gevonden.  
Het netwerk sluit aan bij het ondersteuningsteam voor kinderen vanaf 4 jaar. En is passend binnen het beleid van de 
gemeente waarin het jonge kind als speerpunt in de veranderagenda staat.  
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Gewenste eindresultaat: 

- Een locatie en een tijdstip waar ouders naar toe kunnen om andere ouders en professionals / beroepskrachten 
te ontmoeten en ervaringen te kunnen delen en vragen te kunnen stellen over de opvoeding en ontwikkeling 
van hun kind. 

- Bekendheid bij ouders van jonge kinderen m.b.t. het initiatief, de frequentie en de locatie van het OntMOED-
Netwerk.  

- Het OntMOED-Netwerk heeft vooral bestaansrecht door de betrokkenheid die ouders voelen bij dit netwerk.   
- Dat (aanstaande) ouders van jonge kinderen zich gezien en gehoord voelen in het initiatief en met de werkwijze 

in het OntMOED-Netwerk. 
- Meer en snelle verbindingen tussen organisaties en beroepskrachten die werken met ouders van jonge 

kinderen. 
- Zichtbaarheid en helderheid als het gaat om de samenwerking en afstemming. 
- Op basis van ervaringen, vragen en goede voorbeelden komen tot een evaluatie van het experiment met het 

OntMOED-Netwerk.  

- Deelrapportage van het project Wijkgericht werken rondom jonge kinderen – Dieze en Indische Buurt  

 
 

3. Welke randvoorwaarden en aandachtspunten zijn er  
 
Algemene aandachtspunten OntMOED-Netwerk: 

- Iets over frequentie: twee keer in de maand een inloop op een vaste locatie. 
- Rekening houden met het gegeven dat bewoners in deze wijk buurtgericht zijn. Ze gaan moeilijk naar een 

andere buurt om bewoners uit een andere buurt te ontmoeten. 
- Kinderen zijn welkom. We faciliteren een kindvriendelijke plek. 
- Er valt iets te halen en te brengen. 
- Het is van de lange adem, doorzetten. 
- Ambassadeurs inzetten; wijkwerkers, ouders en eventuele zorgaanbieders. 
- Welke professionals sluiten wanneer aan (vaste gezichten die aansturen).  
- Hoe maken we het OntMOED-Netwerk aantrekkelijk voor ouders en jonge kinderen 
- Zorg dat het OntMOED-Netwerk past bij de visie van gemeente Zwolle: we spreken over een experiment i.p.v. 

een pilot en het betreft geen structuurwijziging.  
- Het OntMOED-Netwerk is een moment in de week, waar ouders en professionals elkaar laagdrempelig kunnen 

ontmoeten en kunnen uitwisselen. Er wordt daar geen directe hulpverlening geboden, maar er kunnen wel 
vervolgafspraken gemaakt worden. 

- Wijkwerkers moeten een ander moment regelen om met elkaar te kunnen afstemmen.  
 
Aandachtspunten voor locatie:  

- Locatie moet goed bereikbaar zijn.  
- Veilige plek voor kinderen om te spelen. 
- Geen of weinig kosten (voor bijvoorbeeld koffie, thee etc.). 
- Natuurlijke plek; in de looproute.  
- Aansluiten bij bestaande initiatieven; zoals koffie-ochtenden en/of spreekuren van de JGZ. 



 

- In het pand niet hoeven te zoeken.  
- Plek die welkom en toegankelijk is en dat uitstraalt.  
- Gezamenlijke ontmoetingsruimte, maar ook mogelijkheden om apart te zitten.  

 
Aandachtpunten beroepskrachten:   
- Aanwezigheid, eerste insteek is contact maken.  
- Vanuit positieve benadering, niet belerend.  
- Er hoeft geen traject achter weg te komen.  
- Ingaan op de vraag, niet meteen de vraag achter de vraag.  
- Extra taak of onderdeel van je werk. 

 

 
4. Hoe wordt het project aangepakt?  
 

- Uitzoeken welke vrijwillige ouder(s) zich willen verbinden aan een experiment (en met welke frequentie).  
- Uitzoeken welke professionals zich willen verbinden aan een experiment (en met welke frequentie). Specifiek 

ook plekken waar zorgaanbieder al ontmoetingsplekken hebben onderzoeken.  Buurtinloop van het LDH, 
Boshart (zit in Dieze) kunnen mogelijkheden zijn en onderzocht worden.    

- Bespreken van locatie en frequentie. 
- Een uitgangspunt is dat we niet een vastgesteld programma aanbieden, maar aansluiten bij dilemma’s en vragen 

over de ontwikkeling en het opvoeden van jonge kinderen. 
- Starten met een experiment. 
- Aansluiten bij bestaande momenten in de wijk, zoals koffie-ochtenden, inloopmomenten van JGZ, VVE thuis 

bijeenkomsten, zie ook bovenstaande.  

- Centering Pregnancy, centering parenthood als aanknooppunt gebruiken. 

- Peutersport, voorlezen etc. gebruiken als katalysator. 

- Wijkwerkers inzetten om toe te leiden naar het OntMOED-moment.  

- Aansluiten en verbinden met andere initiatieven zoals met ‘Samen voor een stevige basis’. 

- JGZ en SWT een laagdrempelige positie geven. 

- Inzetten op ontmoeten, niet op hulpverlenen. 
 

5. Welke activiteiten moet je hiervoor uitvoeren? 

 
Activiteit Verantwoord

elijke 
Aandachtspunten Voortgang/ Conclusie Datum 

afronding 

Bijwerken van het ontwikkelplan 
n.a.v. de bespreking op 7 oktober 
2021 

Tanja   Bijgewerkt n.a.v. overleg 8 oktober 
2021 

Naam bedenken voor het 
netwerk 
 
 

Allen Zorg dat het niet overkomt als een 
structuurwijziging (vanuit het perspectief 
van de gemeente) 

Naamgeving is:  
OntMOED-Netwerk   

Oktober/ 
november 
2021  
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Tekst voor informatieve flyer 
opstellen voor professionals en 
voor ervaringskundige ouders 
voor het OntMOED-Netwerk 

Tanja  
 
 

Tekst moet aansprekend zijn. Alle namen 
van betrokken professionals kunnen een 
plek krijgen.  

Flyer kan qua tekst worden 
afgerond als alle gegevens 
van betrokken 
professionals er zijn 

November 
2021   

Wervingsflyer ontwerpen voor 
een eerste OntMOED-moment  

Marlies  
 

Flyer is er 1e concept 
januari 
2022 

In kaart brengen welke 
initiatieven er al zijn opgestart 
waarbij het OntMOED-moment 
kan aansluiten. 

Bianca  Overzicht is er en er wordt 
aangesloten bij initiatief 
Springplank en bij 
Vlasakkers 

Januari 
2021 

Contactgegevens zoeken van 
ouderraden (van de school en/of 
kinderopvang) 

Bianca en 
Marlies 

 Overzicht is er Januari 
2021 

Gesprekken voeren met 
professionals die geschikt en 
bereid zouden zijn om in het 
experiment te stappen. 
 

Bianca en 
Ellen  

Benadruk dat het gaat om een experiment 
waarbij we na een paar keer willen 
evalueren wat de ervaringen zijn.  

Gesprekken zijn afgerond Periode 
vanaf 
november 
2021 – 
februari 
2022 

Gesprekken voeren met ouders 
(als ervaringskundigen) om die 
mee te laten doen in het 
experiment. 

Bianca, Ellen 
en Marlies  

Benadruk dat het gaat om een experiment 
waarbij we na een paar keer willen 
evalueren wat de ervaringen zijn. Men zit 
niet voor lange tijd ergens aan vast.  

Gesprekken afgerond Periode 
vanaf 
november 
2021 – 
februari 
2022  

Geschikte locatie (of 2 locaties) 
bepalen.  
 
 

Bianca Contact met Springplank, Wijkcentrum De 
Vlasakkers Dierenweide Dieze Oost en 
Stichting De Knuffelkonijntjes 
(hetknuffelkonijn.nl)  

Afgerond Periode 
vanaf 
november 
2021 – 
februari 
2022 

Tijden van inloop 
 

In overleg 
met 
professionals 
van de 
locaties 

 Afgerond  

Samenwerking en afstemming 
tussen wijkprofessionals 
onderling en met ouders 

Bianca en 
Ellen 

Meerdere gesprekken en groepsgesprekken 
voeren over de concrete uitvoering van het 
experiment OntMOED-Netwerk 

Afgerond Periode 
vanaf 
november 
2021 –juni 
2022 

Helderheid over rollen en 
samenwerking 

Bianca en 
Ellen 
 

In gesprekken met betrokken professionals 
hier ook op ingaan  

Idem Idem 

Eventueel nog enkele materialen 
aanschaffen (afhankelijk van de 
locatie) 

 Dit punt 
speelt nu niet  

 n.v.t.  

Vaststellen wie de eerste keren 
als professional en wie als ouder 

Bianca en 
Ellen  

 Start in feb/maart:  
Bij Springplank: S. en C.  
Bij Vlasakkers: A.  

Periode 
vanaf 

https://hetknuffelkonijn.nl/contact/
https://hetknuffelkonijn.nl/contact/
https://hetknuffelkonijn.nl/contact/
https://hetknuffelkonijn.nl/contact/


 

aanwezig is tijdens de inloop van 
ouders en kind 
 

(23 maart: Springplank) maart - juni 
2022  

Bekendheid genereren 

- Flyers verspreiden via 
professionals (Travers, 
SWT, GGD, verloskundige, 
huisarts, scholen, 
kinderdagverblijven) 

- Wijkkrant, Peperbus  

- Direct benadering van 
ouders en professionals 

- Social Media 

- Aansluiten bij momenten, 
bijeenkomsten waar ouders 
zijn.   
 

Allen   fspraken ‘communicatie’: 
De verschillende 
netwerkleden gaan flyers 
verspreiden in hun 
netwerk.  
 
Flyer wordt ook gedeeld 
via social media 
Flyers worden ook 
verspreid via scholen 
 

In 
Feb/maart 

Overleg over onder welke 
paraplu dit initiatief komt te 
vallen. Dit met het oog op de 
borging van het project.  
 
 

 Actiepunt voor trio om dit de komende 
periode uit te zoeken 

Er is veel gedaan op het 
punt van borging door 
Ellen.  
Er is gesproken over het 
onderbrengen van het 
Ontmoed-netwerk onder 
Samen voor een stevige 
basis of Kansrijke Start.  

 

Uitzoeken vrijwilligersvergoeding 
 

Tanja  Projectgroep (trio) zal uitzoeken of een  
vrijwilligersvergoeding mogelijk is. 

Bonnen (hoeveel) 
In overleg met Els.  

 

Pilotfase evalueren  Evaluatiedatum plannen enige tijd na de 
start van de pilot.  
Data verzamelen tijdens bijeenkomst gericht 
op ervaringen, wensen van ouders. 
 

Met professionals heeft in 
mei een tussenevaluatie 
plaatsgevonden door Ellen 
en Bianca 

Mei  

Aandachtspunten vervolg 
 
 

 Contact met:  
-Geraldine en Marianne voor borging 

  

 

 
6. W  k        ’  k             j            ?  
 
Mogelijke knelpunten zijn: 

- Niet aansluiten bij de behoeften van de ouders. 
- Wisselende gezichten. 
- Niet duurzaam geborgd, waardoor het na verloop van de tijd mogelijk verdwijnt. 
- Niet laagdrempelig genoeg. 
- Geen natuurlijke loop. 
- Meerdere verschillende projecten in de wijk, waardoor verbinding lastig kan zijn.  
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7. Welke partijen in de omgeving hebben invloed op jouw aanpak? (omgevingsanalyse) 
 
Professionele partijen 

- Van belang dat professionele partijen (SWT, GGD, Travers, onderwijs, opvang en Sportservice etc.) betrokken zijn. 
Voor SWT en JGZ (GGD) geldt om te participeren tijdens de inloop als professional. Verder ook als informant om 
bekendheid te genereren onder ouders van jonge kinderen. 

- Beschikbaarheid en toegankelijkheid van plekken waar al een natuurlijke loop is voor ouders. Daar willen we bij 
aansluiten om de kans slagen te vergroten.  

- De wens is om op termijn het initiatief OntMOED-Netwerk te laten vallen onder een paraplu. Dit ook om zorg te 
dragen voor borging.  

 
Doelgroepen:  

- (Aanstaande) ouders van jonge kinderen die de moed hebben om ervaringen te delen.  

 

 
 

8. Eventuele bijstellingen van het project 
 

- Naar aanleiding van het experiment kan het plan waar nodig verder geconcretiseerd worden. 
- Naar aanleiding van andere projecten in de wijk kan het plan ook bijgesteld worden als dit nodig is.  

 

 
9. Hoe kunnen de stappen van het project opgedeeld worden in projectfasen (projectfasering) 
 

- Onderzoeken welke professionals en ouders zich voor een paar keer willen verbinden aan het OntMOED-
netwerk. 

- Vaststellen locatie.  
- Doelstelling van het OntMOED-netwerk helder omschrijven. 
- Werkwijze van het OntMOED-netwerk omschrijven.  
- Opstellen beknopt communicatieplan gericht op het experiment (start is na de kerstvakantie). 
- Meerdere data plannen voor OntMOED-netwerk.  
- Evaluatie OntMOED-netwerk en aanscherpen van het plan. 
- Borging initiatief voor de toekomst.  

 

 
10. Welke mensen heb je nodig in en rondom het project (het initiatief van een OntMOED-Netwerk)  
 

- Buurtbewoners / buurtouders 



 

- Kinderdagverblijven 
- Scholen 
- JGZ 
- SWT 
- Travers 
- Sportservice 
- Verloskundigen 
- Huisartsen 
- Projectorganisatie / Trio Wijkgericht werken rondom jonge kind Dieze/Indische buurt 
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Bijlage 9 Interviewleidraad diepte-interview 

Informatie vooraf:  

• De opgestelde vragen zijn richtlijnen. 

• In principe zijn bijna alle vragen voor zowel ouders als professionals; voor professionals de vragen iets aanpassen.  

• De volgorde van de vragen kunnen worden aangepast.  

 an  de hand van een ‘informed consent’ wordt respondent gewezen op de rechten (in het begin van het project is een 

‘informed consent’ gestuurd naar de deelnemers van het leernetwerk). 

Introductie en kennismaking 

Korte uitleg doel van het onderzoek 

Binnen het project wijkgericht werken rondom jonge kinderen willen we graag een beeld krijgen van wat er belangrijk is in 
het versterken van het gewone leven voor ouders met jonge kinderen. Ook gaat in het project om activiteiten die de 
samenhang in de wijk voor ouders en jonge kinderen versterken.  

In dit gesprek zijn we benieuwd naar jouw persoonlijke ervaringen, meningen en behoeften. Dit gesprek is vertrouwelijk van 
aard.  

Interview 

Vragen en topics voor het interview:  

1a. Wat is volgens jou belangrijk voor het opgroeien van je kind (van kinderen)?  

Of  Wat is helpend voor jou bij het opvoeden van je kind (zodat het zich kan ontwikkelen)? 

evt. Wat kan gedaan worden om het “gewone leven” te ondersteunen  (d.w.z. zonder gespecialiseerde hulp)? Het gewone 
leven heeft te maken met “nabije zorg”, zonder dat je te veel gebruik hoeft te maken van formele zorg. 

 

2a. Heb je ook wel eens met andere ouders contact over het opvoeden en opgroeien van kinderen?  

(voor professionals bijvoorbeeld de vraag: Merk je dat ouders ook onderling contact hebben over het opvoeden en 
opgroeien van kinderen?) 

➢ Hoe ervaar je de ondersteuning van andere ouders/van ouders onder elkaar?  

➢ Wat kan er verbeterd worden?  

Bijvoorbeeld eerst de vraag te stellen of ze contact hebben met andere ouders / praten over het opgroeien van hun 
kinderen. Om vervolgens te vragen hoe zij dit ervaren of als ze geen contacten hebben of ze daar behoefte aan 
hebben/ wat nodig is. 



 

 

2b.   Hoe kijk je aan tegen ondersteuning van professionals?  

➢ In hoeverre word je als ouders betrokken bij de ontwikkeling van je kind op school of KDV, JGZ, consultatiebureau?  

Denk aan de cognitieve, taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.  

➢ Wordt er voldoende aangesloten op wat je kind nodig heeft?  

➢ Is er iets wat verbeterd kan worden?  

2c.  Welke steun van hulpverleners vind je prettig?  

< Hierbij wel afbakenen – het moet geen klachtgesprek gaan worden >  

➢ Bijv. ook: Wordt er voldoende wordt aangesloten op de behoefte van de ouder? 

 

3a. Wat is je mening over hoe de opvoeding thuis, en op school (op kinderdagverblijf) het beste kan zijn ?  

➢ Welke waarden moeten worden overgebracht aan kinderen? (is een lastige vraag; mag in je achterhoofd zitten)  

➢ Wat zijn belangrijke punten in de opvoeding voor jou?  

➢ En bijv.: Hoe/op welke manier sluit de opvoeding van thuis aan op school en kinderdagverblijf? Welke wensen 

hebben de ouders op dit gebied? 

3b.  Welke rol mogen professionals (leerkrachten, pedagogisch medewerkers, hulpverleners) in de opvoeding van 
kinderen hebben? 

 

4a.  Het project wijkgericht werken is bezig met een aantal activiteiten voor ouders.  

➢ Wat vind je van deze activiteiten? 

4b.  In hoeverre dragen de activiteiten bij aan de versterking van het gewone leven?  

4c.  Wat zijn volgens jou de voors en tegens in het meedoen bij de activiteiten voor ouders en professionals? 

4d.  Heb je nog tips of adviezen ten aanzien van de activiteiten?  Hoe kunnen de activiteiten volgens jou geborgd worden? 

Eventueel met deze vraag beginnen. Dit kan helpen in een logische opbouw, waarin ouders worden meegenomen in de 
vragen, met als aanleiding een concrete activiteit.   



   

 


