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Voorwoord 

Ik ben blij dat ik een scriptie heb mogen schrijven over je thuisvoelen, erbij horen en over de 

betekenis van de plek waar mensen hun dagelijks leven leiden. Een super interessant 

onderwerp waarin ik mijn interesse voor de relatie tussen de mens en de gebouwde omgeving 

naar voren heb kunnen laten komen.  

 Deze interesse speelt eigenlijk al jaren. Na de middelbare school koos ik voor 

Bouwkunde, een studie die me leerde ruimtes en gebouwen te ontwerpen. Na een paar jaar 

miste ik daar echter aandacht voor de ervaring van de mens. Toen ik tijdens mijn minor bij 

Humanistiek terecht kwam vond ik een studie met ruimschoots aandacht voor de ervaring van 

de mens. De studie liet mijn hersenen af en toe kraken met filosofische denkwijzen, ik genoot 

van de tijd en aandacht die we samen besteden aan wezenlijke kwesties en ik maakte kennis 

met allerlei kanten van mezelf. Echter, soms miste ik het bezig zijn met de fysieke omgeving 

en het werken naar praktische uitkomsten.  

  In deze afsluitende scriptie wilde ik een onderwerp onderzoeken dat te maken heeft 

met de ervaring van de mens van de gebouwde omgeving. Toen ik las dat Femmianne 

Bredewold onderzoek doet naar instellingsterreinen voor mensen met een verstandelijke 

beperking stelde ik voor om met mijn scriptieonderzoek aan te sluiten bij dit onderzoek. 

Gelukkig was Femmianne enthousiast over dit idee en kwamen we tijdens een gesprek op 

interessante onderzoeksrichtingen uit. 

Het gesprek was het begin van een scriptieproces met ups en downs waar nu bijna een 

einde aan is gekomen. Het veldonderzoek bij OlmenEs was voor mij de leukste fase van dit 

onderzoek. Ik heb kennis gemaakt met een inspirerende organisatie, waar ik hartelijk werd 

ontvangen en waar ik erg leuke en interessante ontmoetingen heb gehad. Het schrijven van 

deze scriptie vond ik erg uitdagend. Ik ben geconfronteerd met mijn perfectionisme en focus, 

waarin ik mezelf soms neig te verliezen. Gelukkig was ik niet alleen en kon ik bij vrienden, 

familie en begeleiders terecht.  

 Ik wil een aantal mensen bedanken. Femmianne voor de begeleidingsgesprekken waar 

ik bijna altijd optimistischer weg ging dan aan kwam. Bedankt voor je aanstekelijke 

enthousiasme en je heldere feedback waardoor mijn scriptie steeds een beetje verder kwam. 

Inge-Marlies en het scriptiegroepje voor het bieden van een plek waar we de ups en downs 

van ons sciptieproces konden delen. Abdelilah als meelezer voor de inhoudelijke feedback. 

Mijn huisgenoten voor het samen studeren en pauze houden. Mijn lieve vrienden voor het 

luisteren, vragen stellen en me af en toe afleiden. Mijn ouders, waar ik af en toe even 
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vakantie kon houden. En mijn lieve vriend, voor zijn luisterend oor en aanmoedigingen om 

goed naar mezelf te blijven luisteren.  
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Samenvatting 

Aanleiding en probleemstelling 

Het wonen op een instellingsterrein schuurt met de dominante invulling van sociale inclusie. 

Mensen zijn volgens deze invulling namelijk geïncludeerd als zij een sociaal netwerk hebben, 

participeren in de gemeenschap en zelfstandig of semi-zelfstandig in een gewone wijk 

wonen. Bewoners van instellingsterreinen zijn volgens deze invulling geëxcludeerd, doordat 

instellingsterreinen veelal buiten gewone wijken gelegen zijn en er (voornamelijk) mensen 

met een verstandelijke beperking wonen.  

Volgens verschillende wetenschappers schiet de invulling van sociale inclusie tekort, 

omdat het weinig ruimte laat voor de eigen voorkeuren van mensen met een verstandelijke 

beperking en omdat het geen rekening houdt met de discriminatie en uitsluiting die veel 

mensen in het dagelijks leven ervaren. Door aandacht te hebben voor belonging kunnen deze 

tekorten volgens hen worden aangevuld.  

In deze scriptie is antwoord gegeven op de vraag: wat is op instellingsterrein 

OlmenEs van betekenis voor belonging van bewoners met een licht verstandelijke beperking 

en welke rol speelt de gebouwde omgeving van deze plek daarbij? 

 

Relevantie 

Maatschappelijk is dit onderzoek relevant omdat de inzichten kunnen worden gebruikt om de 

leefomgeving van mensen met een verstandelijke beperking beter af te stemmen op haar 

bewoners. En het onderzoek kan voor meer waardering zorgen vanuit de samenleving voor 

instellingsterreinen.  

 Het is wetenschappelijk relevant om onderzoek te doen naar de rol die de gebouwde 

omgeving speelt voor belonging van bewoners van instellingsterreinen. Er is namelijk in de 

wetenschap nog weinig bekend over belonging van mensen met een verstandelijke beperking, 

wonend op instellingsterreinen. Daarnaast is er weinig bekend over de relatie tussen 

belonging en de gebouwde omgeving.  

Voor de Humanistiek is dit onderzoek relevant, omdat belonging verband houdt met 

zingeving en kennis vergaren over plekken waar mensen met een verstandelijke beperking 

belonging ervaren, verband houdt met humanisering.  

 

Doel 

Het doel van dit onderzoek was meer inzicht krijgen in de invloed van de gebouwde 
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omgeving op het ervaren van belonging van mensen met een verstandelijke beperking 

wonend op een instellingsterrein. Daarnaast was het handelingsdoel aanbevelingen te 

formuleren op basis van de opgedane kennis, voor de inrichting van instellingsterreinen.  

 

Theoretisch kader 

Centraal in dit onderzoek staat het analytisch kader van geograaf Antonsich (2010a) over de 

twee dimensies van belonging. De eerste dimensie, place-belongingness, gaat over een 

persoonlijk gevoel van thuis zijn. Dit wordt beïnvloed door auto-biografische, relationele, 

culturele, economische en wettelijke factoren. De tweede dimensie, politics of belonging, laat 

zien dat het persoonlijke gevoel  van een individu afhankelijk is van anderen die het individu 

kunnen verwelkomen of buiten kunnen sluiten.  

Antonsich benadrukt dat belonging plaatsvindt op een bepaalde plek. In dit onderzoek 

wordt een plek bekeken vanuit het kader van Relph (1976). De identiteit van een plek wordt 

volgens Relph gevormd door een fysieke setting (1), activiteiten op deze plek (2) en 

betekenissen die door mensen aan de plek zijn toegekend (3). In dit onderzoek is gefocust op 

de fysieke setting van de plek, de gebouwde omgeving. Die bestaat uit de alle binnen- en 

buitenruimtes op het terrein, vormgegeven door mensen, voor het dagelijks leven van 

mensen.  

 

Methode 

Dit is een sociaalwetenschappelijk onderzoek, met een interpretatieve kwalitatieve 

empirische benadering. De methode van het go-along interview is gebruikt, omdat deze 

geschikt is om de ervaring van de leefomgeving te onderzoeken. Dit is gedaan door met 

bewoners met een licht verstandelijke beperking over het terrein te wandelen naar plekken 

waar zij wel of juist niet graag komen. Tijdens het wandelen zijn respondenten en hun 

omgeving geobserveerd en zijn er vragen gesteld over hun ervaringen met de plekken.  

 

Resultaten 

In de interviews komen een aantal zaken naar voren die van betekenis blijken te zijn voor de 

band die bewoners met een plek hebben: het contact met andere mensen en dieren (relationele 

factor), gewoontes (culturele factor), het kunnen uitvoeren van activiteiten waar mensen een 

voorkeur voor hebben en het bij de groep in huis en bij de gemeenschap op het terrein kunnen 

horen (politics of belonging).  
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De gebouwde omgeving lijkt hierbij een faciliterende rol te spelen. Ten eerste omdat 

mensen elkaar en de dieren regelmatig ontmoeten, mede door de indeling van het terrein en 

de woningen. Ten tweede faciliteert de gebouwde omgeving de mogelijkheid voor bewoners 

om zich terug te trekken van andere bewoners in een veilige, vertrouwde omgeving. Ten 

derde wordt eigenaarsschap gefaciliteerd, omdat mensen hun eigen kamer in kunnen richten 

en omdat de indeling van het terrein het mogelijk maakt voor sommige bewoners om 

zelfstandig over het terrein te bewegen. Ten vierde speelt de begrenzing van de gebouwde 

omgeving een faciliterende rol, omdat dit maakt dat de plekken op het terrein gelimiteerd zijn 

en daardoor mensen vertrouwd kunnen raken met het hele terrein. Tot slot speelt de 

gebouwde omgeving een verbindende rol, omdat het terrein alle gebruikers van het terrein 

aan elkaar bindt.   

Hieruit kan worden geconcludeerd wat vanuit de ervaring van bewoners met een licht 

verstandelijke beperking van betekenis is voor belonging: contact met anderen op het terrein, 

gewoontes en activiteiten en het horen bij de groep huisgenoten en de gemeenschap. De 

gebouwde omgeving speelt daarbij een faciliterende en verbindende rol. 

 

Discussie 

Voor vervolgonderzoek wordt het aangeraden om een theoretisch kader op te zetten om 

aspecten van de gebouwde omgeving te definiëren die een rol kunnen spelen voor belonging. 

Daarnaast zou het interessant zijn om in vervolgonderzoek mensen met een beperking die net 

zijn verhuisd als doelgroep te nemen, omdat zij zich waarschijnlijk bewuster zijn van de 

gebouwde omgeving dan mensen die er al langer wonen.  

Vanuit de resultaten van dit onderzoek wordt aanbevolen om veilige, vertrouwde en 

overzichtelijke plekken te faciliteren waar mensen met een verstandelijke beperking anderen 

tegenkomen en kunnen ontmoeten. Plekken waar mensen dagelijkse activiteiten uit kunnen 

voeren in een groep en/of een gemeenschap waar zij zich verbonden mee voelen. Daarnaast 

zouden er (buiten)plekken moeten worden gefaciliteerd waar mensen zich terug kunnen 

trekken. Het is daarom van belang deze plekken te creeëren op locaties met weinig prikkels, 

mogelijk op een terrein buiten het dorp of de stad, of in een rustig gebied in het dorp of de 

stad.  
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en problematisering 

De gehandicaptenzorg in Nederland heeft zich opvallend anders ontwikkeld dan de 

gehandicaptenzorg in andere westerse landen als het gaat om huisvesting (Verplanke, 

Duyvendak, 2010; Beltman, 2001). Tot in de jaren zestig woonden mensen met een 

verstandelijke beperking in westerse landen voornamelijk in instellingen (Beltman, 2001). 

Echter, vanaf de jaren zestig vond er in veel landen deïnstitutionalisering plaats. Instellingen 

werden gesloten en mensen met een verstandelijke beperking gingen in kleinere 

wooneenheden wonen. Op grond van het principe van normalisering werden deze woningen 

in bestaande wijken geplaatst (Lamb, Bachrach, 2001; Novella, 2008). In Nederland vond 

deïnstitutionalisatie in veel mindere mate plaats dan in andere westerse landen.  

 De volgende oorzaken worden genoemd voor dit verschil. Ten eerste was de zorg in 

Nederlandse instellingen van relatief hoge kwaliteit (Verplanke, Duyvendak, 2010) en werd 

het sluiten van de instellingen daarom gezien als kapitaal vernietiging (Beltman, 2001). 

Daarnaast had het verschil te maken met het verzet van veel bestuurders en medewerkers van 

instellingen tegen radicale veranderingen (Beltman, 2001). Als laatste oorzaak wordt de 

manier waarop de Nederlandse overheid was georganiseerd genoemd (Beltman, 2001). Het 

beleid voor mensen met een verstandelijke beperking werd door verschilende departementen 

van de overheid gevoerd, waardoor het lastig was dit beleid integraal en doelgericht vorm te 

geven. Bij het maken van beslissingen werd op zoek gegaan naar het compromis, waardoor 

een radicaal ander beleid lastig te bewerkstelligen was.  

 

In 2010 woont ongeveer 16% van de mensen met een verstandelijke en/of meervoudige 

beperking op een instellingsterrein (Mans, 2016). De instellingsterreinen zijn door de jaren 

heen ontwikkeld. Er is meer focus gekomen op zelfontplooiing en zelfstandigheid, en de 

wooneenheden zijn kleiner geworden. Wat niet is veranderd, is dat er op de 

instellingsterreinen een vorm van intramurale zorg wordt geboden. Dit betekent dat de 

mensen die zorg ontvangen in of bij een instelling wonen (Mans, 2016). De 

instellingsterreinen bieden een beschutte leefomgeving voor het dagelijks leven van mensen 

met een verstandelijke beperking. Er is weinig verkeer op het terrein, de terreinen zijn 

meestal omgeven door natuur en alle dagelijkse faciliteiten bevinden zich op het terrein.  

Momenteel lijkt het leven op instellingsterreinen op gespannen voet te staan met het 

VN-verdrag dat in 2016 door Nederland werd getekend. Dit verdrag is gericht op sociale 
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inclusie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking, waarbij sociale inclusie 

wordt gezien als onafhankelijk leven en geïncludeerd zijn in de samenleving (Quinn & 

Doyle, 2012). Volgens deze opvatting zijn mensen met een verstandelijke beperking 

geïncludeerd als zij een sociaal netwerk hebben, participeren in de gemeenschap en 

zelfstandig of semi-zelfstandig in een gewone wijk wonen (Bigby, 2011; Simplican et al., 

2015). Het wonen op instellingsterreinen zou volgens deze opvatting kunnen worden gezien 

als exclusie. Bewoners wonen namelijk buiten een gewone wijk, in een beschutte 

leefomgeving en samen met mensen die ook een beperking hebben. 

Volgens andere onderzoekers schiet bovenstaande invulling van sociale inclusie van 

mensen met een verstandelijke beperking tekort (Hall, 2004; Fulton et al., 2021). Ten eerste 

biedt deze invulling volgens hen weinig ruimte voor subjectiviteit. Dat wil zeggen dat de 

eigen beleving van mensen met een verstandelijke beperking weinig bepalend is voor wat 

wordt gezien als een sociaal geïncludeerde situatie. Ten tweede ligt de aandacht bij het 

individu dat zich moet aanpassen aan de norm, in plaats van dat de norm wordt aangepast aan 

de beleving van het individu (Hall, 2004). Zoals in de vorige alinea benoemd is, bestaat de 

norm uit het hebben van een sociaal netwerk, participeren in de gemeenschap en zelfstandig 

of semi-zelfstandig in een gewone wijk wonen. Deze norm lijkt niet aan te sluiten bij 

individuen die graag in een beschutte leefomgeving willen wonen. Ten derde houdt de 

invulling geen rekening met de sociale structuren waarin mensen met een verstandelijke 

beperking zich bevinden, die het moeilijk maken om erbij te horen (Hall, 2004). In het 

dagelijks leven worden veel mensen met een verstandelijke beperking namelijk 

geconfronteerd met discriminatie, nakijken en uitsluiting door confrontaties met mensen 

zonder beperking. Hierdoor voelen veel mensen met een beperking zich niet welkom. Deze 

sociale structuren worden genegeerd bij het sociale inclusie ideaal, afgaande op diverse 

wetenschappers die zich in dit debat mengen (Hall 2004).  

Hall (2004) en Fulton et al. (2021) halen belonging aan als concept dat deze tekorten 

kan aanvullen. Door belonging te onderzoeken wordt de focus namelijk op de eigen ervaring 

van mensen met een verstandelijke beperking gelegd. Belonging heeft betrekking op de 

ervaring van thuisvoelen, waarbij het gaat om het gevoel veilig gehecht te zijn (Antonsich, 

2010a). Daarnaast gaat belonging over bij een groep horen (Antonsich, 2010a). Hierbij wordt 

benadrukt dat de ervaring van belonging niet enkel in handen ligt van individuen, maar 

afhankelijk is van de manier waarop een persoon of minderheid door de meerderheid wordt 

gezien en behandeld. Hiermee wordt duidelijk dat door onderzoek te doen naar belonging, de 

tekorten van bovenstaande definiëring van het concept sociale inclusie kunnen worden 
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aangevuld.  

Om bovenstaande redenen wordt er in dit onderzoek gefocust op belonging. Daarnaast 

wordt er ingezoomd op de rol van de gebouwde omgeving. Hoe draagt de gebouwde 

omgeving van instellingsterreinen voor mensen met een verstandelijke beperking bij, of hoe 

doet deze af, aan belonging? Zoals is besproken in voorgaande alinea’s zijn 

instellingsterreinen veelal gelocaliseerd buiten gewone wijken. Afgezonderd door 

omliggende natuur is er weinig verkeer en wonen er bijna alleen maar mensen met een 

verstandelijke beperking. Deze beschutte leefomgeving wijkt daarmee af van het dominante 

ideaal. En toch kiezen mensen ervoor om op deze plekken te wonen. Dat maakt nieuwsgierig 

naar wat deze omgeving mensen biedt. Er wordt in dit onderzoek gekeken naar het verband 

tussen de gebouwde omgeving en het gevoel van belonging. Dit is een ongewone blik in de 

sociale wetenschappen, waar de fysieke omgeving vaak over het hoofd wordt gezien (Grittner 

en Burns, 2020).  

 

Het perspectief van bewoners met een licht verstandelijke beperking staat in dit onderzoek 

centraal. Er is om twee redenen gekozen om bewoners met een licht verstandelijke beperking 

te interviewen en niet bewoners met een matige tot zware verstandelijke beperking. Ten 

eerste omdat bewoners met een licht verstandelijke beperking over het algemeen minder 

ondersteuning nodig hebben en daarom ook zelfstandig zouden kunnen wonen in een gewone 

wijk, maar toch op een instellingsterrein wonen. Dit maakt het interessant om te onderzoeken 

wat het wonen op een instellingsterrein deze mensen brengt. Ten tweede is er een 

methodische reden om te kiezen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en niet 

voor mensen met een matige tot zware beperking. Omdat de eerste groep over het algemeen 

meer toegang heeft tot taal, kunnen zij worden geïnterviewd zonder tussenkomst van een 

begeleider. Om recht te kunnen doen aan de stem van mensen met een matige tot zware 

beperking, zou tussenkomst van een begeleider of meer tijd en ervaring met de doelgroep 

nodig zijn.  

 

Het gekozen instellingsterrein OlmenEs in Appelscha, is één van de instellingsterreinen die 

worden onderzocht in het onderzoek waar deze scriptie bij aansluit: Participative and 

Dignified Citizenship1. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de 

Universiteit voor Humanistiek en gaat over de betekenis van sociale inclusie voor mensen 

                                                 
1 https://www.uvh.nl/actueel/juni-2019/uvh-start-onderzoek-naar-sociale-inclusie-van-mensen-met-een-

beperking-in-een-beschutte-woonomgeving 

https://www.uvh.nl/actueel/juni-2019/uvh-start-onderzoek-naar-sociale-inclusie-van-mensen-met-een-beperking-in-een-beschutte-woonomgeving
https://www.uvh.nl/actueel/juni-2019/uvh-start-onderzoek-naar-sociale-inclusie-van-mensen-met-een-beperking-in-een-beschutte-woonomgeving
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met een matige tot zware verstandelijke en meervoudige beperking, wonend op een 

instellingsterrein. In vergelijking met de andere onderzochte instellingsterreinen lijkt 

OlmenEs meer aandacht te hebben voor de gebouwde omgeving, op een manier die de 

ervaring van belonging zou kunnen bevorderen. De inrichting van het terrein is volgens de 

antroposofische visie afgestemd op mensen met een verstandelijke beperking, zodat zij zich 

beter kunnen verbinden met hun omgeving (de Korte, 2016). Dit zou mogelijk belonging 

kunnen bevorderen, omdat binding met een plek ook een centraal punt is van belonging 

(Antonsich, 2010a). Daarnaast lijkt OlmenEs veel moeite te doen om de ervaring van een 

veilige, hechte gemeenschap te bevorderen op het terrein, afgaande op de eerste ronde 

veldwerk van het onderzoek Participative and Dignified Citizenship. Dit komt naar voren in 

de manier waarop mensen met elkaar omgaan, maar ook in de manier waarop het terrein is 

ingericht. Deze gemeenschap zou het gevoel deel te zijn van een groep kunnen bevorderen.  

In de veldwerk ronde in het onderzoek Participative and Dignified Citizenship is niet 

expliciet doorgevraagd op de ervaring van de inrichting van het terrein. Dit is in dit 

onderzoek wel gedaan.  

 
 

1.2. Wetenschappelijke relevantie  

Dit onderzoek draagt bij aan het verkrijgen van kennis over de ervaring van belonging van 

bewoners van instellingsterreinen met een licht verstandelijke beperking. Hier is nauwelijks 

kennis over. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de meeste mensen met een 

verstandelijke beperking in gewone wijken wonen, door het beleid omtrent normalisering. Er 

is dan ook voornamelijk onderzoek gedaan naar de ervaring van mensen met een 

verstandelijke beperking die wonen in een gewone wijk (Verplanke, Duyvendak, 2010; 

McClimens et al., 2014; Oliver et al., 2020). Daarnaast ligt het onderzoek op 

instellingsterreinen gevoelig, omdat het tegen de heersende ideeën ingaat van wat een goede 

plek is om te wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. Als laatste wordt vanuit 

de sociale wetenschappen meestal gefocust op de sociale omgeving, waarbij de invloed van 

de fysieke omgeving vaak over het hoofd wordt gezien (Grittner en Burns, 2020).  

De lacune van onderzoek naar de ervaring van mensen met een verstandelijke beperking op 

instellingsterreinen aan en de lacune van onderzoek naar de invloed van de fysieke omgeving 

wordt met dit onderzoek aangevuld. Dit wordt gedaan door het doen van empirisch 

onderzoek naar de rol die de gebouwde omgeving van een instellingsterrein speelt voor de 

ervaring van belonging van bewoners met een licht verstandelijke beperking.  
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1.3. Maatschappelijke relevantie 

Op basis van de inzichten van dit onderzoek kan de woonomgeving van mensen met een 

verstandelijke beperking beter worden afgestemd op haar bewoners. De inzichten kunnen 

zowel op het terrein van OlmenEs, als op andere plekken worden toegepast.  

Daarnaast wordt met dit onderzoek kennis verschaft over een woonvorm die een 

alternatief vormt voor mensen die niet in een gewone wijk willen of kunnen wonen. Meer 

kennis kan wellicht zorgen voor meer waardering vanuit de samenleving voor dergelijke 

woonvormen die tegen het dominante principe van normalisering ingaan.  

 

1.4. Humanistieke relevantie 

Het onderzoek van deze scriptie is op twee manieren relevant voor Humanistiek. Ten eerste 

heeft het onderwerp te maken met humanisering van de samenleving, een van de kernthema’s 

van Humanistiek. Dit scriptieonderzoek draagt bij aan het onderzoek Participative and 

Dignified Citizenship, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek, 

dat gaat over wat goed leven inhoudt voor mensen met een verstandelijke beperking die 

wonen op instellingsterreinen. Deze scriptie voegt daar een focus op belonging en de 

gebouwde omgeving aan toe. De kennis van het onderzoek kan handvatten bieden voor een 

waardige invulling van sociale inclusie van de doelgroep, waardoor het kan bijdragen aan 

humanisering van de samenleving.  

Ten tweede houdt het onderzoek verband met zingeving, één van de kernthema’s van 

Humanistiek. Het vinden van een plek waar men het gevoel van belonging ervaart, gaat 

namelijk over het leiden van een betekenisvol leven (Hooks, 2009). 

 

1.5. Doelstelling 

Het kennisdoel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de invloed van de gebouwde 

omgeving op het ervaren van belonging van mensen met een licht verstandelijke beperking, 

wonend op een instellingsterrein. Daarnaast is er een handelingsdoel, namelijk aanbevelingen 

te formuleren voor de inrichting van instellingsterreinen, zodat de gebouwde omgeving bij 

kan dragen een gevoel van belonging van bewoners met een licht verstandelijke beperking. 
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1.6. Hoofd- en deelvragen 

De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat klinkt als volgt:  

Wat is op instellingsterrein OlmenEs van betekenis voor belonging van bewoners met een 

licht verstandelijke beperking en welke rol speelt de gebouwde omgeving van deze plek 

daarbij? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn twee deelvragen opgesteld: 

1. Wat is voor bewoners van OlmenEs met een licht verstandelijke beperking van 

betekenis voor belonging op het terrein?  

2. Welke rol speelt de gebouwde omgeving van het terrein van OlmenEs voor belonging 

van bewoners van OlmenEs met een licht verstandelijke beperking? 
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1. Theoretisch kader 

In de inleiding is besproken dat het centrale concept in dit onderzoek, belonging, door een 

aantal onderzoekers wordt gezien als een aanvulling op het concept sociale inclusie. Er is kort 

naar voren gekomen dat belonging aan de ene kant gaat over de ervaring van thuisvoelen op 

een bepaalde plek. En dat deze ervaring aan de andere kant afhankelijk is van de manier 

waarop personen of minderheden door de meerderheid wordt behandeld en of zij erbij horen. 

Deze twee kanten van belonging zijn gebaseerd op de twee dimensies die naar voren komen 

in het kader van Antonsich (2010a).  

Dit hoofdstuk begint met een bespreking van het analytische kader van Antonsich (2010a) 

om te verhelderen wat er wordt bedoeld met belonging binnen dit onderzoek. Dan volgt een 

bespreking van recent onderzoek over belonging en mensen met een verstandelijke 

beperking, om te verhelderen wat van betekenis is voor belonging van mensen met een 

verstandelijke beperking. Het theoretisch kader eindigt met een bespreking van wat nog niet 

bekend is en hoe dit scriptieonderzoek bijdraagt aan deze lancune.  

 

1.1. Analytisch kader van belonging 

De Engelse geograaf Marco Antonsich zet in zijn artikel Searching for Belonging – An 

Analytical Framework (2010a) een analyse uiteen van het begrip belonging. Met deze 

analyse wil hij verhelderen wat een persoon bedoelt door te zeggen ‘I belong here’. De 

betekenis hiervan wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd, waardoor belonging weinig 

wordt gekadert en gedefinieerd in onderzoek (Antonsich, 2010a; Fulton et al., 2021). Is het 

echter wel zo vanzelfsprekend?  

Wanneer men kijkt naar vertalingen van belonging naar het Nederlands, blijkt dat het 

niet in één Nederlands woord te vangen is. Het wordt vertaald als ‘thuisvoelen’ en ‘erbij 

horen’ of ‘een gevoel van verbinding/betrokkenheid’ (Linguee, geraadpleegd op 9-2-2022).  

Als bijvoeglijk naamwoord wordt het vertaalt als ‘behoren’. Ook in andere talen blijkt 

belonging lastig te vertalen, daarom is gekozen om de Engelse bewoording aan te houden.  

Antonsich borduurt met zijn kader voornamelijk voort op het kader van de Engels-

Israëlische sociaal wetenschapper Yuval-Davis (2006). Yuval-Davis heeft een analytisch 

kader opgesteld om belonging te verhelderen en daarmee bij te kunnen dragen aan een 

kritisch politiek discours over thema’s als nationalisme en racisme. Het onderscheid dat zij 

maakt in haar artikel tussen twee dimensies belonging en politics of belonging is grotendeels 

ook terug te zien bij Antonsich. Ook voegt Antonisch wat toe aan de eerste dimensie, 
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namelijk aandacht voor de relatie van belonging met het begrip place. De uitbreiding van 

Antonsich is voor dit onderzoek interessant, omdat het benadrukt dat belonging plaatsvindt 

op een bepaalde geografische locatie. Daarom wordt in dit onderzoek het kader van 

Antonsich (2010a) gebruikt om belonging te begrijpen, waarbij de twee dimensies place-

belongingness en politics of belonging centraal staan.  

 

1.1.1. Place-belongingness 

De eerste dimensie die Antonsich (2010) beschrijft om te begrijpen wat belonging betekent, 

als iemand zegt, ‘I belong here’, gaat over een persoonlijke gevoel. Belonging kan worden 

gezien als een emotioneel gevoel van hechting aan een bepaalde plek. Dit kan met andere 

woorden worden omschreven als een gevoel van thuis zijn. Met thuis wordt hier niet 

automatisch de materiële ruimte waarin iemand woont bedoelt, maar een symbolische ruimte 

die vertrouwd, veilig en comfortabel voelt (Antonsich, 2010a). Als iemand zich op deze 

manier verbonden voelt met een plek is volgens Antonsich sprake van belonging als place-

belongingness.  

De binding die iemand ervaart met een plek, heeft ook te maken met het beeld dat 

iemand heeft van zichzelf. Gevoelens van belonging hangen samen met a sense of self 

(Antonsich, 2010a).  Wanneer iemand zichzelf bijvoorbeeld ziet als een Nederlander, een 

Achterhoeker, of een Utrechter, dan ervaart deze persoon hoogstwaarschijnlijk een binding 

met het deel van de aarde dat deze naam draagt. Ook hangt dit samen met de tweede 

dimensie, politics of belonging (Antonsich, 2010a), die ik hierna toe zal lichten. Het gaat 

namelijk ook over het horen bij de groep mensen die zichzelf bijvoorbeeld Nederlanders, 

Achterhoekers of Utrechters noemt.  

De binding met een bepaalde plek kan ontstaan bij plekken van verschillende 

geografische schalen: bij een huis, maar ook bij een buurt, een stad, een provincie of een land 

(Antonsich, 2010a). Dit ontstaat over het algemeen niet bij een willekeurig huis, buurt of 

land, maar bij het eigen huis, de lokale buurt of het thuisland. Plekken waarmee, zoals in de 

vorige alinea naar voren is gekomen, een persoon zich identificeert.  

 Antonsich ziet vijf factoren die de ervaring van place-belongingness kunnen 

beïnvloeden: auto-biografische, relationele, culturele, economische en wettelijke factoren. 

Ten eerste noemt Antonsich (2010a) autobiografische factoren, die betrekking hebben 

op het verleden van een persoon. Bepaalde herinneringen uit het verleden, aan relaties, 

ervaringen en gebeurtenissen, kunnen een persoon namelijk aan een plek doen hechten. De 

plek waar iemand is opgegroeid speelt meestal een speciale rol in iemands leven.   
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Relationele factoren gaan over relaties of verbindingen met andere mensen, die het 

leven van een persoon op een bepaalde plek verrijken (Antonsich, 2010a). Deze relaties 

verschillen van een sterke emotionele verbinding met bijvoorbeeld vrienden en familie, tot 

een zwakke verbinding met onbekenden. Daarbij gaat het over onbekenden die men af en toe 

ontmoet in de publieke ruimte. Volgens Baumeister en Leary (geciteerd in Antonsich, 2010a) 

zijn sommige relaties belangrijker voor belonging dan andere. Om een gevoel van belonging 

te hebben moeten de relaties langdurend, positief, stabiel en significant zijn en ze moeten 

plaatsvinden door regelmatige fysieke ontmoeting. Vanuit dit perpectief gezien zouden 

zwakke verbindingen onvoldoende zijn om een gevoel van verbondenheid tot anderen te 

krijgen, dat bijdraagt aan place-belongingness (Antonsich, 2010a). 

 Ten derde zijn er culturele factoren, waarvan taal meestal wordt gezien als de 

belangrijkste (Antonsich, 2010a). Een bepaalde taal staat voor een bepaalde manier van 

communiceren. Dit gaat over betekenis contrueren en overbrengen, maar ook over het 

interpreteren van situaties. De communicatie hoeft niet verbaal te zijn, maar kan ook non-

verbaal en stilzwijgend zijn (Antonsich, 2010a). Het gaat bij stilzwijgende communicatie om 

tacit codes, tekens en gebaren die worden begrepen door anderen. Het kan bijvoorbeeld gaan 

over een bepaalde blik of handeling. Als mensen op een plek je niet alleen verstaan, maar ook 

begrijpen wat er bedoeld wordt, kan dit een warm gevoel geven, alsof je thuiskomt. Andere 

culturele uitdrukkingen, zoals tradities en gewoontes, kunnen een vergelijkbaar gevoel 

opwekken.  

 Ten vierde zijn er economische factoren, die gaan over dat een persoon mee kan doen 

aan de economie op een bepaalde plek (Antonsich, 2010a). Dit heeft te maken met inkomsten 

die bij kunnen dragen aan veilige en stabiele condities. Wanneer men genoeg inkomsten heeft 

om rond te kunnen komen, kan dit voor stabiliteit zorgen. Een gevoel van stabiliteit en 

veiligheid draagt bij aan de mogelijkheid je thuis te kunnen voelen. Daarnaast kan iemand het 

gevoel hebben belangen te hebben op de plek waar hij/zij leeft en er verbonden mee voelen, 

als deze persoon deel kan uitmaken van de economie. Antonsich benoemt dat economische 

factoren opzichzelf niet voldoende zijn voor een gevoel van place-belongingess, maar er wel 

aan bijdragen.  

 Als vijfde noemt Antonsich (2010a) wettelijke factoren. Wettelijke factoren betreffen 

zaken die noodzakelijk zijn om als burger terug te kunnen vallen op rechten die voor 

veiligheid zorgen. En veiligheid wordt door velen wordt gezien als noodzakelijk aspect van 

belonging (Antonsich, 2010a). Daarnaast is deze status een voorwaarde om te kunnen 

participeren aan de economie, dat zoals hierboven benoemt is van belang is voor place-
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belongingness.  

 Als laatste noemt Antonsich nog een aspect die niet onder een van de andere factoren 

valt, namelijk de verblijfsduur. Als mensen op een nieuwe plek komen te wonen, kan het nog 

even duren voordat zij place-belongingness ervaren. Hoelang dit duurt, verschilt per persoon.  

  Deze vijf factoren dragen volgens Antonisch dus bij aan het persoonlijke gevoel van 

verbondenheid met een plek. Belonging is echter niet alleen een individuele zaak, maar staat 

ook onder invloed van macht en heeft een politieke kant. Deze kant bespreekt Antonsich 

(2010a) in de tweede dimensie, die hij politics of belonging noemt.  

 

1.1.2. Politics of belonging 

Politics of belonging gaat over discoursen en praktijken die mensen verdelen in een ‘wij’ en 

een ‘zij’ en die daardoor invloed hebben op de mogelijkheid voor een persoon om zich 

welkom te voelen op een plek (Antonsich, 2010a). Als een persoon zich namelijk deel voelt 

van het ‘wij’ die op een bepaalde plek leeft en zich verbonden voelt met de plek, dan kan 

deze persoon ook een gevoel van belonging ervaren op de betreffende plek. Andersom geldt 

het echter ook. Als de persoon niet bij de groep hoort op de plek, maar bij het ‘zij’, en 

daarmee wordt gezien als buitenstaander, dan is het moeilijk om place-belongingness te 

ervaren. Politics of belonging heeft dus te maken met inclusie en exclusie, wat ook 

betrekking heeft op het tot stand komen van grenzen. Discoursen, die bestaan uit allerlei 

overtuigingen, scheppen grenzen waar mensen binnen of buiten vallen. Met bepaalde 

praktijken kunnen deze grenzen in stand worden gehouden of geuit. Door te zeggen dat 

iemand er niet bij hoort, of door letterlijk een grens aan te geven, bijvoorbeeld in de vorm van 

een hek.   

Onderdeel zijn van een bepaalde groep en eigenaarschap ervaren over een bepaalde 

plek zijn volgens Antonsich (2010a) centrale factoren in politics of belonging. Vaak gaat het 

over een exclusieve link tussen een bepaalde groep mensen en een deel van de aarde. Dit 

komt naar voren in termen die betrekking hebben op identiteit, zoals al kort naar voren is 

gekomen, maar ook in termen die gaan over exclusief bezit van een bepaalde plek, een 

territorium. Exclusief bezit heeft als gevolg dat men kan bepalen wie toegang heeft tot de 

betreffende plek. En dat kan bijdragen aan belonging volgens onderzoek vanuit de 

psychologie, want thuis voelen op een plek kan voortkomen uit de realisatie dat anderen 

afwezig zijn (Dixon en Durrheim, 2004).  

Zoals al kort is benoemd, kan het onderscheidt tussen het ‘wij’ en het ‘zij’  tot 

uitdrukking worden gebracht met grenzen en begrenzingen. Geografen Mee & Wright (2009) 
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bespreken dit in hun artikel Geographies of Belonging. Zij beargumenteren dat door middel 

van grenzen het signaal kan worden afgegeven dat een bepaalde groep op de betreffende plek 

hoort te zijn (Mee & Wright, 2009). Deze grenzen kunnen gaan over fysieke grenzen als 

onderdeel van de gebouwde omgeving (de zwembad hekken), maar kunnen ook gaan over 

landsgrenzen op een kaart, die niet altijd in het echt te onderscheiden zijn. Ze zorgen er voor 

dat het gebied binnen de grenzen wordt gescheiden van het gebied buiten de grenzen. En 

daarmee worden ook binnen- en buitenstaanders van elkaar gescheiden.  

De mensen binnen de grenzen kunnen zich insiders voelen, maar kunnen zich ook 

outsiders voelen, zij zijn tenslotte gescheiden van de buitenwereld. Op die manier kan een 

gevoel van not belonging worden bevorderd door een fysieke plek (Hall, 2004). Een groep 

die zich verbonden voelt met een plek, is dus gescheiden van de groep die niet verbonden is 

met deze plek door middel van grenzen. Beide groepen kunnen binnen- of buitenstaanders 

zijn.  

Tot slot is het belangrijk om te noemen dat niet iedereen kan bepalen waar de grens 

ligt die beïnvloedt wie er wel en wie er niet bij hoort, of wie eigenaarschap heeft over de 

plek. Er is namelijk altijd sprake van macht bij politics of belonging (Antonsich, 2010a). Een 

bepaalde groep of persoon kan bepalen wie erbij hoort en wie eigenaar kan zijn van een plek, 

en kan zo belonging verlenen. Andere mensen of groepen kunnen belonging claimen, maar 

zijn afhankelijk van de machthebbers of het ook daadwerkelijk wordt verleend.  

 

1.2. Belonging en mensen met een verstandelijke beperking 

In een review artikel van Fulton et al. (2021) wordt duidelijk dat het concept belonging bijna 

nooit centraal staat in onderzoek over belonging en mensen met een verstandelijke beperking, 

maar meestal aan bod komt als onderdeel van sociale inclusie. Belonging wordt daarbij 

weinig gedefinieerd. Een paar onderzoeken die Fulton et al. (2021) bespreekt, definiëren 

belonging wel. Deze onderzoeken maken allemaal gebruik van het analytische kader van 

Antonsich (2010a). Dit maakt het kader interessant voor dit onderzoek. 

De besproken onderzoeken in het review artikel van Fulton et al. (2021) geven 

inzichten voor wat van betekenis is voor een gevoel van belonging van mensen met een 

verstandelijke beperking. Dit zijn passende werkomstandigheden (Cramm et al., 2009; 

Lysaght et al. 2017), wederkerige relaties met significante anderen, dit kunnen zowel mensen 

als dieren zijn (Umb-Carlsson en Lindstedt, 2011; Strnadová et al., 2018), de mogelijkheid 

voor zelfgekozen afzondering waarbij men terug kan vallen op de hulp van anderen (Umb-

Carlsson & Lindstedt, 2011), deelname aan en betrokkenheid bij een groep met anderen met 
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een verstandelijke beperking (Frawley & Bigby, 2015; Wilson et al., 2017), verwelkomd 

worden in een gemeenschap (Schleien et al., 2013; Strnadová et al., 2018; Wilton et al., 

2018), worden erkend als onafhankelijke volwassene (Strnadová et al., 2018) en toegang 

hebben tot mainstream cultuur (Wilton et al., 2018).  

Opvallend is dat er weinig aandacht is voor de relatie tussen belonging van mensen 

met een verstandelijke beperking en de plek waar zij leven, gevormd door de gebouwde 

omgeving. Terwijl volgens Antonsich (2010a) belonging gaat over thuisvoelen en geworteld 

zijn op een bepaalde plek. In deze scriptie staat dit onderwerp centraal. Er zijn maar een 

aantal onderzoekers die hier aandacht aan besteden, hun bevindingen zal ik in de volgende 

paragraaf bespreken.  

 

1.3. Belonging, place en de gebouwde omgeving  

Ondanks dat belonging voornamelijk als een sociaal fenomeen wordt gezien (Hall, 2004), 

belichten twee onderzoeken het verband tussen de plek en belonging; het onderzoek van 

Wilton et al. (2018) en het onderzoek van Strnadová et al. (2018). In het eerste onderzoek 

beschrijven respondenten een gevoel van belonging in relatie tot een specifieke plek: 

winkelstraten dicht bij hun woning (Wilton et al., 2018). Belonging ontstaat door een 

combinatie van factoren: sociale banden, culturele tradities en persoonlijke connecties met 

het gebied. Ook in het onderzoek van Strnadová et al. (2018) wordt belonging in relatie tot de 

plek besproken. Belonging wordt gezien als een zelfgekozen plek hebben, die veilig en 

vriendelijk is en waar een persoon graag is en naar terugkeert.  

 In bovenstaande onderzoeken komt dus naar voren dat belonging plaatsvindt op een 

bepaalde plek. Wat wordt precies verstaan onder het begrip plek, of place? In veel van de 

bovenstaande onderzoeken wordt dit begrip niet gedefinieerd, ook in het artikel van 

Antonsich (2010a) niet. Om voor dit onderzoek helder te krijgen hoe het begrip plek zich 

verhoudt tot de gebouwde omgeving, is de theorie van humanistisch geograaf Edward Relph 

gekozen. Relph is een van de grondleggers van een perspectief op het begrip plek, waarin de 

betekenisgeving van mensen aan plekken is geïntegreerd (Antonsich, 2010b). Veel 

hedendaagse geografen verwijzen voor hun begrip van het begrip plek naar Relph en dan 

specifiek zijn boek Place and Placelessness (1976). Dat maakt zijn theorie interessant voor 

dit onderzoek.  

Relph (1976) gaat in zijn boek Place and Placelessness in op het begrip place. Hij 

beschrijft dat de identiteit van een plek, dat wat de plek onderscheidt van andere plekken, kan 

worden beschreven aan de hand van drie componenten: (1) de fysieke setting van de plek, (2) 
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de activiteiten, situaties en evenementen op deze plek en (3) de betekenissen toegekend aan 

de plek door individuen of mensen, gecreëerd door ervaringen en intenties (Relph, 1976).  

In dit onderzoek ligt de focus op het eerste component van Relph, de fysieke setting 

van een plek, omdat zoals eerder is benoemd, het verband tussen belonging en de fysieke 

omgeving nog weinig is onderzocht. Om de fysieke setting te beschrijven gebruik ik in dit 

onderzoek de term gebouwde omgeving, om een brug te slaan naar onderzoeksgebieden waar 

het gaat over de vormgeving van de fysieke setting: architectuur, stedenbouw en planologie. 

Binnen deze onderzoeksgebieden is de term ‘gebouwde omgeving’ namelijk gangbaarder. De 

gebouwde omgeving wordt gezien als: “the human-made space in which people live, work 

and recreate on a day-to-day basis. It includes the buildings and spaces we create or modify” 

(Roof, Oleru, 2008, p.24). In dit onderzoek zal dus worden gefocust op de relatie tussen 

belonging en de fysieke setting van het instellingsterrein van OlmenEs, dat bestaat uit de 

gebouwen en (buiten) ruimtes die zijn gecreëerd voor het dagelijks leven van bewoners met 

een verstandelijke beperking.  
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2. Methode 

Dit hoofdstuk bevat een bespreking van de methode van het onderzoek. Het begint met een 

uiteenzetting van de onderzoeksopzet, de achtergrondinformatie over de gekozen 

onderzoeksbenadering en de daarop aansluitende methode. Daarna volgt een toelichting van 

de onderzoekspopulatie en een profiel van de respondenten. Vervolgens is de 

dataverzameling en analyse uitgelegd en eindigt het hoofdstuk met een bespreking van de 

datakwaliteit.  

2.1. Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek betreft een sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de rol van de gebouwde 

omgeving voor de ervaring van belonging van bewoners van OlmenEs met een licht 

verstandelijke beperking. Er is nog weinig bekend over dit onderwerp, daarom is het 

onderzoek explorerend. Bij het onderwerp past een interpretatieve kwalitatieve empirische 

benadering omdat onderzoek vanuit deze benadering de werkelijkheid probeert te begrijpen 

vanuit het oogpunt van de mensen die worden bestudeerd (Boeije & Bleijenbergh, 2019). In 

dit onderzoek is de methode van het go-along onderzoek gebruikt, die valt binnen de 

fenomenologisch-etnografische onderzoeksbenadering.  

 

2.2. Fenomenologisch-etnografische onderzoeksbenadering 

De onderzoeksbenadering van dit onderzoek, valt binnen de interpretatieve fenomenologie en 

heeft een etnografische benadering (Kusenbach, 2003). Binnen de fenomenologie ligt de 

focus op onderzoek naar de ervaring van fenomenen zoals deze worden ervaren in situaties in 

het echte leven. Daarbij is aandacht voor de ervaring vanuit het lichaam (Finlay, 2009). Het 

doel is om de essentie van het fenomeen te identificeren. Deze stroming heeft als doel om 

mensen in hun eigen leefwereld te onderzoeken (Maso, 2001) en past daarom goed bij dit 

onderzoek.  

De interpretatieve fenomenologie is één van de twee hoofdrichtingen van de 

fenomenologie, die zich kenmerkt doordat onderzoekers de eigen achtergrondkennis en 

positie ten opzichte van de respondent gebruiken bij het interpreteren van de ervaring van de 

respondent (Finlay, 2009, Maso, 2001). In dit onderzoek is daar sprake van, doordat de 

subjectieve beleving van de onderzoeker, van het terrein en van de respondenten wordt 

beschreven in de veldnotities. Deze veldnotities worden vervolgens gebruikt als data. Naast 

de interpretatieve fenomenologie bestaat de descriptieve fenomenologie. Hierbij probeert de 

onderzoeker zo dicht mogelijk bij de data te blijven en de eigen kennis en positie tijdelijk 
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opzij te zetten. In dit onderzoek lijkt dit niet passend, omdat er een etnografische benadering 

wordt gebruikt, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van observaties door de onderzoeker. 

Observaties worden naar mijn mening altijd beïnvloed door het perspectief van de 

onderzoeker.  

Ook is het interessant voor dit onderzoek dat er binnen de fenomenologie aandacht is 

voor de ruimtelijkheid van de leefwereld van mensen. Er wordt namelijk vanuit een aantal 

perspectieven naar de leefwereld van mensen gekeken: ruimtelijkheid (spaciality), 

lichamelijkheid (corporality), tijdelijkheid (temporality) en relationaliteit (relationality) 

(Connelly, 2015). Gezamenlijk vormen deze perspectieven volgens de fenomenologie de 

ervaring van de leefwereld. Ze hangen samen en kunnen niet compleet van elkaar worden 

gescheiden, maar in onderzoek wordt er meestal een focus gelegd op de belangrijkste 

aspecten om de ervaring van de leefwereld beter te kunnen begrijpen (Connelly, 2015). In dit 

onderzoek ligt de focus dus op het ruimtelijke perspectief.  

 De etnografische benadering komt tot uiting in de uitvoering, omdat er gebruik wordt 

gemaakt van participant-observation, een onderzoeksmethode die gebruikelijk is in de 

etnografie (Kusenbach, 2003). 

 

2.3. Onderzoekspopulatie en respondenten 

De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit bewoners van instellingsterrein OlmenEs met een 

licht verstandelijke beperking. Zij vormen een deel van de in totaal ongeveer 130 bewoners 

van OlmenEs (OlmenEs, 2019). Onder deze bewoners zijn volwassenen met een lichte tot 

ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking. 

Met behulp van medewerkers van OlmenEs zijn zes respondenten geworven met een licht 

verstandelijke beperking. Er is gekozen voor een laag aantal omdat de onderzoeksmethode 

intensief is, door meerdere manieren van data verzameling en omdat het belangrijk is dat er 

genoeg tijd en rust is voor een interview. Een voorwaarde voor deelname was dat bewoners 

zich kunnen uitdrukken in taal en lang genoeg op het terrein wonen om vertrouwd te zijn met 

de omgeving. De respondenten zijn niet op andere demografische variabelen geselecteerd, 

omdat er werd verwacht dat er niet veel bewoners in staat waren mee te doen en er niet naar 

representativiteit werd gestreefd.  
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2.4. Dataverzamelingsmethode  

2.4.1. Het go-along interview 

In dit onderzoek is de methode van het go-along interview toegepast. Deze methode wordt 

voornamelijk gebruikt in sociale wetenschappen en is geschikt om de persoonlijke ervaring 

van de leefomgeving te onderzoeken (Kusenbach, 2003). In deze fenomenologisch-

etnografische methode zijn aspecten van twee kwalitatieve onderzoeksmethodes 

gecombineerd: participant-observation en interviewen (Kusenbach, 2003). Tijdens het go-

along interview beweegt de onderzoeker mee met de respondent door zijn of haar dagelijkse 

omgeving. Daarbij observeert de onderzoeker de interactie van de respondent met de 

omgeving en stelt vragen over diens ervaring op dat moment.  

De methode is passend om de ervaring van mensen met een licht verstandelijke 

beperking te onderzoeken (Grittner, Burns, 2020, McClimens et al., 2014). De doelgroep 

heeft vaak een beperkte taalvaardigheid, waardoor interviewen uitdagend kan zijn (Van der 

Weele & Bredewold, 2021; Ware, 2004). Bij het go-along interview kunnen mensen dingen 

laten zien aan de onderzoeker, waardoor ze niet alleen op taal hoeven te leunen. In die zin 

sluit het beter aan bij de beperkte narratieve mogelijkheden van veel mensen met een 

verstandelijke beperking. Ook blijkt het go-along interview empowering te zijn voor mensen 

met een verstandelijke beperking (Grittner, Burns, 2020, McClimens et al., 2014), omdat 

deelnemers een actieve rol hebben in het interview doordat zij de onderzoeker meenemen om 

hun leefomgeving te laten zien.  

 

2.4.2. Uitvoering go-along interview 

Middels go-along interviews zijn data verzameld over de ervaring van bewoners met een 

licht verstandelijke beperking van de gebouwde omgeving op instellingsterrein OlmenEs. De 

onderzoeker heeft met bewoners over het terrein gewandeld en hen gevraagd naar plekken te 

gaan waar zij graag komen, of juist niet. Echter heeft niemand de onderzoeker naar een plek 

gebracht waar zij niet graag kwamen. Meestal omdat ze geen plek wisten en in één geval 

omdat de bewoner liever niet naar de betreffende plek wilde gaan.   

De wandelingen duurden bijna allemaal een uur tot anderhalf uur, met een 

uitzondering van een wandeling die een half uur duurde. Tijdens deze korte wandeling zei de 

respondent na een half uur dat ze weer aan het werk ging. De onderzoeker heeft dit toen zo 

gelaten en niet gevraagd om langer te blijven, zodat de respondent zich niet geforceerd 

voelde.  
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Op verschillende manieren zijn data verzameld. De interviews zijn opgenomen en er 

zijn foto’s gemaakt van de plekken waar bewoners graag kwamen. Na afloop van de 

interviews zijn veldnotities bijgehouden. In de dagen na de interviews zijn deze uitgewerkt 

tot uitgebreide beschrijvingen. Deze bestaan uit observaties van de interacties van de 

respondenten met de omgeving en reflecties met betrekking tot de eigen ervaring van de 

onderzoeker, van zichzelf, de omgeving en de interactie met de respondenten.  

Als laatste is een paar weken na de interviews met de bewoners een go-along 

interview gehouden met de directeur van het instellingsterrein. Dit is gedaan om meer 

informatie te krijgen over de achterliggende gedachtes van het ontwerp van het terrein en de 

mogelijke dilemma’s die daarbij kwamen kijken. Daarnaast konden er tijdens dit interview 

vragen worden gesteld om een aantal zaken te verduidelijken die waren opgevallen tijdens de 

interviews met bewoners, of onderwerpen die niet met bewoners waren besproken maar die 

volgens de theorie wel relevant leken voor belonging.  

 

De interviews waren semigestructureerd voorbereid middels een interview plan (zie bijlage 

6). Deze zijn besproken met de orthopedagoog van de respondenten om te kijken naar de 

haalbaarheid van het plan. In het plan stond de opzet van het interview. Dit bestond uit een 

kennismaking, wandeling naar de plekken waar respondenten wel of niet graag komen en een 

nabespreking aan de hand van foto’s van de plekken. In eenvoudige taal waren vragen 

geformuleerd over belonging en over aspecten van de gebouwde omgeving die mogelijk een 

rol zouden kunnen spelen voor de ervaring van belonging, als handvatten voor het interview. 

Het kader van Antonsich (2010a) vormde de belangrijkste achtergrondkennis met betrekking 

tot belonging. Aangezien er weinig specifieke literatuur was gevonden over aspecten van de 

gebouwde omgeving die mogelijk een rol zouden kunnen spelen voor de ervaring van 

belonging van mensen met een verstandelijke beperking, zijn een aantal rapporten 

geraadpleegd waarin wel aspecten werden benoemd. Dit was een rapport over welzijn van 

mensen met een verstandelijke beperking en de gebouwde omgeving en een rapport over de 

rol van de gebouwde omgeving voor een gevoel van gemeenschap.  

 Na de eerste interviews zijn niet meer alle voorbereide vragen gesteld, om twee 

redenen. Ten eerste werd duidelijk dat de respondenten alleen een uitgebreid antwoord gaven 

op vragen die aansloten bij het verhaal dat zij op dat moment aan het vertellen waren. Als er 

een vraag werd gesteld die niet aansloot op het verhaal, dan antwoordden respondenten met 

niet meer dan een paar woorden, zoals: “Ik weet het niet”. Proberen aan te sluiten bij de 

ervaring en het verhaal van de respondent werd vervolgens een belangrijk aandachtspunt 
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tijdens de interviews.  

 Ten tweede antwoordden respondenten op vragen naar wat zij voelden, dachten of 

vonden van de gebouwde omgeving om hen heen vaak met: “weet ik niet” of “maakt me niet 

uit”. Hierdoor groeide het besef dat ik als onderzoeker een focus heb op de gebouwde 

omgeving en daar een mening over heb, maar dat respondenten dit niet hoeven te hebben, of 

zich hier niet bewust van zijn. Vervolgens is er minder vaak expliciet naar de ervaring van of 

mening over de gebouwde omgeving gevraagd, maar is er vooral doorgevraagd als een 

respondent iets zei dat met de gebouwde omgeving te maken had.  

Wat ook anders is uitgevoerd dan voorbereid, is het gebruik van de foto’s. De 

verwachting was dat het veel zou vragen van respondenten om tijdens het wandelen naar de 

plekken te vertellen over deze plekken. Daarom was bedacht om foto’s te maken van de 

plekken en deze later te bespreken. Dit is echter niet gedaan, omdat respondenten wel tijdens 

het wandelen konden vertellen.  

 

2.5. Data analyse 

De transcripten van de interviews met de respondenten zijn samen met de veldnotities in 

Atlas Ti gecodeerd. Dit coderen gebeurde zowel deductief aan de hand van de literatuur uit 

het theoretisch kader, als inductief.  

Ter voorbereiding van het deductief coderen zijn begrippen uit de literatuur 

geoperationaliseerd, door indicatoren te formuleren (Boeije & Bleijenbergh, 2019). De 

dimensies van belonging van Antonsich (2010a) zijn hiervoor gesplitst in indicatoren en er 

zijn indicatoren geformuleerd met betrekking tot de literatuur over de gebouwde omgeving en 

belonging.  

Vervolgens is er zowel open als met de indicatoren gecodeerd. Het open coderen is 

gedaan door de gegevens in te delen in fragmenten en vervolgens relevante fragmenten te 

clusteren in codes (Boeije & Bleijenbergh, 2019). Er is daarbij geprobeerd zo dicht mogelijk 

bij de ervaring van de respondenten te blijven door de fragmenten namen te geven die 

woorden bevatten die de respondent letterlijk had gebruikt en de codes ook daarbij aan te 

laten sluiten.  

Daarna is er axiaal gecodeerd, door opzoek te gaan naar centrale categoriën waarmee de 

codes samenhangen (Boeije & Bleijenbergh, 2019). Tot slot is er selectief gecodeerd, waarbij 

werd gekeken naar de verbanden tussen de categorieën en naar hoe dit zich verhoudt tot de 

literatuur (Boeije & Bleijenbergh, 2019). Dit is gedaan door de vraag te stellen wat de 

resultaten toe konden voegen aan het debat rondom belonging uit het theoretisch kader. De 
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belangrijkste boodschappen die de resultaten laten zien zijn geformuleerd en is er nogmaals 

orde aangebracht. Deze ordening vormde vervolgens de opzet voor het resultatenhoofdstuk. 

 

2.6. Datakwaliteit: validiteit en betrouwbaarheid 

Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen, is de validiteit en de betrouwbaarheid 

zoveel mogelijk bewaakt. De betrouwbaarheid gaat over de nauwkeurigheid van de methoden 

en meetinstrumenten van de dataverzameling (Boeije & Bleijenbergh, 2019). Als het 

onderzoek herhaald wordt, zouden de uitkomsten hetzelfde moeten kunnen zijn, als wat er 

wordt gemeten hetzelfde blijft. Aangezien dat wat wordt gemeten in dit onderzoek altijd aan 

verandering onderhevig is, zou de uitkomst bij herhaling van het onderzoek nooit precies 

hetzelfde zijn. Om toch de betrouwbaarheid zoveel mogelijk te bewaken is de huidige situatie 

uitgebreid beschreven. Van de opgenomen interviews zijn transcripten gemaakt die zo 

letterlijk mogelijk zijn en de eigen ervaring van de onderzoeker is beschreven in de 

veldnotities. Ook is de betrouwbaarheid van de antwoorden van de respondenten vergroot 

doordat een aantal zaken die naar voren kwamen in de gesprekken zijn nagevraagd in het 

interview met de directeur.  

 

Validiteit betreft de invloed van systematische fouten op het onderzoek (Boeije & 

Bleijenbergh, 2019). Validiteit kan intern en extern zijn. Interne validiteit gaat over of de 

onderzoeker meet wat hij beoogt te meten en externe validiteit gaat over in hoeverre de 

resultaten te generaliseren zijn. Aan interne validiteit is aandacht besteed door telkens te 

kijken of hetgeen wat werd onderzocht overeenkwam met wat gepland was om te 

onderzoeken. Dit is gedaan door heen en weer te bewegen tussen het theoretisch kader, de 

hoofdvraag, de uitvoering en de resultaten van het onderzoek. Ook hielpen de gesprekken 

met de scriptiebegeleider over de resultaten hierbij, omdat er regelmatig werd besproken wat 

belangrijk was voor het onderzoek en wat niet. 

 Er is in dit onderzoek niet gestreefd naar externe validiteit. Het is een explorerend 

onderzoek, waarbij een klein aantal respondenten is geïnterviewd in een specifieke setting. 

Meer onderzoek is nodig om te kijken of de uitkomsten zijn te generaliseren.  
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3. Resultaten 

Dit hoofdstuk bevat een bespreking van de resultaten van het onderzoek dat bij OlmenEs is 

uitgevoerd. De inzichten zijn grotendeels gepresenteerd per plek op het terrein van OlmenEs 

waar respondenten veel over spraken en/of mij naartoe brachten tijdens het interview, zodat 

de focus ligt op de samenhang tussen een bepaalde plek en belonging. Op deze manier 

kunnen de zaken die van betekenis zijn voor belonging duidelijk in verband worden gebracht 

met de gebouwde omgeving op een bepaalde plek. Dit zijn de volgende plekken: de boerderij, 

het bos, de woonhuizen met een woonkamer en slaapkamers en de werkplaatsen. De plekken 

waren om verschillende redenen belangrijk voor de respondenten. Deze redenen zijn per plek 

besproken en worden in verband gebracht met de theorie van belonging. Daarnaast eindigt 

ieder stuk over een plek met een bespreking van de rol die de gebouwde omgeving speelt 

voor belonging op deze plek. Als laatste is de betekenis van de gemeenschap voor belonging 

besproken en de rol die de gebouwde omgeving daarbij speelt. Aangezien de gemeenschap op 

het terrein niet te koppelen is aan een plek, is dit stuk afwijkend van de rest van de resultaten.  

Dit hoofdstuk is in tegenstelling tot de voorgaande hoofdstukken in de ik-vorm 

geschreven, omdat veel van de resultaten samenhangen met observaties van de onderzoeker. 
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3.1.1. De boerderij 

 

De boerderij is een plek op het terrein van OlmenEs waar bijna alle respondenten me naartoe 

brachten tijdens het interview. Waarom brachten zij mij naar deze plek? Hier blijken 

verschillende redenen voor te zijn, waarvan sommigen aansluiten bij de vijf factoren van 

Antonsich (2010a). De redenen die aansluiten bij de factoren, en een aantal anderen, laten 
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zien dat de plek van betekenis is voor de ervaring van place-belongingness. Ik zal dit 

uiteenzetten en vervolgens zal ik de rol die de gebouwde omgeving speelt beargumenteren. 

 

Aanwezigheid van dieren 

De meeste respondenten die me naar de boerderij brachten, gaan daar graag heen vanwege de 

aanwezigheid van de boerderijdieren. Respondenten blijken een band te hebben met deze 

dieren.  

De band die respondenten hebben met de boerderijdieren komt met name naar voren 

in het contact dat drie respondenten hebben met de paarden. Deze drie respondenten 

vertelden dat ze de paarden bijna iedere dag bezoeken. Ze vertelden persoonlijke verhalen 

over de paarden, communiceerden op een enthousiaste manier met de dieren wanneer we 

tijdens het interview in de buurt waren van de dieren en de sfeer was gemakkelijk toen we 

aan de rand van de wei stonden. Ik voelde me op mijn gemak en ik kreeg het idee dat de 

respondenten zich ook op hun gemak voelden.  

In het volgende fragment komt de enthousiaste interactie naar voren die respondent 

R6 had met de pony Vera. Het blijkt dat ze een band heeft met het dier. Ze interpreteerde 

namelijk het gedrag van de pony, riep haar en de pony leek te gehoorzamen.  

R6: ‘’Veeertje! Ja R6 ik heb het druk. Je hebt het druk zie ik, je hebt het druk! Je hebt 

het druk! [klikt met tong] Kom maar! Kom maar! Kom maar! [klikt met tong] Kom 

maar! [klikt met tong]’’ 

I: ‘’Aahh daar komt ze..’’ 

R6: Kom maar! [klikt met tong] Kom maar Veertje. Ze denkt nee.. We gaan toch niet 

op stap, je bent hier onder werktijd. En ze heeft nog gelijk ook.’’  

 

Sommige bewoners hebben naast positieve ook negatieve ervaringen met de dieren, maar dit 

hoeft niet te betekenen dat zij niet meer graag op de boerderij komen. R5 vertelde 

bijvoorbeeld over haar negatieve ervaring met de haan, dat er voor heeft gezorgd dat zij niet 

meer in de buurt van de kippen komt. Ze zei: “Nee, dat is niet mijn afdeling’’. Ondanks dat 

gaat ze nog wel graag naar de boerderij, omdat er andere dieren zijn waar ze positieve 

ervaringen mee heeft, zoals de geitjes, waar ze graag mee knuffelt.   

 

Activiteiten uitoefenen 

Naast de aanwezigheid van dieren, gaven een aantal respondenten aan dat zij regelmatig naar 

de boerderij gaan om daar bepaalde activiteiten uit te oefenen. R2 vertelde me het leuk te 

vinden af en toe te helpen met werkzaamheden op het land. En R4 vertelde me graag op de 
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boerderij te werken, omdat zij het fijn vindt om buiten te zijn en om met dieren te werken. De 

mogelijkheid om activiteiten te kunnen uitoefenen waar bewoners een voorkeur voor hebben, 

kan dus ook een reden zijn om op de boerderij te willen zijn.  

 

Redenen om naar de boerderij te gaan en belonging 

Bovenstaande redenen geven weer wat bewoners met een licht verstandelijke beperking ertoe 

in beweging zet om naar de boerderij te gaan en laten daardoor zien wat hen bindt met deze 

plek. De redenen sluiten grotendeels aan bij een aantal factoren die volgens Antonsich 

(2010a) van betekenis zijn voor place-belongingness. 

Ten eerste is de band die respondenten hebben met de boerderijdieren te zien als een 

relationele factor. De aanwezigheid van de boerderijdieren, waar respondenten een band mee 

hebben, zorgt namelijk dat mensen een binding hebben met de plek. De vorm van contact die 

respondenten hebben met de dieren komt overeen met het contact dat volgens Antonsich 

(2010a) het meest relevant is voor place-belongingness, namelijk contact dat regelmatig, 

stabiel en positief is. De resultaten laten zien dat dit relevante contact niet alleen contact met 

mensen betreft, maar dat het ook om contact met dieren kan gaan. Dit sluit aan bij onderzoek 

van Umb-Carlsson en Lindstedt (2011) en Strnadová et al. (2018), waarin zij geconcluderen 

dat wederkerige relaties met significante mensen of dieren bij kunnen dragen aan belonging 

van mensen met een verstandelijke beperking. 

Het uitoefenen van activiteiten waar bewoners een voorkeur voor hebben lijkt een 

culturele factor te zijn. Deze activiteiten zijn namelijk als gewoontes te zien, wat volgens 

Antonsich (2010a) ook onder culturele factoren valt, die bij kunnen dragen aan place-

belongingness.  

 De resultaten laten dus zien dat de band die respondenten hebben met de 

boerderijdieren en het regelmatige, positieve contact met deze dieren zorgt voor place-

belongingness. Daarnaast lijkt de mogelijkheid om activiteiten uit te oefenen waar bewoners 

een voorkeur voor hebben, te zorgen voor place-belongingness. 

 

De rol van de gebouwde omgeving 

De gebouwde omgeving lijkt door een aantal eigenschappen een faciliterende rol in te spelen 

voor de band die respondenten hebben met de dieren op de boerderij, die zorgt voor place-

belongingness. 

Ten eerste ligt de boerderij voor de meeste respondenten op loopafstand, aan een 

wandelroute, wat het makkelijk maakt om naar de boerderij te wandelen. Zo kan een activiteit 
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die door veel respondenten als prettig wordt ervaren worden gecombineerd met een bezoek 

aan de boerderij. In één interview wordt duidelijk dat de boerderij niet voor iedereen op 

loopafstand is. R1 geeft namelijk aan dat zij kramp krijgt in haar voeten als ze te ver loopt en 

dat ze daardoor niet vaak naar de boerderij gaat. Deze uitzondering laat zien dat wat voor de 

één op loopafstand is, voor de ander te ver is. En dat als de plek niet op loopafstand is, 

iemand de plek minder bezoekt.  

Ten tweede ligt de boerderij binnen de grenzen van het terrein van OlmenEs, 

waardoor meerdere respondenten op eigen initiatief de boerderijdieren kunnen bezoeken. Een 

aantal van hen vertelden namelijk alleen op het terrein wel eens alleen te wandelen en buiten 

het terrein altijd met anderen. Als de boerderij buiten het terrein zou liggen zouden zij 

waarschijnlijk de dieren minder regelmatig kunnen bezoeken.  

 De gebouwde omgeving speelt een faciliterende rol voor belonging, omdat het 

mogelijk maakt dat respondenten de boerderij regelmatig kunnen bezoeken en op die manier 

een band op kunnen bouwen met de dieren en een gewoonte kunnen maken van het wandelen 

naar de boerderij. De gebouwde omgeving faciliteert doordat de locatie van de boerderij voor 

de meeste respondenten op loopafstand is, aan een wandelroute ligt en binnen de grenzen van 

het terrein staat.  
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3.1.2. Het bos 

 

Het bos is ook een plek waar ik met bijna alle respondenten ben geweest. Ik bespreek de 

verschillende redenen voor respondenten om naar het bos te gaan en breng deze in verband 

met de theorie over belonging. Tot slot zal ik beargumenteren welke rol de gebouwde 
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omgeving speelt voor belonging.   

 

Redenen om naar het bos te gaan 

De meeste respondenten vertelden dat ze graag naar het bos gaan om te wandelen omdat het 

rustig is in het bos. Een paar respondenten maakten duidelijk dat dit te maken heeft met de 

afwezigheid van andere bewoners. Zij gaven aan dat andere bewoners die zich op de rest van 

het terrein bevinden niet te zien of te horen zijn in het bos. Hierdoor kunnen respondenten 

zich terugtrekken in het bos. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het gesprek met R2: 

R2: “Je hoort hier eigenlijk niemand, je bent op het terrein maar het voelt niet zo. 

[..] Dat is altijd wel een voordeel, dat het hier beetje rust is. Beetje afsluiten van 

iedereen.” 

Daarnaast vertelden twee bewoners dat zij graag naar het bos gaan als ze druk of 

emotioneel zijn, omdat de plek een rustgevende en ontspannende werking op hen heeft. Zij 

maakten niet expliciet wat in het bos voor rust zorgt. R6 gaf bijvoorbeeld aan naar het bos te 

gaan als ze boos is en dat ze dan langzaam rustig wordt. Aan een andere respondent, R4, 

merkte ik dat ze het prettig vindt om in het bos te zijn, want ze leidde me tijdens het grootste 

deel van het interview door het bos.  

 Tot slot vertelde één respondent, R1, dat ze om de dag wel even langs de 

natuurbegraafplaats in het bos loopt, omdat haar moeder daar is uitgestrooid. Voor anderen is 

deze begraafplaats niet een plek waar ze vaak langs lopen en één respondent loopt er zelfs 

liever niet langs omdat ze het een vervelend idee vindt dat daar mensen liggen.  

 

Redenen om naar het bos te gaan en belonging 

Het bos blijkt voor veel respondenten een prettige rustige plek te zijn, waar ze graag naartoe 

gaan om zich terug te trekken van anderen op het terrein en om zelf tot rust te komen als ze 

druk of emotioneel zijn. De respondenten maakten niet expliciet dat ze zich thuis voelen in 

het bos. Dat zij deze plek kiezen om zich terug te trekken en om tot rust te komen, laat wel 

zien dat zij zich hier comfortabel en veilig voelen. En een ruimte die vertrouwd, veilig en 

comfortabel voelt, duidt volgens Antonsich (2010a) op een gevoel van thuis, dat kenmerkend 

is voor place-belongingness. Het bos is een plek op het terrein waar mensen zich kunnen 

terugtrekken en tot rust kunnen komen en lijkt daarom een belangrijke plek voor belonging te 

zijn.  

Hierin komt naar voren dat het bos zijn waarde krijgt doordat er ook een plek in de 

buurt is, waar bewoners zich af en toe van terug willen trekken. Een plek waar ze juist wel 
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anderen zien, horen en ontmoeten (het belang voor respondenten van ontmoeting wordt 

besproken paragraaf 3.1.4). Het belang van de combinatie van de aanwezigheid van mensen 

en de afwezigheid van mensen voor belonging, sluit aan bij twee bestaande onderzoeken.   

Ten eerste het onderzoek van Umb-Carlsson en Lindstedt (2011), waarin naar voren 

komt dat het belangrijk is voor belonging van mensen met een verstandelijke beperking dat 

iemand zowel kan terugvallen op de hulp van anderen als zich af kan zonderen. Het lijken 

twee kanten van dezelfde munt te zijn. Ten tweede lijkt het op het eerste gezicht aan te sluiten  

bij het onderzoek van Dixon en Durrheim (2004), die beargumenteren dat de realisatie dat 

anderen afwezig zijn kan zorgen voor een gevoel van thuis. Wanneer alleen een bepaalde 

persoon of groep gebruik maakt van een plek en buitenstaanders niet, kan dat voor een 

vertrouwd gevoel zorgen. Echter hebben Dixon en Durrheim (2004) het over exclusief 

gebruik van een plek, doordat een groep of individu eigenaarsschap heeft over een plek. Uit 

bovenstaand voorbeeld blijkt dat eigenaarsschap niet nodig is voor de respondenten om zich 

thuis te voelen in het bos. Het bos is wel voor iedereen toegankelijk, alleen op dat moment 

zijn er geen anderen aanwezig, of wordt niet ervaren dat anderen aanwezig zijn.  

 

Ook blijkt de aanwezigheid van de natuurbegraafplaats voor één respondent een belangrijke 

reden te zijn om langs deze specifieke plek in het bos te wandelen en voor een ander juist om 

deze plek te ontwijken. De persoon die graag naar deze plek gaat heeft een band met de plek 

omdat haar moeder op deze plek is uitgestrooid. De band met de plek houdt verband met 

herinneringen aan overleden mensen, en is te zien als een autobiografische factor die 

bijdraagt aan place-belongingness (Antonsich, 2010a).  

 

Rol van de gebouwde omgeving 

Het bos als deel van de gebouwde omgeving lijkt een rol te spelen voor belonging op het 

terrein. Zoals in de vorige paragraaf naar voren is gekomen, is het bos een plek waar 

bewoners zich terug kunnen trekken van anderen op het terrein en een plek waar zij tot rust 

komen. De gebouwde omgeving faciliteert deze rust, doordat de natuur prikkels (zicht en 

geluid) van het terrein dempt en blokkeert en doordat grenzen en routes oriëntatie bieden. Dit 

zal ik toelichten.  

Ten eerste blokkeren de bomen het zicht op de plek waar de meeste mensen op het 

terrein zich bevinden: bij de gebouwen en de wegen. Het zorgt ervoor dat er minder prikkels 

zijn in het bos dan rondom de Lindelaan. Dit is te zien op de foto’s die zijn gemaakt vanaf de 
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wandelpaden in het bos ten oosten en westen van de Lindelaan (afbeelding 1, 2 en 3 op p. 

30). Alleen het pad, de bomen en de bladeren zijn te zien. De gebouwen of wegen van het 

terrein niet, terwijl deze wel aanwezig zijn aan de rand van het bos, zoals te zien is op de 

plattegrond op pagina 30. Dit maakt duidelijk dat de bomen en de bladeren het zicht op de 

gebouwen en de wegen blokkeert, wat zorgt voor weinig prikkels.  

 Ten tweede klinkt het geluid van andere mensen op het terrein gedempt in het bos, 

waardoor er minder auditieve prikkels zijn in het bos in vergelijking met het gebied op de 

Lindelaan. Dit ervaarde ik zelf tijdens interviews. In het bos hoorde ik soms zacht andere 

mensen en af en toe een vogel, terwijl ik rondom de Lindelaan regelmatig mensen hoorde 

praten en af en toe iemand hoorde schreeuwen of andere geluiden hoorde maken. Ook 

benoemden een aantal respondenten dit tijdens het interview. Zoals R4, die zei: “Het is hier 

nog wel aardig stil. [..] Zo af en toe hoor je wel een vogel, maar dat is het ook wel.” Dit 

illustreert dat het geluid van het terrein, dat relatief dichtbij is bijna niet te horen is in het bos.  

 Ten derde lopen er routes door het bos die bewoners kunnen volgen, die bijdragen aan 

oriëntatie in het bos. Dit werd benoemd door R4: “Als je die kant terugloopt dan kom je 

uiteindelijk wel weer bij de boerderij uit. Ja al deze wandelroutes hier van Olmenes die gaan 

alleen maar over het terrein.” Doordat de routes over het terrein lopen, kunnen bewoners de 

routes leren kennen en er vertrouwd mee raken. Hierdoor blijken respondenten niet bang te 

zijn om te verdwalen, het lijkt voor een gevoel van veiligheid te zorgen. Veiligheid is ook van 

groot belang voor belonging (Antonsich, 2010a). Dat de paden een aantal routes vormen die 

alleen over het terrein lopen, draagt dus voor bewoners bij aan een gevoel van veiligheid, dat 

belangrijk is voor belonging.  

Ten vierde draagt de begrenzing van het terrein voor bewoners bij aan oriëntatie in het 

bos. Mochten zij van de paden afwijken, dan kunnen ze nog niet verdwalen, omdat ze 

uiteindelijk op het prikkeldraad stuiten, dat het eind van het terrein markeert. Bewoners 

weten op die manier tot wanneer zij zich op bekend gebied begeven. Tijdens mijn bezoek aan 

OlmenEs stuitte ik één keer per ongeluk op het prikkeldraad, doordat ik zelf via een pad dat 

door het bos buiten het terrein liep bij het terrein probeerde uit te komen. Op afbeelding 4 (p. 

30) is een foto van het prikkeldraad te zien. De bewoners hebben mij niet bij het prikkeldraad 

gebracht. De directeur vertelde mij dat het voor bewoners wel belangrijk is, omdat het 

duidelijk maakt tot waar het bos bekend terrein is. Van de directeur mag het prikkeldraad wel 

weg, maar hij vertelt dat de bewonerscommissie het in stand wil houden.  

R8: “Voor bewoners, dat [prikkeldraad] hebben we op verzoek van bewoners, de 

cliëntenraad, laten staan.” 
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I: “Oja?” 

R8: “Ja, omdat die zeiden van het is voor bewoners ook wel heel duidelijk van tot 

hier loopt het terrein. En wat ik net zei, als ik daarbuiten ga ben ik van het terrein af 
en dan weet ik het niet meer. Dus die wilden heel graag dat het bleef staan. Dus dan 

doen we dat. Maar wat mij betreft heeft het niet echt meer een functie, een waarde 

ofzo, dat is wel grappig he.”  

De gebouwde omgeving in het bos faciliteert dus door middel van demping van geluid en 

doorbreking van zichtlijnen dat bewoners zich op een rustige plek kunnen terugtrekken. En 

de beperkte routes en de begrenzing faciliteren dat bewoners zich kunnen oriënteren en zich 

vertrouwd en veilig voelen in het bos.  
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3.1.3. Woonhuis met gedeelde woonkamer en privé slaapkamer 

 

Vier bewoners brachten me naar hun woonhuis. Alle vier lieten me hun slaapkamer zien en 

twee van hen lieten ook de woonkamer zien. Deze plekken in het huis lijken belangrijk voor 

hen te zijn, maar ook met name de groep huisgenoten waarmee zij in dit huis wonen. 
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Hierover vertelden zij niet alleen in de context van hun huis, maar ook in de context van 

activiteiten ondernemen. Ik zal eerst vertellen over de redenen waarom mensen graag naar de 

woonkamer en naar hun slaapkamer gaan en hoe dit met belonging te maken heeft. Daarna 

zal ik de groep bespreken en hoe deze invloed heeft op belonging. Tot slot bespreek ik de rol 

van de gebouwde omgeving.  

 

De slaapkamer 

In alle interviews spraken we kort over de eigen slaapkamer. En vier respondenten brachten 

me ook naar hun kamer toe. Op eigen initiatief, of omdat ik vroeg of ik deze plek mocht zien 

wanneer ze me er over vertelden. Er is met name één reden waarom respondenten graag naar 

hun kamer gaan, die relevant lijkt te zijn voor belonging, namelijk om zich terug te trekken 

en tot zichzelf te komen.  

De slaapkamer is de enige privé plek op het terrein en bewoners gaven aan zich hier 

af en toe terug te trekken. Zoals op de foto’s is te zien, verschillen de slaapkamers van 

bewoners van elkaar. Het blijkt dat de kamers naar eigen wens zijn ingericht en ze staan vol 

met persoonlijke spullen. Veel mensen doen er graag iets voor zichzelf. R6 gaf aan dat ze het 

daarbij belangrijk vindt om anderen even niet te kunnen horen. Twee respondenten, R4 en 

R5, benoemden expliciet dat ze naar hun eigen slaapkamer gaan als ze onrustig worden en 

weg willen van anderen uit de groep, die zich meestal in de woonkamer bevinden.  

R4: “Of dat ik zelf misschien onrustig wordt, dat kan ook nog wel eens.”  

I: “Oja en heb je dan een plek waar je dan graag naartoe gaat?” 

R4: “Dan ga ik vooral denk ik naar mijn kamer. Ook ja of ik ga soms zelf wandelen 

dat doe ik ook wel, maar meestal zit ik op mijn kamer. […] Dan kan ik me eigenlijk 

even, even weg uit die, dan kan ik even weg bij de groep en dat ik dan even tot mezelf 

kom, zegmaar.” 

Afzonderen van de groep, bijvoorbeeld in de eigen kamer, blijkt ook door begeleiders te 

worden gezien als een goede manier om even tot rust te komen. Uit het verhaal van R5 blijkt 

namelijk dat begeleiders haar soms adviseren om even tot rust te komen in haar kamer. En in 

het interview met de directeur wordt duidelijk dat het aansluit op de visie van OlmenEs op 

zorg.  

Directeur: “Het wonen in de groep, dat is een beetje hoe wij naar zorg kijken. Naar 
het leven kijken eigenlijk. Dus je woont in een groep en je ontwikkelt je aan elkaar. 

[..] Dat neemt niet weg dat jij het nodig hebt om even af te zonderen, dan moet je dat 
ook kunnen doen. Als het voor jou beter is om niet in de groep te eten maar in je 

kamer, dan moet je dat vooral doen. Dan maken we daar afspraken met elkaar 

over.” 
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De woonkamer 

De woonkamer wordt ook wel door respondenten ‘de groepskamer’ genoemd. De 

respondenten die me meenamen naar de woonkamer vertelden dat ze regelmatig in de 

woonkamer zijn, voornamelijk om twee redenen.  

Ten eerste gaan bewoners naar de woonkamer om te eten met huisgenoten en koffie te 

drinken met huisgenoten. Het blijkt uit interviews een gewoonte te zijn op OlmenEs om 

dagelijks op vaste momenten met huisgenoten samen te eten en koffie te drinken in de 

woonkamer. Ten tweede vertelden een aantal respondenten ook vaak in hun vrije tijd in de 

woonkamer te zijn, om daar gezellig met huisgenoten te zijn of samen een spelletje te spelen.  

 

Samenwonen met de groep 

Het samenwonen met de groep (huisgenoten) wordt door de meeste respondenten 

gewaardeerd. Voor hen draagt het eraan bij dat zij zich op hun plek voelen bij OlmenEs. Zij 

vertelden namelijk dat zij het gezellig vinden als zij activiteiten samendoen met de groep, 

zowel binnen het huis als buiten het huis. Vooral samen spelletjes spelen werd vaak genoemd. 

R5 maakte het expliciet dat ze op haar plek is door de groep.  

R5: “Ik heb nu echt mijn plek gevonden denk ik van, dit is echt de plek waar ik woon. 
En nu met meerdere mensen wonen, want alleen wonen dat vind ik verschrikkelijk ik 

kan niet alleen wonen, dan vind ik.. beetje vereenzaamd. […]” 

I: “En weet je ook wat het hier maakt dat je zo op je plek voelt?” 

R5: “Ehh ja.. gewoon de groep. het is een gezellige, af en toe is het wel druk, maar 

het is wel een gezellige groep want eh... er zijn mensen die houden van spelletjes.” 

 Één van de respondenten, R6, voelt zich echter een buitenstaander in haar huis, 

waardoor zij zich juist niet op haar plek voelt. Ze voelt zich geen deel van de groep in huis, 

omdat ze zegt anders te zijn dan haar huisgenoten. Dat ze zichzelf ziet als een buitenstaander 

blijkt uit de opmerking dat ze ‘buiten de boot’ lijkt te vallen. Ze koppelde dit aan het feit dat 

ze een ander soort beperking heeft dan haar huisgenoten, waardoor ze elkaar niet goed 

begrijpen. 

R6: “Ik val nu buiten de boot bij mijn groep, omdat ik anders in elkaar zit dan de 
massa die er nu in mijn groep zit. Ik functioneer anders dus ik begrijp dingen anders, 

dus ik heb ook een andere zorgvraag. Ik heb andere hulp nodig dan hun. Dus ik voel 
me nu een beetje buiten de boot vallen, omdat ik stoor.. Ik word door die jongen als 

stoorzender ervaren. Terwijl ik meer begrijp als hij. Maar omdat hij mij niet 

begrijpt, ben ik degene die die het doet. Terwijl dat niet zo is.” 

 Wat opvalt is dat de andere respondenten geen scheiding maakten tussen mensen in de 
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groep en dat zij niet praatten over het feit dat zij samenwonen met mensen met een 

beperking, een groep waar bewoners zich mogelijk mee zouden kunnen identificeren. Alleen 

R2 zei: “Hier heeft iedereen wat ofzo. Hier heb je ook wat mensen die.. gewoon heel aardig 

zijn. Ook mensen die je makkelijke dingen moet uitleggen.” 

 

De slaapkamer en de woonkamer en belonging 

In de vorige alinea’s is naar voren gekomen dat respondenten om een aantal redenen graag in 

de woonkamer of in de slaapkamer zijn, deze redenen houden verband met belonging omdat 

het een band met de plek laat zien. Ik zal deze redenen in verband brengen met de theorie.  

 Een aantal van de redenen zijn te zien als factoren die volgens Antonsich (2010a) 

bijdragen aan place-belongingness. De mogelijkheid om in de woonkamer samen te zijn met 

huisgenoten die men gezellig vindt is te zien als een relationele factor. Daarnaast is de 

gewoonte om dagelijks in de woonkamer met huisgenoten samen te eten en te drinken te zien 

als een culturele factor. En dat afzonderen van de groep wordt gezien als een goede manier 

om tot rust te komen kan ook worden gezien als een culturele factor. Dit lijkt namelijk een 

gewoonte te zijn bij OlmenEs.  

 Ook is de mogelijkheid om je terug te trekken terug te zien in de theorie van Umb-

Carlsson & Lindstedt (2011), die zeggen dat het, in combinatie met terug kunnen vallen op 

hulp van anderen, bijdraagt aan belonging. De slaapkamer blijkt een prettige plek te zijn voor 

respondenten om zich terug te trekken, omdat ze hier iets voor zichzelf kunnen doen zonder 

prikkels van anderen. Dat het een privé plek is van henzelf zou ook bij kunnen dragen aan 

belonging. Eigenaarsschap kan namelijk bijdragen aan belonging volgens Antonsich (2010a).  

  

De groep en belonging  

De verhouding die respondenten tot de andere huisgenoten hebben blijkt belangrijk te zijn 

voor de mate waarin zij zich op hun plek voelen in huis. Dit sluit aan bij Antonsich’s theorie 

over politics of belonging, omdat hij zegt dat het belangrijk is het gevoel te hebben erbij te 

horen voor het gevoel van thuis. De meeste mensen geven aan het gezellig te vinden om met 

de anderen binnen de groep te zijn. Zij hebben een positieve verhouding tot de anderen. In de 

woorden van R6 wordt een discours van ‘ik’ en ‘zij’ zichtbaar. Ze ervaart een scheiding 

tussen haar en de groep, dat ervoor zorgt dat ze zich een buitenstaander voelt.   

Of het samenleven met anderen met een verstandelijke beperking bijdraagt aan 

belonging, zoals in voorgaande onderzoeken is beargumenteerd (Frawley & Bigby, 2015; 
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Wilson et al., 2017), komt in dit onderzoek niet naar voren. Het is met twee respondenten 

besproken, voor hen leek het niet bij te dragen of af te doen aan belonging. Met de rest is het 

niet besproken.  

   

Rol gebouwde omgeving woonkamer en slaapkamer 

De gebouwde omgeving lijkt een faciliterende rol te spelen in het woonhuis en draagt zo 

indirect bij aan belonging. De inrichting van het huis faciliteert namelijk twee activiteiten die 

bijdragen aan belonging: ontmoeten en terugtrekken.  

De woonkamer faciliteert ontmoetingen, doordat het een gemeenschappelijke ruimte 

is, die ruim genoeg is zodat alle huisgenoten samen kunnen komen. Ook draagt het gebruik 

van de woonkamer bij aan de frequentie van deze ontmoetingen, namelijk dat daar iedere dag 

samen wordt gegeten en koffie wordt gedronken.  

De slaapkamer faciliteert een plek waar bewoners zich terug kunnen trekken. Het 

draagt waarschijnlijk bij aan belonging dat bewoners zelf de inrichting kunnen bepalen, 

omdat dit kan worden gezien als een uitdrukking van eigenaarschap. Ook vinden 

respondenten het prettig dat ze in hun slaapkamer niet worden geconfronteerd met prikkels 

afkomstig van huisgenoten. Daarnaast is het bevorderlijk dat de kamer groot genoeg is om 

iets voor zichzelf te kunnen doen. Hoe groot dat precies is, is subjectief. Twee bewoners 

waardeerden de grootte van hun slaapkamer expliciet. Voor de een was de slaapkamer ruim 

genoeg om haar hobby, knutselen, uit te oefenen. Voor de ander was het prettig dat de 

slaapkamer groot is zodat er veel loopruimte is en hij veel spullen kwijt kan.   

R5: “Ik vind het best wel groot want ja eh.. Kleine ruimte dan kan je niet goed keren 

en als je het iets wil doen van knutselen moet je ook ruimte hebben. Zo van waar kan 

ik zitten en hoe wil ik het doen.” 

 

Wat daarnaast opvallend is, is dat de respondenten die een ruime eigen kamer hebben, waar 

ook een zithoek in zit, meer op zichzelf lijken te zijn en minder tijd met de groep in de 

woonkamer doorbrengen, dan respondenten met een kleinere kamer. Echter, in dit onderzoek 

heb ik maar twee zelfstandigen geïnterviewd, dus om hier echt een uitspraak over te doen zou 

ik meer mensen moeten spreken.  
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3.1.4. Lindelaan 

 

Tijdens ieder interview heb ik met de respondenten over de Lindelaan gelopen. Het is de 

centrale straat, waaraan veel woonhuizen en werkplaatsen zijn gelegen. Dit is te zien op de 

plattegrond, waarbij de Lindelaan is aangegeven met een rode lijn.  
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Bijna niemand bracht me met een uitgesproken reden naar de Lindelaan of 

waardeerde de straat expliciet. Alleen R2 benoemde de Lindelaan als een prettige plek. Hij 

vertelde dat dit kwam door de bomen die een soort poort om de laan vormen en omdat hij er 

vaak mensen tegenkomt waarmee hij een praatje maakt. Toch kwam ik er met iedereen en 

door wat ik zag en hoorde, realiseerde ik me dat dit wel een belangrijke straat is voor 

belonging op het terrein.  

 Wat deze straat belangrijk maakt voor belonging, is dat bewoners van OlmenEs elkaar 

hier regelmatig tegenkomen. Tijdens het terugluisteren van de interviews viel het me op dat 

wanneer ik met respondenten over de Lindelaan liep, ik regelmatig begroetingen hoorde of 

korte praatjes. Soms gebeurde dit ook op andere plekken, maar op de Lindelaan kwam het 

relatief veel voor. Waarom gebeurde dit juist op de Lindelaan? 

Hierbij lijken een aantal factoren een rol te spelen. Ten eerste is de Lindelaan, net als 

het grootste deel van het terrein, voornamelijk bestemd voor langzaam verkeer: voetgangers 

en fietsers. Doordat mensen langzaam langs elkaar bewegen kunnen zij elkaar makkelijk 

begroeten en een praatje maken.  

Ten tweede viel het me op dat het op de Lindelaan op vaste momenten extra druk is, 

waardoor mensen veel kans hebben elkaar tegen te komen. Dit komt doordat bewoners 

allemaal hetzelfde dagritme hebben. Dit hoorde ik tijdens de interviews. Dit ritme zorgt voor 

een stroom aan bewoners die zich op vaste momenten over de Lindelaan bewegen.  

Ten derde speelt de indeling van de gebouwde omgeving een rol. Aan de Lindelaan 

zijn de meeste woonhuizen en werkplaatsen gelegen (zie plattegrond), waardoor mensen zich 

over de Lindelaan bewegen om iedere dag van hun woonhuis naar hun werkplaats te gaan.   

Naast dat mensen elkaar tegenkomen op de Lindelaan en elkaar van dichtbij kunnen 

begroeten, kunnen mensen vanuit de werkplaatsen ook de mensen op de Lindelaan zien door 

de grote ramen en elkaar op afstand begroeten. Tijdens het wandelen merkte ik dat dit af en 

toe gebeurde. Soms zwaaiden of gebaarden bewoners waarmee ik liep naar anderen in de 

werkplaatsen en anderen zwaaiden naar ons.  

 

De gebouwde omgeving van de Lindelaan en belonging 

Op de Lindelaan ontmoeten bewoners elkaar regelmatig en dit lijkt bij te dragen aan 

belonging op het terrein. Volgens de theorie van Antonsich (2010a) blijkt namelijk dat relaties 

relevant zijn voor belonging als mensen regelmatig, positief en stabiel contact hebben. De 

indeling van de gebouwde omgeving rondom de Lindelaan heeft geen invloed op of het 

contact tussen mensen positief of stabiel is, maar heeft wel een invloed op de regelmaat van 
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het contact. Door de ligging van gebouwen met dagelijkse faciliteiten (woonhuizen en 

werkplaatsen) aan één straat (de Lindelaan), beweegt iedereen zich namelijk dagelijks over 

deze straat en komt hier elkaar tegen. Daarnaast is er alleen langzaam verkeer op deze straat 

aanwezig, waardoor mensen gemakkelijk een praatje kunnen maken. En de grote ramen van 

de werkplaatsen kijken uit over de Lindelaan, waardoor mensen elkaar op afstand kunnen 

begroeten.  

 De gebouwde omgeving heeft dus een ondersteunende rol voor belonging, doordat de 

indeling van de gebouwen met dagelijkse faciliteiten aan een centrale straat ervoor zorgt dat 

mensen elkaar tegenkomen, langzaam verkeer het gemakkelijk maakt om een praatje te 

maken en grote ramen met zicht op de centrale straat het mogelijk maakt om elkaar op 

afstand te begroeten. De gebouwde omgeving werkt zo ontmoetingen in de hand. 
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3.1.5. Werkplaatsen 

 

Tijdens de interviews liet de helft van de respondenten me hun werkplaats zien en vertelden 

een aantal van hen uitgebreid over hun werk. Het viel op dat respondenten met name 

vertelden over een aantal zaken die zij aan hun werk waarderen.  
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De meeste respondenten waarderen het positieve contact dat ze met anderen op het 

werk hebben. Twee respondenten vertelden dat zij graag in de winkel werken, omdat zij het 

leuk vinden klanten te helpen of een praatje te maken. Een andere respondent vertelde graag 

op de boerderij te werken omdat ze dan met dieren kan werken. Ook vertelde een respondent 

dat ze blij is met haar collega’s, omdat het mensen zijn waar ze altijd terrecht kan en met wie 

ze goed kan praten.  

Daarnaast waarderen twee respondenten de werkomstandigheden die maken dat het 

werk aansluit bij hun behoeftes. Zo vond R4 het prettig dat ze op de boerderij buiten kan 

werken en vond R6 het prettig dat ze door bij de technische dienst te werken overal komt. 

Deze werkomstandigheden gaan ook gepaard met positief contact met anderen, zoals dat R4 

waardeerde buiten te kunnen werken met de dieren en R6 het prettig vond op haar niveau met 

collega’s te kunnen praten.  

 

Werkplaatsen en belonging 

De factoren van Antonsich (2010a) komen terug in de redenen die respondenten geven om 

graag op hun werkplek te zijn. Met name kwam het positieve contact dat respondenten 

hebben met anderen op het werk naar voren in de interviews. Dit is te zien als een relationele 

factor die bijdraagt aan place-belongingness. Het feit dat respondenten werkzaamheden 

verrichten waarmee ze ergens een bijdrage aan leveren is te zien als een economische factor 

die bij kan dragen aan place-belongingness. Hier is in de interviews echter niet over 

gesproken. Daarnaast zou het feit dat respondenten op het terrein de mogelijkheid hebben om 

te werken op een manier die voor hen past bij kunnen dragen aan belonging. In bestaande 

theorie komt namelijk naar voren dat passende werkomstandigheden belangrijk zijn voor 

belonging van mensen met een verstandelijke beperking (Cramm et al., 2009; Lysaght et al. 

2017). Echter, ook hier is niet over gesproken in de interviews.  

 In de interviews komt dus een relationele factor naar voren die bijdraagt aan place-

belongingness, namelijk dat respondenten positief contact ervaren met anderen op het werk 

en daarom graag op de werkplek zijn.  

 

Rol gebouwde omgeving 

De gebouwde omgeving lijkt een faciliterende rol te spelen voor belonging in de 

werkplaatsen. Het blijkt dat het ontmoeten van anderen op het werk bijdraagt aan belonging. 

De ruimtes van de werkplaatsen faciliteren dit, doordat ze gemeenschappelijk zijn en ruim 

genoeg zodat de werknemers er tegelijkertijd hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.  
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3.1.6. Overview van de plekken 

Nu alle specifieke plekken waar respondenten me mee naartoe namen zijn besproken, valt het 

op dat deze plekken een groot deel van het terrein vormen. Respondenten blijken een band te 

hebben met een groot deel van het terrein. Dit lijkt te maken te hebben dat respondenten bijna 

overal komen. Zo benoemen R6 en R2 beide dat zij eigenlijk overal wel komen en het overal 

wel fijn vinden.  

Er zijn ook een aantal opvallende plekken waar bewoners normaal bijna dagelijks komen, 

maar die ze niet noemen tijdens de wandeling. Dit zijn de Tilia, waar zich de 

gemeenschapszaal in bevindt, en de Acer, waar therapieruimtes zijn. Van R1 hoor ik dat in de 

Tilia normaal altijd de dagopening is, maar dat dit door de maatregelen tegen het coronavirus 

niet kan. Op het moment van het interview blijkt de dagopening iedere ochtend in de 

werkplaats plaats te vinden. Dit laat zien dat de omstandigheden rondom het coronavirus er 

mogelijk voor zorgen dat de Tilia geen plek is waar mensen veel over praten. Het wordt niet 

duidelijk waarom mensen me niet over de Acer vertellen.     

Het feit dat het terrein begrensd is en dat er daardoor een beperkt aantal plekken zijn lijkt 

het mogelijk te maken dat bewoners met een groot deel van het terrein een band op kunnen 

bouwen. Overal kunnen zij namelijk regelmatig komen. Met andere woorden, bewoners 

kunnen place-belongingness ervaren op een groot deel van het terrein en de beperkte 

hoeveelheid plekken op het terrein draagt hier waarschijnlijk aan bij. Echter blijken 

maatregelen rondom het coronavirus deze mogelijkheid weer te beperken. 

De enige manier waarop de gebouwde omgeving belemmerend blijkt zijn voor place-

belongingness is als de afstand tot een bepaalde plek verder is dan iemand kan lopen, 

waardoor deze persoon de plek niet makkelijk kan bezoeken. Dit was het geval voor R1 bij 

de boerderij.  

Daarnaast zou de begrenzing met prikkeldraad belemmerend kunnen zijn, omdat het 

bewoners het gevoel kan geven opgesloten te zijn. Hier heb ik echter niet met bewoners over 

gesproken. En zoals eerder genoemd vertelde de directeur dat de cliëntenraad het 

prikkeldraad graag wilde houden omdat het duidelijk maakt tot waar het terrein bekend is.  

 

3.1.7. De gemeenschap op het terrein 

Tot slot is er nog een reden waarom mensen graag op het terrein wonen, die niet te 

koppelen is aan een specifieke plek op het terrein, maar gaat over de aanwezigheid van de 

gemeenschap. Respondenten spraken in interviews regelmatig over deze groep, waar zij zelf 



50 

 

ook deel van uit maken. Het blijken alle mensen te zijn die op het terrein wonen, werken of 

aan dagbesteding doen. Veel van hen zien elkaar regelmatig en kennen elkaar, of zoals R3 

zei: “iedereen kent iedereen”. Dat de gemeenschap een groep vormt waar anderen niet bij 

horen wordt duidelijk wanneer respondenten spraken over mensen die om een andere reden 

op het terrein zijn. Zij werden ‘mensen van buitenaf’ (R5), ‘vreemde mensen’ (R4) en 

‘mensen van buiten OlmenEs’ (R2) genoemd en blijken dus buitenstaanders te zijn. Dit maakt 

duidelijk dat de gemeenschap bestaat uit mensen die op het terrein van OlmenEs wonen of 

werken en die elkaar veelal kennen.  

De gemeenschap werd door veel respondenten gewaardeerd. Over het algemeen 

waarderen zij de gezelligheid die het leven binnen de gemeenschap met zich meebrengt. 

Respondenten vergeleken het met het leven buiten de gemeenschap, dat hen veel eenzamer 

lijkt. Daarnaast zijn er twee specifieke zaken die respondenten waarderen aan de 

gemeenschap. Namelijk dat ze spontaan af kunt spreken met anderen op het terrein en dat er 

altijd iemand in de buurt is die hen wil helpen. Ik zal deze twee punten toelichten.  

Het eerste punt, de mogelijkheid om spontaan af te spreken met anderen op het 

terrein, houdt verband met een aantal kenmerken van de gemeenschap. Ten eerste lijkt het 

gezamenlijke dagritme hieraan bij te dragen. Bewoners werken op hetzelfde moment en 

hebben dus ook op hetzelfde moment vrije tijd. Ten tweede lijkt het binnen de cultuur van 

OlmenEs niet gek om spontaan langs te gaan. Dit wordt duidelijk wanneer een vergelijking 

wordt gemaakt met het leven in het dorp. R6 benoemde bijvoorbeeld dat je bij mensen op het 

terrein spontaan een kopje koffie kunt gaan drinken, maar dat mensen buiten het terrein hier 

niet op zitten te wachten. Zij zijn volgens R6 druk met andere activiteiten. Ten derde zorgt het 

leven binnen de gemeenschap voor sommigen dat zij zelfstandiger kunnen zijn in 

vergelijking met het leven buiten het terrein. R2 vertelde dat zijn vrienden niet bij hem langs 

konden komen toen hij buiten het terrein woonde, omdat zij niet zelfstandig van het terrein af 

kunnen. Nu hij weer op het terrein woont kan dat wel. Het werd ook door de directeur 

benoemd dat het terrein bewoners een bepaalde mate van vrijheid geeft.  

Het tweede punt dat respondenten specifiek waarderen, is dat er binnen de 

gemeenschap altijd iemand in de buurt is die hen wil helpen. Meestal doelen ze daarbij op 

groepsbegeleiders, persoonlijke begeleiders of werkbegeleiders. R6 zei bijvoorbeeld dat ze 

het nodig heeft om op iemand terug te kunnen vallen, om er geen puinhoop van te maken.  

R6: “Dat ik het gevoel krijg van.. jij wil me helpen. Jij bent er ook voor mij. En als ik 
dat gevoel niet krijg van jij bent er ook voor mij, dan.. sta ik alleen en dan gaat het 

verkeerd. Maar op het moment dat ik weet dat jij er bent, is het goed.” 
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De gemeenschap en belonging 

In bovenstaand stuk zijn een aantal zaken te herkennen die verband houden met de theorie. 

Namelijk met politics of belonging, factoren die bijdragen aan place-belongingness en 

specifieke kenmerken van zaken die bijdragen aan belonging van mensen met een 

verstandelijke beperking.  

Het discours van politics of belonging wordt zichtbaar wanneer mensen een 

onderscheid maken tussen de gemeenschap op het terrein en mensen buiten het terrein. Deze 

groepen zijn te zien als binnen- en buitenstaanders. Het terrein is voor binnen- en 

buitenstaanders toegankelijk, zo vertelde de directeur me en zo blijkt uit de interviews 

wanneer mensen vertelden dat er ook wel eens mensen van buiten over de Lindelaan 

wandelen of fietsen. Op OlmenEs lijken buitenstaanders niet af te doen aan een gevoel van 

thuis, zoals onderzoekers Dixon en Durrheim (2004) stellen dat wel mogelijk is. Ook 

buitenstaanders zijn welkom op het terrein.  

Ook zijn er culturele en relationele factoren, die volgens Antonsich (2010a) bijdragen 

aan place-belongingness, te herkennen in de resultaten. De gemeenschappelijke cultuur met 

tijd en ritme is te zien als een culturele factor noemt, die bijdraagt aan place-belongingness. 

Daarnaast is een relationele factor die bijdraagt aan place-belongingness te herkennen, 

namelijk dat mensen contact hebben met anderen binnen de gemeenschap en elkaar kennen.  

Tot slot sluit de waardering van respondenten voor begeleiders waar zij op terug 

kunnen vallen aan bij het onderzoek van Umb-Carlsson & Lindstedt (2011). Zij concluderen 

dat de mogelijkheid voor zelfgekozen afzondering waarbij men terug kan vallen op de hulp 

van anderen bijdraagt aan belonging. De aanwezigheid van begeleiders binnen de 

gemeenschap draagt zo bij aan belonging van bewoners.  

 

De rol van de gebouwde omgeving 

De gebouwde omgeving lijkt een verbindende rol te spelen voor de gemeenschap, omdat het 

gezamenlijke gebruik van het terrein de gemeenschap bindt. In voorgaand stuk is naar voren 

gekomen dat de mensen die op het terrein van OlmenEs wonen en werken bij de 

gemeenschap horen en dat mensen die geen soortgelijke band met het terrein hebben, worden 

gezien als buitenstaanders. Dit laat zien dat de gebouwde omgeving bij lijkt te dragen aan een 

gemeenschappelijke identiteit, namelijk deel zijn van de gemeenschap.  
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4. Conclusie 

In deze conclusie zal antwoord worden gegeven op de hoofdvraag, door de deelvragen te 

beantwoorden. Eerst zal de eerste en vervolgens de tweede deelvraag worden besproken.  

4.1. Eerste deelvraag 

De eeste deelvraag klinkt alsvolgt:  

Wat is voor bewoners van OlmenEs met een licht verstandelijke beperking van 

betekenis voor belonging op het terrein? 

In de resultaten komt naar voren dat het contact dat respondenten hebben met anderen op een 

bepaalde plek een belangrijke reden is om graag op de betreffende plek te zijn. Het gaat 

meestal over contact met mensen, maar ook regelmatig over contact met dieren. Het contact 

wordt positief gewaardeerd en is in de meeste gevallen regelmatig. Dit laat zien dat contact 

met anderen voor bewoners van betekenis is voor place-belongingness.  

 Daarnaast blijken respondenten bepaalde gewoontes op plekken te hebben, die hen 

aan de plek bindt. Dit zijn activiteiten die voor bewoners op OlmenEs normaal zijn om te 

doen op een bepaalde plek. Bijvoorbeeld samen in de woonkamer eten of iets voor zichzelf 

doen op de slaapkamer. Het uitoefenen van gewoontes op bepaalde plekken lijkt dus ook van 

betekenis te zijn voor place-belongingness.   

 Verder komt in de resultaten naar voren dat het voor respondenten belangrijk is om bij 

een groep te horen, om zich op hun plek te voelen op het terrein. De groep die veel 

respondenten waarderen bestaat uit huisgenoten. Deze groep kunnen ze opzoeken, maar ze 

kunnen zich ook terugtrekken uit deze groep. Bij de groep horen die bestaat uit huisgenoten 

en zowel hen op kunnen zoeken als zich af kunnen zonderen lijkt belangrijk te zijn voor 

belonging.  

 De gemeenschap is ook een groep die voor respondenten een belangrijke reden vormt 

om op het terrein te willen wonen. Deze gemeenschap bestaat uit mensen die wonen en 

werken op OlmenEs. Veel van hen kennen elkaar, dat vinden bewoners gezellig. Deze 

gemeenschap wordt gekenmerkt door een cultuur waarin mensen regelmatig contact kunnen 

hebben met anderen, zowel mensen als dieren. Onder andere draagt een gezamenlijk ritme 

hieraan bij. Ook waarderen respondenten bewoners het dat zij binnen de gemeenschap 

kunnen terugvallen op de hulp van begeleiders. Deel uitmaken van een gemeenschap 

bestaande uit mensen die elkaar kennen, waarbinnen mensen elkaar op kunnen zoeken en 

kunnen terugvallen op hulp, maar zich ook af kunnen zonderen, blijkt belangrijk te zijn voor 

belonging van bewoners.  
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 Dit onderzoek laat zien dat voornamelijk contact met anderen, het hebben van 

gewoontes op bepaalde plekken, het kunnen uitvoeren van activiteiten waar men een 

voorkeur voor heeft en het horen bij een groep met bovengenoemde kenmerken van betekenis 

is voor belonging van bewoners van OlmenEs met een licht verstandelijke beperking.  

 

4.2. Tweede deelvraag 

De tweede deelvraag luidt: 

Welke rol speelt de gebouwde omgeving van het terrein van OlmenEs voor belonging 

van bewoners van OlmenEs met een licht verstandelijke beperking? 

Uit dit onderzoek blijkt dat de gebouwde omgeving een faciliterende en verbindende rol 

speelt voor belonging van bewoners.  

 Ten eerste faciliteren plekken op het terrein ontmoetingen. Een aantal plekken zijn 

naar voren gekomen in de interviews: de hoofdstraat, de woonkamers, de werkplaatsen en de 

boerderij. Rondom de hoofdstraat worden ontmoetingen gefaciliteerd door de indeling van de 

gebouwde omgeving. Er is namelijk een hoofdstraat waar dagelijkse faciliteiten (woonhuizen 

en werkplaatsen) aan gelegen zijn. Wanneer mensen zich tussen deze plekken bewegen 

komen ze elkaar tegen op deze straat. Ook draagt het bij dat er alleen langzaam verkeer over 

deze hoofdstraat komt, waardoor mensen een praatje met elkaar kunnen maken. Daarnaast 

zijn er vanuit de werkplaatsen grote ramen die uitkijken op de straat, waardoor mensen elkaar 

ook op afstand kunnen zien. In de woonkamers en de werkplaatsen worden ontmoetingen 

gefaciliteerd doordat deze ruimtes gemeenschappelijk zijn en ruim genoeg voor alle 

gebruikers. Bij de boerderij speelt het mee dat deze op loopafstand ligt en op wandelroutes, 

waardoor deze makkelijk kan worden bezocht.   

Ten tweede faciliteert een deel van de gebouwde omgeving de mogelijkheid voor 

bewoners om zich op een veilige vertrouwde plek terug te kunnen trekken. Dit is het geval in 

het bos en in de slaapkamers. Op beide plekken zijn er weinig tot geen prikkels afkomstig 

van andere bewoners, doordat er geen zicht is op anderen en doordat geluiden worden 

gedempt door muren of natuur. In het bos is het voor bewoners belangrijk dat zij zich goed 

kunnen oriënteren. Dit draagt bij aan een gevoel van veiligheid. Hier lijken de paden aan bij 

te dragen, die beperkt zijn waardoor mensen altijd weer op een bekende plek uitkomen. Ook 

de begrenzing (het prikkeldraad) lijkt bij te dragen aan het gevoel van veiligheid.  

Ten derde wordt eigenaarschap gefaciliteerd, doordat de slaapkamer van bewoners 

een privéplek is die bewoners zelf in kunnen richten. En eigenaarschap is van betekenis voor 

belonging. Eigenaarschap wordt hierbij niet direct door de gebouwde omgeving gefaciliteert, 
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maar door de manier waarop de gebouwde omgeving wordt gebruikt.  

Ten vierde speelt de gebouwde omgeving een faciliterende rol voor belonging, omdat 

de manier waarop het terrein is ingedeeld het mogelijk maakt voor veel respondenten om 

zelfstandig over het terrein te bewegen, naar plekken waar zij graag zijn. Dit is ook te zien als 

een vorm van eigenaarschap. Een tweetal aspecten van de gebouwde omgeving dragen 

hieraan bij. Om te beginnen zijn de afstanden tussen plekken op het terrein voor de meeste 

respondenten op loopafstand. Daarnaast liggen de plekken binnen de grenzen van het terrein, 

een gebied waar veel respondenten in tegenstelling tot het gebied buiten de grenzen 

zelfstandig kunnen wandelen. Aangezien het regelmatig bezoeken van een prettige plek bij 

kan dragen aan belonging, en de plekken op loopafstand van elkaar, binnen de grenzen van 

het terrein het mogelijk maken voor bewoners om zelfstandig de plekken te begroeten, speelt 

de indeling van het terrein indirect een faciliterende rol voor belonging.  

Ook speelt de begrenzing een faciliterende rol voor belonging. Het maakt namelijk 

mogelijk dat het hele terrein regelmatig te bezoeken is en men er een band mee kan 

opbouwen, doordat de hoeveelheid plekken gelimiteerd zijn.  

Tot slot speelt het terrein van OlmenEs een verbindende rol. Het terrein is namelijk 

wat de gemeenschap aan elkaar bindt. Dit is de plek waar zij samen gebruik van maken, om 

te leven, te wonen en te werken. Alle gebruikers van het terrein horen bij de gemeenschap 

van OlmenEs, het lijkt een gemeenschappelijke identiteit te zijn die hen onderscheidt van 

buitenstaanders.  

 Dit onderzoek laat zien dat de gebouwde omgeving van instellingsterrein OlmenEs 

voornamelijk een faciliterende rol, maar ook een verbindende rol lijkt te spelen voor 

belonging van bewoners met een licht verstandelijke beperking.  
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5. Discussie 

Dit hoofdstuk bevat een inhoudelijke reflectie, een methodische reflectie en aanbevelingen 

voor vervolgonderzoek en voor beleid van zorginstellingen en gemeentes. 

 

5.1. Inhoudelijke reflectie 

Ten eerste laat dit onderzoek de waarde van het concept belonging zien, dat een bijdrage kan 

leveren aan het sociale inclusie debat. Het concept geeft namelijk ruimte aan wat vanuit de 

ervaring van mensen met een verstandelijke beperking belangrijk is.  

In de inleiding is besproken dat in het VN-verdrag een opvatting van sociale inclusie 

naar voren komt die schuurt met het leven op instellingsterreinen. Mensen met een 

verstandelijke beperking zijn namelijk volgens deze opvatting sociaal geïncludeerd als ze een 

sociaal netwerk hebben, participeren in de gemeenschap en zelfstandig of semi-zelfstandig in 

een gewone wijk wonen (Bigby, 2011; Simplican et al., 2015).  

 Door in deze scriptie belonging centraal te stellen is er met aandacht voor de eigen 

ervaring van mensen met een verstandelijke beperking naar een instellingsterrein gekeken. 

Het onderzoek laat zien dat de gemeenschap op het terrein, waar mensen met een 

verstandelijke beperking deel van uitmaken, relevant is voor bewoners om zich thuis te 

voelen. Regelmatig positief contact hebben met anderen blijkt waardevol te zijn voor 

bewoners. Dit gebeurt doordat mensen elkaar tijdens dagelijkse activiteiten tegenkomen. 

Bovendien kunnen bewoners elkaar gemakkelijk opzoeken doordat ze in hetzelfde huis of 

dicht bij elkaar in de buurt wonen en veelal hetzelfde dagritme hebben.  

 Waar de veelgebruikte opvatting van sociale inclusie kan worden gebruikt als norm 

om te laten zien wanneer mensen met een verstandelijke beperking mee kunnen doen met de 

maatschappij, kan belonging worden gebruikt om aandacht te besteden aan het perspectief 

van mensen met een verstandelijke beperking zelf.  

 
Ten tweede laat dit onderzoek zien dat de waarde van gemeenschappen naar voren komt door 

belonging te onderzoeken. In individiualistische westerse samenlevingen, waar de 

Nederlandse samenleving onder valt, ligt er veel aandacht op zelfverwezenlijking van het 

individu. Onderzoek naar belonging laat zien dat in deze invididualistische samenleving niet 

vergeten moet worden dat deel zijn van een groep en relaties aangaan met anderen van 

wezenlijk belang is om je thuis te voelen in de wereld. Het gevoel van thuis is namelijk 

afhankelijk van of je deel bent van een groep en of je je verbonden voelt met andere mensen 

of dieren. Aangezien onderwijs en onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek is gericht 
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op zingeving en een humane samenleving binnen deze individualistische maatschappelijke 

context, zou het waardevol zijn ook meer aandacht te besteden aan belonging in onderwijs en 

onderzoek.  

 

Ten derde laat dit onderzoek een verband tussen belonging en het fysieke deel van een plek 

zien, namelijk de gebouwde omgeving. De gebouwde omgeving van het intellingsterrein van 

OlmenEs blijkt een aantal zaken te faciliteren die bijdragen aan belonging en het speelt een 

verbindende rol voor de gemeenschap die bijdraagt aan belonging. Aspecten van de 

gebouwde omgeving die hieraan bijdragen zijn: de indeling van faciliteiten op het terrein, het 

verkeer, afstanden tussen faciliteiten, zichtlijnen, begrenzing, geluiddempende materialisatie. 

Het onderzoek slaat daarmee een brug tussen verschillende onderzoeksvelden, die vaak van 

elkaar gescheiden zijn (Koppen, 2012).  

 

5.2. Methodische reflectie 

5.2.1. Reflectie op invloed van eigen kijk op de wereld 

Tijdens het onderzoek ben ik een aantal keer bewust geworden dat mijn eigen kijk op de 

wereld invloed heeft op het onderzoek. Deze heeft ervoor gezorgd dat ik een weinig 

onderzocht onderwerp heb gekozen, maar heeft ook af en toe gezorgd voor een blinde vlek. 

Het was mijn persoonlijke doel om in deze masterscriptie een onderwerp te 

behandelen dat zowel betrekking heeft op de master Humanistiek, als op mijn bachelor, 

Bouwkunde aan de TU Delft. Door een onderwerp te kiezen dat betrekking heeft op de 

gebouwde omgeving en belonging wilde ik de waarde van mijn kennis van Humanistiek en 

Bouwkunde zichtbaar maken. Daarvoor is het onderwerp passend gebleken. Het blijkt 

namelijk dat er weinig onderzoek is gedaan naar de ervaring van plekken, omdat het een 

multidisciplinair onderzoeksterrein is (Koppen, 2012). Gezien mijn multidisciplinaire 

achtergrond kan ik een rol spelen in dit onderzoeksveld.  

 Door mijn persoonlijke doel heb ik mij echter tijdens het literatuuronderzoek 

blindgestaard op artikelen over belonging die betrekking hadden op de gebouwde omgeving. 

Hierdoor heb ik pas in een laat stadium in detail de artikelen gelezen die betrekking hadden 

op wat belangrijk is voor mensen met een verstandelijke beperking als het om belonging gaat.  

Mijn persoonlijke kijk heeft ervoor gezorgd dat ik me niet liet kaderen door een 

bestaande theorie, maar als ik van te voren de bestaande kaders wat meer had uitgediept dan 

had ik tijdens de interviews wellicht wat dieper op deze onderwerpen in kunnen gaan. Ik had 
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dan meer vragen gesteld over economische factoren zoals werk en culturele factoren zoals 

tradities.  

   

Ten tweede heb ik gemerkt tijdens het interviewen dat ik visueel ben ingesteld en dat 

ik daardoor in eerste instantie vooral vragen stelde die betrekking hebben op het uiterlijk van 

de gebouwde omgeving. Ik werd mij hier bewust van doordat een aantal respondenten zeiden, 

“maakt me niet uit”, als ik vroeg wat ze vonden van hoe een bepaalde plek eruit ziet. 

Meerdere respondenten waren voornamelijk gefocust op relaties. Dit viel me bijvoorbeeld op 

toen ik iemand vroeg wat ze van de vormgeving van de huizen vond en antwoorde met:   

X: “Nou ik vind het wel prima. Ik heb er geen last van, kijk dit is de schilder dat is 

Harmen, daar werk ik ook mee, is ook een collega van mij.” 

Ze begon vervolgens enthousiast te vertellen over haar collega. Daarnaast waren een aantal 

respodenten gefocust op geluiden in de omgeving. Het viel mij hierdoor op dat ik met name 

visueel was ingesteld, maar dat mensen ook op andere manieren de gebouwde omgeving 

ervaren.  

 

5.2.2. Uitdagingen doelgroep 

De doelgroep bracht een aantal uitdagingen met zich mee. Ten eerste kon ik niet zelf de 

respondenten benaderen, maar liep dit via medewerkers van OlmenEs. Ondanks dat de 

organisatie goed is verlopen, bestaat er een mogelijkheid dat er voornamelijk respondenten 

zijn geselecteerd die OlmenEs graag aan het woord laat. Bijvoorbeeld bewoners waarvan 

vermoed wordt dat hun antwoorden in lijn zijn met de visie of voorkeuren van de organisatie.  

Echter lijkt het niet alsof de organisatie actief heeft besloten wie er meedeed aan het 

onderzoek. Zij hebben namelijk bewoners verteld over het onderzoek en vervolgens konden 

bewoners zichzelf melden bij de receptie als ze mee wilden doen.  

 Daarnaast is het een uitdaging om de eigen ervaring van belonging te onderzoeken, 

van mensen met een verstandelijke beperking, voor wie het soms lastig is te reflecteren op 

hun eigen ervaring of een mening ergens over te vormen. Dit punt bracht een medewerker 

van OlmenEs naar voren. De ervaring van de omgeving is daarnaast bij de meeste mensen 

voor een groot deel onbewust (Peri Bader, 2015). Dat de ervaring voor een groot deel 

onbewust is en dat het lastig is voor mensen met een verstandelijke beperking te reflecteren 

op hun ervaring maakt het lastig deze ervaring te bevragen. Tijdens dit onderzoek is 

geprobeerd deze tekortkoming aan te vullen met observaties.  
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5.3. Aanbevelingen  

In deze paragraaf zijn aanbevelingen opgesteld op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. 

Het zijn aanbevelingen voor vervolgonderzoek, voor zorginstellingen en gemeentes. Lezers 

wordt aangeraden de alinea te lezen die past bij hun achtergrond. De punten die relevant 

lijken voor een bepaalde doelgroep worden namelijk aangehaald in de betreffende alinea.  

 

5.3.1. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

De lacunes op het gebied van belonging van mensen met een verstandelijke beperking en op 

het gebied van het verband tussen belonging en de gebouwde omgeving zouden verder 

onderzocht moeten worden om de resultaten te kunnen generaliseren. Daarbij zou het 

waardevol zijn theorieën vanuit verschillende disciplines te bundelen tot een systematische 

theorieopbouw over het onderwerp. Ik zal twee specifieke voorstellen doen voor 

vervolgonderzoek.  

 Als eerste zou het waardevol zijn een theoretisch kader te ontwikkelen om de 

aspecten van de gebouwde omgeving te definiëren die een rol kunnen spelen voor belonging 

van mensen met een verstandelijke beperking. Het zou een theorie kunnen worden in lijn van 

de theorie van Kevin Lynch (1960). In zijn onderzoek ‘the image of the city’ formuleert hij 

elementen in steden die samen een ‘mental map’ vormen in de hoofden van de mensen die de 

stad ervaren. Voor de wetenschap zou de ontwikkeling van een dergelijke theorie een brug 

kunnen slaan tussen een sociaal en een planologisch onderzoeksveld. En in de praktijk zou 

een onderzoek bij kunnen dragen aan het vormgeven van een meer passende leefomgeving 

voor mensen met een verstandelijke beperking. 

 Ten tweede zou het interessant zijn om in vervolgonderzoek mensen de relatie tussen 

de gebouwde omgeving en belonging te onderzoeken van mensen met een verstandelijke 

beperking die net zijn verhuisd. Verandering in leefomgeving maakt namelijk meer bewust 

van de gebouwde omgeving, dan wanneer de leefomgeving vanzelfsprekend is (Peri Bader, 

2015).  

 

5.3.2. Aanbevelingen voor zorginstellingen  

Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen opgesteld. Waar 

zouden zorginstellingen rekening mee moeten houden als ze de gebouwde omgeving van een 

zorginstelling willen vormgeven en daarmee bij willen bijdragen aan belonging?  

Faciliteer regelmatige ontmoetingen met medebewoners en dieren door het gebied zo 
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te plannen dat men elkaar regelmatig tegenkomt. Een centrale straat voor langzaam verkeer 

kan korte begroetingen en praatjes mogelijk maken. Aan deze straat grenzen dagelijkse 

faciliteiten zoals woonhuizen en werkplaatsen zodat bewoners elkaar hier tegenkomen als zij 

zich bewegen tussen de faciliteiten. Daarmaast is zicht op deze straat vanuit faciliteiten die 

aan de weg grenzen relevant. Dit kan bewerkstelligd worden door bijvoorbeeld grote ramen 

met uitzicht op de straat te plaatsen, zodat mensen elkaar ook op afstand kunnen begroeten. 

Verder zouden de faciliteiten voor het dagelijks leven zoveel mogelijk op loopafstand moeten 

zijn. Faciliteer daarnaast de mogelijkheid om dieren regelmatig te ontmoeten door dieren ook 

op loopafstand te huisvesten, het liefst aan een wandelroute, zodat het kan worden 

gecombineerd met deze activiteit. 

Faciliteer ook plekken waar mensen zich veilig terug kunnen trekken. Dit kan op 

plekken met weinig prikkels van andere mensen, dus uit het zicht en met demping van het 

geluid van anderen. Dit kan bijvoorbeeld in privé slaapkamers en in een bos. Om het bos 

veilig te laten voelen werkt het mee als mensen zich goed kunnen oriënteren. Begrenzing kan 

hieraan bijdragen, zodat duidelijk is tot waar het bos bekend terrein is. Daarnaast is het 

waardevol als de wandelpaden beperkt zijn, zodat deze te kennen zijn. En dat deze paden 

beginnen en eindigen op een hoofdstraat, zodat men door een pad te volgen altijd weer op 

bekend gebied terecht komt.  

Daarnaast kan gezamenlijk gebruik van een bepaald terrein zorgen voor verbinding 

tussen gebruikers, wat bij kan dragen aan de ervaring van een gemeenschap. Bovendien kan 

het zelf mogen inrichten met persoonlijke spullen van een ruimte als een slaapkamer 

bijdragen aan verbinding van een persoon met een ruimte en als het een privé ruimte is ook 

aan een gevoel van eigenaarsschap.  

 Deze aanbevelingen zijn geschikt om toe te passen op instellingsterreinen, maar 

kunnen ook worden toegepast op woonplekken in steden of dorpen. In steden of dorpen kan 

het een grotere uitdaging zijn om buiten plekken te creeëren met weinig prikkels, maar het is 

mogelijk met bijvoorbeeld binnentuinen en hofjes.  

 

5.3.3. Aanbevelingen voor gemeentes 

Bij het plannen van een leefomgeving voor mensen met een verstandelijke beperking, kunnen 

een aantal zaken bijdragen aan een belonging van deze groep mensen.  

Ten eerste is het van belang dat de leefomgeving een gebied is met weinig prikkels, zodat 

mensen zich terug kunnen trekken. Daarnaast is het waardevol als mensen kunnen wandelen 

in dit gebied, een rustgevende activiteit. Natuur, zoals een bos, leent zich goed als gebied met 
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weinig prikkels. Wanneer de locatie in een stad of in een dorp bevindt zou een buitenplek met 

weinig prikkels bijvoorbeeld een binnentuin of een hofje kunen zijn.  

Ten tweede is een boerderij op loopafstand van de woningen voor mensen met een 

verstandelijke beperking waardevol, omdat zij over het algemeen graag regelmatig contact 

hebben met dieren.  

 

5.3.4. Aanbevelingen voor OlmenEs  

Naar aanleiding van dit onderzoek is er voornamelijk veel geleerd over het terrein van 

OlmenEs, die op veel manieren bij lijkt te dragen aan belonging van bewoners. Er is één 

aanbeveling te noemen waardoor de gebouwde omgeving verbeterd kan worden. 

Er is naar voren gekomen dat de begrenzing van het terrein door de cliëntenraad 

belangrijk wordt gevonden omdat het duidelijk maakt tot waar het terrein is, maar dit zou wel 

voor associaties met gevangenschap kunnen zorgen. Daarom wordt aanbevolen om een meer 

natuurlijke vorm te ontwikkelen, bijvoorbeeld met struiken of een houtwal. Een natuurlijke 

begrenzing lijkt beter te passen bij de manier waarop OlmenEs het landschap inricht. Op een 

mooie, organische en geïntegreerde manier.   
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Bijlage 1: Informed Consent formulier vertegenwoordigers 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van 

het onderzoek, zoals uiteengezet in de toelichtingsbrief. Mijn vragen zijn naar tevredenheid 

beantwoord. Ik heb over de deelname aan het onderzoek van degene die ik vertegenwoordig 

kunnen nadenken. Ik stem namens de deelnemer toe met deelname aan het onderzoek en geef 

hierbij tevens toestemming voor het gebruik van de onderzoeksgegevens van de deelnemer, 

zoals omschreven in de deelnemersinformatie. Ik behoud daarbij het recht deze instemming 

weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven en besef dat de 

deelname van de deelnemer op elk moment mag stoppen. Indien de onderzoeksresultaten 

gebruikt zullen worden in wetenschappelijke publicaties, dan wel op een andere manier 

openbaar worden gemaakt, zal dit volledig geanonimiseerd gebeuren. Ik begrijp dat de 

opname van het interview uitsluitend voor analyse en wetenschappelijk onderzoek zal 

worden gebruikt. Persoonsgegevens van de deelnemer zullen niet door derden worden 

ingezien zonder mijn uitdrukkelijke toestemming. Als ik nog verdere informatie over het 

onderzoek zou willen krijgen, nu of in de toekomst, kan ik me wenden tot Janneke Jolink 

(jannekejolink@gmail.com) 

 

Informatie vertegenwoordiger:  

 

Naam: 

 
Handtekening:      Datum: 

 

 
 
Informatie deelnemer:  

 

Naam: 

 

 
 
Ik heb toelichting verstrekt op het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen 

over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden. 

 

Naam onderzoeker  : Janneke Jolink 

 

mailto:jannekejolink@gmail.com
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Handtekening  :    Datum:  

Bijlage 2: Informed Consent formulier directeur 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van 

het onderzoek, zoals uiteengezet in de toelichtingsbrief. Mijn vragen zijn naar tevredenheid 

beantwoord. Ik heb over de deelname aan het onderzoek kunnen nadenken. Ik stem toe met 

deelname aan het onderzoek en geef hierbij tevens toestemming voor het gebruik van de 

onderzoeksgegevens, zoals omschreven in de deelnemersinformatie. Ik behoud daarbij het 

recht deze instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven 

en besef dat mijn deelname op elk moment mag stoppen. Indien mijn onderzoeksresultaten 

gebruikt zullen worden in wetenschappelijke publicaties, dan wel op een andere manier 

openbaar worden gemaakt, zal dit volledig geanonimiseerd gebeuren. Ik begrijp dat de 

opname van het interview uitsluitend voor analyse en wetenschappelijk onderzoek zal 

worden gebruikt. Mijn persoonsgegevens zullen niet door derden worden ingezien zonder 

mijn uitdrukkelijke toestemming. Als ik nog verdere informatie over het onderzoek zou 

willen krijgen, nu of in de toekomst, kan ik me wenden tot Janneke Jolink 

(jannekejolink@gmail.com) 

 

Informatie deelnemer:  

 

Naam: 

 
Handtekening:      Datum: 

 

 
 
 
Ik heb toelichting verstrekt op het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen 

over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden. 

 

Naam onderzoeker  : Janneke Jolink 

 

Handtekening  :    Datum:   

mailto:jannekejolink@gmail.com
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Bijlage 3: Datamanagementplan 

 

1 Administratieve informatie  
1.a Werktitel Ma-thesis, student, begeleider, 

meelezer, eventuele externe opdrachtgever(s), 
datum van dit plan en van eerdere versies  

De invloed van de gebouwde 
omgeving op de ervaring van 
belonging van bewoners met een 
licht verstandelijke beperking van 
instellingsterrein OlmenEs, 
student: Janneke Jolink, 
begeleider: Femmianne 
Bredewold, meelezer: Abdelilah 
Ljamai, datum: 01-06-2021 

1.b Wie is de eerstverantwoordelijke voor het 
datamanagement? 

Begeleider: Femmianne 
Bredewold 

2 Beschrijving van de data 
2.a Worden bestaande data hergebruikt of nieuwe 

data gegenereerd? 
Nieuwe data 

2.b Om welke soort(en) data gaat het; omvang van de 
bestanden; groeitempo? 

Interviewdata in de vorm van 
audio-opname en transcripties, 
veldnotities n.a.v. observaties, 
foto’s 

3 Standaarden en metadata, ofwel alles wat nodig is om de data te vinden en te 
benutten 

3.a Welke metadatastandaarden worden gebruikt 
(vindbaarheid)? 

volgt 

3.b Welke coderingen e.d. worden gebruikt die 
toekomstige koppeling met andere data mogelijk 
maken (duiding, interoperabiliteit)? 

n.v.t. 

3.c Welke software en eventueel hardware wordt er 
gebruikt (duiding, bruikbaarheid)? 

Atlas ti 

3.d Wat wordt er gedocumenteerd en bewaard om 
replicatie mogelijk te maken? Wat zijn de 
afspraken als betrokkenen (voortijdig) vertrekken? 

vragenlijst, interviewguide, 
codeerschema 

4 Ethisch en juridisch 
4.a Hoe wordt bij het verwerven of genereren van de 

data de hiervoor eventueel benodigde 
toestemming verkregen van dataleverancier/ 
proefpersonen/ …? Welke beperkingen gelden er 
eventueel tijdens het onderzoek? 

een informed consent formulier  

4.b Hoe worden gevoelige gegevens beschermd 
tijdens en na het project? 

Respondentgegevens worden 
geanonimiseerd en data wordt 
zorgvuldig opgeslagen op R-schijf 
van UvH 

4.c Zijn de data na het project – eventueel na een 
embargoperiode – als Open Access beschikbaar? 
Zo nee, welke voorwaarden gelden er? 

Ja alleen voor onderzoekers van 
het project Participative and 
dignified citizenship. 

5 Opslag en archivering 
5.a Hoe wordt voldoende opslag- en back-upcapaciteit 

tijdens het project geregeld, inclusief 
versiebeheer? Zijn de kosten hiervoor gedekt; zo 

Volgens UvH-protocol opgeslagen 
op R-schijf 
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nee…? 
5.b Waar en hoe lang worden de data na afloop van 

het project beschikbaar gesteld voor 
vervolgonderzoek en verificatie? Is dit een Trusted 
Digital Repository, dus met een internationale 
certificering? Zo niet, hoe worden de data dan 
vindbaar (denk aan metadata en aan persistent 
identifiers zoals DOI, Handle en URN) en duurzaam 
toegankelijk en bruikbaar? 

Tot het eind van het project 
Participative and dignified 
citizenship. 

5.c Zijn de kosten voor (het voorbereiden van de data 
voor) archivering gedekt; zo nee…? 

UvH: ja.  

 
 
 
Het invullen van de hierna volgende aanvulling op het DMP is verplicht wanneer mensgebonden 
onderzoek wordt gedaan waarbij natuurlijke personen in het onderzoek worden betrokken.  

 
 
6. PARTICIPANTS (INCLUDING PRIVACY)  

 
6.1. I will be doing research involving human subjects, and I am aware of and compliant with laws 

and regulations concerning privacy sensitive data. 

☐ Yes, I will involve human subjects in my research. I will comply with the General Data 
Protection Regulation (GDPR) and to the privacy regulations of the UvH. 

☐ The Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO, or Medical Research 
(Human Subjects) Act) does not apply to my project. 

☐ The Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO, or Medical Research 
(Human Subjects) Act) applies to my project; I will have it reviewed by a Medical Research 
Ethics Committee. In addition I will comply with the Kwaliteitsborging Mensgebonden 
Onderzoek (Quality Assurance for Research Involving Human Subjects) 

 
 
6.2. I am aware of the university’s regulations concerning the protection of the privacy of 

participants, and I will adhere to these regulations 
See: https://www.uvh.nl/mijnuvh/graduate-school/research/datamanagement  

☐ Yes 
 

Click here to specify any problems you might encounter by complying to these regulations  
 
 

6.3. Give a description of the sample of participants  
 
Residents of OlmenEs with a mild intellectual disability 
 
and indicate if vulnerable groups such as minors, aged people, refugees, mentally disabled 
people critically ill patients, etc will be involved in your research 

☐ No, I will not be doing research involving vulnerable groups 

☐ Yes, I will involve vulnerable groups in my research 
 

Participant have a mild intellectual disability.  

https://www.uvh.nl/mijnuvh/graduate-school/research/datamanagement
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6.4. Are you aware of any potential ethical issues during data collection, such as sensitive 

questions, long interviews or questionnaires, mental of physical burden,  incomplete 
disclosure (deception), etc. 
These ethics considerations are particularly important when dealing with vulnerable groups  
 

☐  No 

☐ Yes ethical issues might arise 
 

The interviewee or I might get confused if we don’t understand each other. It is important 
that I as an interviewer will stay calm and that there is someone nearby, a caretaker or 
parent, who I or my interviewee can contact if the situation wouldn’t feel safe or right. 
Also, the interview will take place in a safe area, the living area of the respondent.   

 
PRIVACY PROTECTION 

 
6.5. Which personal data are to be collected?  
 

Personal data is any data on the basis of which participants might be identified directly or 
indirectly. 
 

☐ No personal data will be collected. 

 

If personal data is collected tick all that apply 
 

General 

☐ Contact data limited (e.g, name, email) 

Click here to explain what and why. 

☐ Contact data full (e.g. address, phone number) 

Click here to explain what and why. 

☐ Gender  

Click here to explain what and why. 

☐ Birthdate or age  

Click here to explain what and why. 

☐ Nationality, birth place, birth country  

Click here to explain what and why. 

☐ Identification numbers (e.g. Student number, Employee number,  

Click here to explain what and why. 

☐ Experiences (work, education)  

Click here to explain what and why. 

 

Special data 

☐ Racial or ethnic origin 

Click here to explain what and why. 

☐ Religious or philosophical beliefs 
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Click here to explain what and why. 

☐ Political opinions 

Click here to explain what and why. 

☐ Health data 

Click here to explain what and why. 

☐ Sex life or sexual orientation 

Click here to explain what and why. 

☐ Trade union membership 

Click here to explain what and why. 

☐ Genetic data 

Click here to explain what and why. 

☐ Medical data 

Click here to explain what and why. 

☐ Biometric data 

Click here to explain what and why. 

☐ Criminal records 

Click here to explain what and why. 

☐ Citizen Service Number (Burger Service Nummer: BSN) 

Click here to explain why. 

☐ Copy identification card 

Click here to explain why. 

☐ Visual materials (pictures, video) that might lead to identification of participants  

Click here to explain what and why. 

☐ Audio recordings that might lead to identification of participants 

I will tape the interview. So I can listen to interview and transcribe it, but I won’t publish the 

audio, so other people can’t identificate the respondents. 

 

Sensitive data 

☐ Finances  

Click here to explain what and why. 

☐ Other:  

Click here to enter text. 

 
 
6.6. Are there any external parties (processors) involved in this study regarding data collection, 

data storage, archiving and/or other data-related activities? If so, please describe and name 
them here and state the website(s) of the processor(s). 
 
Note. A processor is a person or organization to whom or which \ the processing of personal 
data has been outsourced. The external party should comply with the GDPR. the applicant 
should ensure that there is a contract to ensure appropriate processing by the external party. 
This party should take appropriate technical and organizational measures to protect personal 
data against loss or any form of unlawful processing (e.g. unnecessary collection of data or 
further processing).   
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Data collection 

☐ Not applicable 

☐ Yes: Click here to enter text. 
 
Data storage 

☐ Not applicable 

☐ Yes: Click here to enter text. 
 

If there is an external party that requires a processor agreement: what is the legal base for 
which the processing activity takes place?  
 
Personal data cannot be processed according to the GDPR unless there is a legal base for 
processing. This question refers to the legal basis for processing personal data. There are 
several possibilities, three of which are particularly relevant for research. 
 
Tick all that apply and explain why this is absolutely necessary 

☐ (1) consent (representatives of the participants sign a consent form to process their 
personal data);  
 

Consent of the legal representatives of the participants are needed to ensure that participation is 
voluntarily and that representative and participants are well informed. Participants can ’t sign the 
consent themselves because they have a mild intellectual disability.   

 
 

☐ (2) Legitimate interest as scientific researcher (“gerechtvaardigd belang”) (for example, this  
          applies to the use of public data from social media where consent is not needed);  

☐ (3) permission (when an external party provides the researcher with personal data and the         
external party has obtained permission from the data subjects to hand over the data and the 
researcher will inform the data subjects how the data will be used and how their privacy will 
be protected) 
 

 
6.7. Do you receive personal data from other parties on which specific analyses have to be 

conducted?  

☐ No 

☐ Yes,  
Click here to specify  

 
 
6.8. Is a Data Protection Impact Assessment (DPIA) needed?  

 
A DPIA is a systematic estimate of the impact of a certain system on the data protection of the 
persons concerned.  Such an assessment is required if the applicant intends to collect a huge 
data set or an extremely sensitive data set, which warrant a separate analysis of the risks of 
the projects. Based on this estimate, recommendations can be made to minimize this impact as 
much as possible or even eliminate it completely. 
 
Tick all that apply 

☐ Evaluation or scoring, including profiling and predicting, especially from “aspects 
concerning the data subject's performance at work, economic situation, health, personal 
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preferences or interests, reliability or behavior, location or movements”. An example: 
building behavioral or marketing profiles based on usage or navigation of websites. 

☐ Automated-decision making with legal or similar significant effect: processing that aims at 
taking decisions on data subjects producing “legal effects concerning the natural person” 
or which “similarly significantly affects the natural person”. For example, the processing 
may lead to the exclusion or discrimination against individuals. Processing with little or no 
effect on individuals does not match this specific criterion 

☐ Systematic monitoring: processing used to observe, monitor or control data subjects, 
including data collected through “a systematic monitoring of a publicly accessible area”. 
This type of monitoring is a criterion because the personal data may be collected in 
circumstances where data subjects may not be aware of who is collecting their data and 
how they will be used. Additionally, it may be impossible for individuals to avoid being 
subject to such processing in frequent public (or publicly accessible) space(s). 

☐ Sensitive data: this includes special categories of data (for example information about 
individuals’ political opinions), as well as personal data relating to criminal convictions or 
offences. This criterion also includes data which may more generally be considered as 
increasing the possible risk to the rights and freedoms of individuals, such as electronic 
communication data, location data, financial data (that might be used for payment fraud). 

☐ Data processed on a large scale: a. very large datasets concerning many thousands or 
millions of people; b. the volume of data and/or the range of different data items being 
processed; c. the duration, or permanence, of the data processing activity; d. the 
geographical extent of the processing activity.  

☐ Datasets that have been matched or combined, for example originating from two or more 
data processing operations performed for different purposes and/or by different data 
controllers in a way that would make it possible to deduce the personal identities of 
subjects.  

☐ Data concerning vulnerable data subjects, such as minors and patient groups. 

☐ Innovative use or applying technological or organizational solutions, like combining use of 
finger print and face recognition for improved physical access control, etc.  

☐  Data transfer across borders outside the European Union, taking into consideration, the 
potential risks of data transfers to such countries. 

☐ When the processing in itself “prevents data subjects from exercising a right or using a 
service or a contract”. This includes processings performed in a public area that people 
passing by cannot avoid. 

 
If two or more boxes are checked a DPIA is necessary. If a DPIA is necessary please see 
https://www.uvh.nl/mijnuvh/graduate-school/datamanagement for an instruction. 

 
 Has a DPIA already been carried out? 

☐ No 

☐ Yes, please, specify the details: 
 Click here to enter text. 

 
  

https://www.uvh.nl/mijnuvh/graduate-school/datamanagement
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Bijlage 4: Ethische toets 

AANMELDING ONDERZOEK ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIE (ETC) VAN DE UVH 

 

Algemene richtlijn voor gebruik van dit formulier 
1. Dit formulier kan gebruikt worden op initiatief van de onderzoeker voor een individueel onderzoek of voor een serie 

van gerelateerde onderzoeken. Onderzoekers worden aangemoedigd om één aanmeldprocedure te doorlopen 
wanneer ze meerdere onderzoeken voorstellen die inhoudelijk samenhangen en waarin dezelfde procedures en 
populaties worden gebruikt. Alleen eerstverantwoordelijke senior onderzoekers kunnen een voorstel indienen, via 
het emailadres van de ambtelijk secretaris van de ETC (ETC@uvh.nl). Het aanmeldformulier  moet mede worden 
ondertekend door de leerstoelgroephouder. Als het gaat om een voorstel voor promotieonderzoek moet het voorstel 
door de promovendus en promotor worden ondertekend; een voorstel voor een masteronderzoek wordt 
ondertekend door de student en de begeleider.  

2. Ethische goedkeuring van een onderzoek of een serie van gerelateerde onderzoeken is geldig voor een periode van 5 
jaar of tot er zich een wijziging voordoet in de hieronder verschafte informatie is. Onderzoek dat langer duurt dan 5 
jaar dient na elke periode van 5 jaar opnieuw ethisch getoetst worden. 

3. Wanneer een onderzoek of een serie van gerelateerde onderzoeken is gewijzigd, moet de ETC hierover ingelicht 
worden. Indien daar aanleiding tot is, kan de ETC om een eindverslag vragen.  

4. De hieronder vermelde onderzoeker en medewerkers verbinden zich ertoe participanten te behandelen volgens de 
principes van de verklaring van Helsinki en de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU en te 
garanderen dat participanten (wilsbekwaam of –onbekwaam, in een afhankelijkheidsrelatie tot de onderzoeker of 
niet) te allen tijde medewerking kunnen opzeggen zonder enige gevolgen.  

5. De onderzoeker verplicht zich tot het maximaliseren van de ethische kwaliteit van het onderzoek, de (b.v. 
statistische) analyse en rapportering, en tot het respecteren van specifieke regelgeving in verband met specifieke 
onderzoeksmethodes.  

6. De procedure verloopt soepeler als de commissie beschikt over relevante stukken, zoals vragenlijsten en andere 
meetinstrumenten en (literatuur)bronnen waaruit blijkt dat onderzoek waarbij een dergelijke methode eerder is 
gebruikt ethisch acceptabel is bevonden en waaruit blijkt dat deze procedure geen schadelijke gevolgen heeft. Die is 
speciaal van belang in het geval van onderzoek waarbij kwetsbare personen in het onderzoek worden betrokken of 
gevoelige materie wordt onderzocht. Het is voor de commissie behulpzaam als de vragen zoveel mogelijk nauwkeurig 
worden ingevuld. 

7. De onderzoeker verklaart het onderzoek naar waarheid beschreven te hebben, met bijzondere aandacht voor 
ethische aspecten. De leerstoelhouder verklaart van het onderzoek op de hoogte te zijn en het voorstel goedgekeurd 
te hebben.  

 

Voor akkoord:  

 
Eerst verantwoordelijke onderzoeker/ 

promovendus/ student * 

 
Janneke Jolink 

 

 

Leerstoelhouder/ promotor/ begeleider * 

 

Femmianne Bredewold 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Zie punt 1 van bovenstaande richtlijnen. Doorhalen wat niet van toepassing is  

Voor de ETC vormen een algemeen toetsings- en beoordelingskader: alle van toepassing 

zijnde (inter-)nationale wet- en regelgeving, richtlijnen en gedragscodes. Zie het Reglement 

van de ETC 

mailto:CEI@uvh.nl
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A.    ALGEMENE INFORMATIE/PERSOONSGEGEVENS 

 

 

1. Naam, functie en afdeling van de verantwoordelijke onderzoeker(s) 
 

Janneke Jolink, masterstudente aan de Universiteit voor Humanistiek 

 

2. Titel van het onderzoek. Betreft het een onderzoeksproject of een onderzoekslijn? 
 

Titel van het onderzoek: 

De invloed van de gebouwde omgeving op de ervaring van belonging van bewoners met een 
licht verstandelijke beperking van instellingsterrein OlmenEs 
 

Het betreft een onderzoeksproject, de masterthesis.  

 

 

3. Trefwoorden (maximaal 4) of in discipline gebruikelijke codering 
 

Belonging, instellingsterrein, gebouwde omgeving, verstandelijke beperking  

 

 
4. Onderzoeksmethode (met korte onderbouwing): 

a) kwalitatief / kwantitatief  
Dit is een kwalitatief onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van go-along 
interviews. Op kwalitatieve wijze worden transcripten, veldnotites met observaties 
en mogelijke foto’s geanalyseerd met behulp van Atlas ti.  

b) experimenteel / vragenlijst / observationeel /  
Er zal een semigestructureerde vragenlijst worden gebruikt voor de go-along 
interviews, waarbij de onderzoeker meeloopt met de respondent en hem/haar 

observeert en vragen stelt.  
c) invasief / niet-invasief 

 

 

 
5. Subsidieverstrekker(s) 

N.v.t. 

 

 

6. Beoogde start- en einddatum onderzoek 
 

Startdatum onderzoeksvoortel: 9 november 2020 
Beoogde einddatum: 30 september 2021 

 

 
7. Onderzoeksgebied/(Sub)discipline (zo specifiek mogelijk) 
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Humanistiek, Sociale wetenschappen 

 

 

 

8. In welk land of welke landen vindt het onderzoek plaats?  
 (Vermeld indien relevant ook regio/regio's) 

 

 Nederland 

 

9. Betreft het een multi-centeronderzoek? Bijv. onderzoek in samenwerking met andere 
universiteiten of een UMC. 
 

N.v.t. 

 

 

10. Houdt het onderzoek verband met eerder onderzoek dat door een erkende Medische 
Ethische Toetsingscommissie (METC) is beoordeeld? Zo ja, welk en wat was het 
oordeel van de METC? (indien reeds een METC oordeel verkregen is kan dit 
meegestuurd worden en kan in de rest van dit formulier verwezen worden naar dit 
oordeel om dubbel werk te voorkomen). In het vervolg van dit formulier zijn vragen 
die METC-gevoelig zijn met een asterisk gemarkeerd.  

 
Ja, met het onderzoek: ‘’Participative or Dignified Citizenship. An empirical ethical study 

of social inclusion for people with profound and multiple disabilities living in sheltered 
living institutions’’ 

Oordeel: het voorstel valt niet onder de reikwijdte van de WMO.  

 

 

B.    SAMENVATTING ONDERZOEK EN METHODE 

 

1. Wat is de theoretische achtergrond van het onderzoek? 

Theorie over sociale inclusie 

 

2. Wat is het doel/de vraagstelling van het onderzoek?  
 
Het kennisdoel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de invloed van de gebouwde 

omgeving op het ervaren van belonging van mensen met een licht verstandelijke beperking 

die wonen op een instellingsterrein. Het handelingsdoel van dit onderzoek is aanbevelingen te 

formuleren voor de inrichting van instellingsterrein OlmenEs, zodat de gebouwde omgeving 

bij kan dragen een gevoel van belonging van bewoners met een licht verstandelijke 

beperking. 
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Vraagstelling: Welke aspecten van de gebouwde omgeving van instellingsterrein OlmenEs 

hebben invloed op een gevoel van belonging van bewoners met een licht verstandelijke 

beperking? 

 

 
3. Indien relevant, wat is/zijn de hypothese(n)?  

 

N.v.t. 

 

 

4. Hoe beoogt dit onderzoek bij te dragen aan theorievorming, beroepspraktijk, of 
maatschappij? Welke nieuwe inzichten kunnen met dit onderzoek verworven 
worden? 

 
Dit onderzoek zal bijdragen aan het verkrijgen van kennis over de ervaring van 

belonging van mensen met een licht verstandelijke beperking op instellingsterreinen. Hier is 

nauwelijks kennis over. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de meeste mensen met 

een verstandelijke beperking in gewone wijken wonen, door het beleid omtrent 

normalisering. Er is dan ook meer bekend over de ervaring van wonen in een wijk 

(Verplanke, Duyvendak, 2010; McClimens et al., 2014; Oliver et al., 2020). Daarnaast ligt het 

onderzoek op deze terreinen gevoelig, omdat het tegen de heersende ideeën ingaat van wat 

een goed leven is voor mensen met een verstandelijke beperking. Als laatste wordt vanuit de 

sociale wetenschappen meestal gefocust op de sociale omgeving, waarbij de invloed van de 

fysieke omgeving vaak over het hoofd wordt gezien (Grittner en Burns, 2020). Dit onderzoek 

vult deze lacune in de wetenschappelijke literatuur aan, door het doen van empirisch 

onderzoek naar invloed van de gebouwde omgeving op de ervaring van belonging. 

 
Dit onderzoek kan inzicht geven in de ervaring van de gebouwde omgeving van mensen met 

een licht verstandelijke beperking. Deze groep mensen wordt vaak niet gehoord (Ware, 

2004). Doordat in dit onderzoek mensen met een verstandelijke beperking worden 

geïnterviewd en hun ervaring wordt beschreven, wordt hun stem erkent en gerepresenteerd. 

Op basis van de inzichten van dit onderzoek kan de woonomgeving van mensen met een 

verstandelijke beperking beter worden afgestemd op haar bewoners. De inzichten kunnen 

zowel op een instellingsterrein als OlmenEs, als op andere plekken worden toegepast.  

Daarnaast wordt met dit onderzoek kennis verschaft over een woonvorm die een 

alternatief vormt voor mensen die niet in een gewone wijk willen of kunnen wonen. Meer 
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kennis kan wellicht zorgen voor meer waardering vanuit de samenleving voor dergelijke 

woonvormen die tegen het dominante principe van normalisering ingaan.  

 
Deze scriptie sluit aan bij het onderzoek Participative and Dignified Citizenship2 en voegt 

een focus op belonging en de gebouwde omgeving toe aan dit onderzoek. Hooks (2009) 

beargumenteert dat het vinden van een plek waar men het gevoel van belonging ervaart, gaat 

over het leiden van een betekenisvol leven. Belonging houdt op die manier verband met 

zingeving, één van de kernthema’s van Humanistiek.  

 

5. Wat is het design van het onderzoek? Graag ziet de commissie ook een beschrijving 
van de onderzoeksprocedure, zoals hoe de participanten voor het onderzoek worden 
geworven en het onderzoek doorlopen. 

Dit onderzoek is een explorerend kwalitatief empirisch sociaal wetenschappelijk onderzoek. 

Empirische data wordt verzameld middels go-along interviews. Tijdens het go-along 

interview, beweegt de onderzoeker mee met de respondent door zijn of haar dagelijkse 

omgeving. Respondenten zijn bewoners van instellingsterrein OlmenEs met een licht 

verstandelijke beperking. Zij gaan daarbij met name naar plekken waar de bewoner zich wel 

of niet op zijn plek voelt. Daarbij observeert de onderzoeker de interactie van de respondent 

met zijn of haar omgeving en stelt vragen over diens ervaring op dat moment. De methode 

blijkt passend te zijn om de ervaring van mensen met een verstandelijke beperking te 

onderzoeken (Grittner, Burns, 2020, McClimens et al., 2014) en daarom geschikt voor dit 

onderzoek.  

Daarnaast zal de onderzoeker na afloop van het interview veldnotities bijhouden. In 

deze veldnotities legt de onderzoeker observaties van de interactie van de respondent met de 

omgeving vast. Dit is relevant omdat ook de lichaamstaal van de respondent informatie kan 

geven over zijn of haar ervaring.  

Ook zal de onderzoeker een go-along interview houden met de directeur van het 

instellingsterrein, om de ervaring van het terrein vanuit een andere positie vast te kunnen 

leggen. En om meer informatie te krijgen over de achterliggende gedachtes van het ontwerp 

van het terrein en de mogelijke dilemma’s die daarbij kwamen kijken.  

 
De hoofddoelgroep van dit onderzoek bestaat uit mensen met een licht verstandelijke 

beperking die wonen op instellingsterrein OlmenEs. Er is gekozen voor mensen met een licht 

                                                 
2 https://www.uvh.nl/actueel/juni-2019/uvh-start-onderzoek-naar-sociale-inclusie-van-mensen-met-een-

beperking-in-een-beschutte-woonomgeving 

https://www.uvh.nl/actueel/juni-2019/uvh-start-onderzoek-naar-sociale-inclusie-van-mensen-met-een-beperking-in-een-beschutte-woonomgeving
https://www.uvh.nl/actueel/juni-2019/uvh-start-onderzoek-naar-sociale-inclusie-van-mensen-met-een-beperking-in-een-beschutte-woonomgeving


78 

 

verstandelijke beperking omdat zij zich verstaanbaar kunnen maken middels taal. Daarnaast 

zullen mensen met een licht verstandelijke beperking waarschijnlijk bewust zijn van hun 

anders-zijn en hun positie in de samenleving, dat invloed kan hebben op het gevoel van 

belonging (Hall, 2010). 

Ook zal de directeur van OlmenEs geïnterviewd worden.  

 
Participanten zullen via de directeur van OlmenEs worden geworven.  

 

6. Wat is het aantal participanten? Op welke wijze wordt het aantal participanten of 
datapunten in het onderzoek bepaald? Werd een power analyse uitgevoerd? 

 

 7 participanten 

 

Indien van toepassing: op welke wijze wordt er gemeten? B.v. welke meetinstrumenten 

worden gebruikt? Vragenlijsten, interviews, codeerschema's etc. 

Dataverzamelingsmethode bestaat uit semigestructureerde go-along interviews. Aan de 

hand van een topic lijst zullen onderwerpen en thema’s worden vastgelegd. De methode is 

geschikt voor exploratief onderzoek, doordat het ruimte biedt voor het tot stand komen van 

nieuwe inzichten. Daarnaast zal de respondent worden geobserveerd en zullen plekken 

worden gefotografeerd.  

 
7. Hoe willen de onderzoekers de data analyseren of interpreteren?  

 
De interviews worden eerst getranscribeerd en vervolgens samen met de veldnotities en 

foto’s in Atlas ti geanalyseerd.  

8. Wordt er een methode gebruikt waarbij het mogelijk is om bij toeval een bevinding te 
doen waarvan de participant op de hoogte zou moeten worden gesteld? (Te denken 

valt aan het ontdekken van majeure gezondheidsklachten.) Is er in de informed 
consent iets opgenomen over de vraag hoe moet worden gehandeld of dat de 
participant wil dat wordt gehandeld bij het doen van de toevalsbevinding?  

 

N.v.t. 

 
9. Wordt er gebruik gemaakt van unobtrusieve methoden (dataverzameling van 

personen zonder dat zij hiervan op de hoogte zijn, bv. observaties of video-opnames)? 

 

N.v.t. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de observaties of video-opnames wordt de 

respondent van te voren ingelicht. 

 

 
10. Zijn er ethisch gevoelige aspecten aan het geplande onderzoek? Kunt u aangeven 

onder welk niveau uw onderzoek naar uw inschatting onder valt? 
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1. Niveau 0: uw project omvat geen participanten en is volledig “desk-based”.  
 

2. Niveau 1: geldt voor 'eenvoudige' non-interventie, observationeel onderzoek 
(bijvoorbeeld analyse van gearchiveerde gegevens, observatie openbare 
rechtszittingen, gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten). 

 
3. Niveau 2: omvat een nieuwe procedure of het gebruik van atypische deelnemer 

groepen - doorgaans projecten waarbij ethische kwesties nadere beschouwing zou 
kunnen vereisen, maar die waarschijnlijk niet problematisch zijn. 

 

4. Niveau 3: toepassing op onderzoek dat potentieel problematisch is doordat het een 
inherent fysiek en emotioneel risico voor deelnemers kan bevatten of schade kan 
toebrengen aan hun belangen.* 

 

 

 

11. Is de belasting van de participanten zo klein mogelijk in relatie tot de voorgestelde 
mogelijke wetenschappelijke bijdrage van het onderzoek qua theorievorming en/of 
praktische bruikbaarheid? 

 

Ja, de belasting is zo klein mogelijk.  

 

 

 

 

C.    PARTICIPANTEN 

 

In het kader van de afweging of het voorstel door de ETC of door de METC moet worden 

beoordeeld stellen we u de volgende vragen. 

 
1. Wat is de aard van de onderzoekspopulatie: 

1. Algemene populatie zonder medische klachten 
2. Algemene populatie met medische klachten* 
3. Patiënten/clienten van een zorginstelling* 

 

2. Categorie participanten (aankruisen): 
 18 jaar of ouder en wilsbekwaam  

 18 jaar of ouder en wilsonbekwaam*  

 12 t.m. 17 jaar en in staat tot het geven van geïnformeerde toestemming 

 12 t.m. 17 jaar en niet in staat tot het geven van geïnformeerde toestemming 

 jonger dan 12 jaar 

 

 

3. Werving participanten: 

• Hoe worden deze participanten geworven? 
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Participanten worden geworven via de directeur van instellingsterrein OlmenEs. Hij zal met 
gedragsdeskundigen overleggen welke bewoners geschikt zijn om mee te doen aan het 

onderzoek.  

• Hoeveel bedenktijd krijgen de participanten om te beslissen of ze daadwerkelijk 
mee willen doen aan het onderzoek? 

Waarschijnlijk zitten er enkele weken tussen het moment van werven en het uitvoeren van het 

go-along interview. Op elk moment tijdens het onderzoek kunnen participanten of hun 
verantwoordelijke hun deelname intrekken, ook nadat de interviews zijn afgenomen. De 

onderzoeksdata van het betreffende interview zal in dat geval niet worden gebruikt.  

 

 

4. Verkeren de participanten in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de 
onderzoeker? 

 

Nee, n.v.t. 

 

 
5. Gaat het om doelgroepgebonden onderzoek (onderzoek dat niet zonder deelname 

van deze groep kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld minderjarigen)? 

 

Nee, n.v.t. 

 

 
6. Is er sprake van informed consent of mutual consent? Licht toe hoe deze procedure is 

vormgegeven. Bij afwezigheid van informed consent, licht de reden toe. 

 

Er is sprake van informed consent. Voorafgaand aan het interview zullen deelnemers en hun 

wettelijk verantwoordelijke worden geïnformeerd over het onderzoek en over de 

manier waarop het interview gebruikt zal worden. Middels een het 

toestemmingsformulier zal de wettelijk verantwoordelijke toestemming geven indien 

hij of zij toestemt met de deelname van de deelnemer aan het onderzoek.  

7. Beloning 

• Krijgen de participanten een beloning? Zo ja, waaruit bestaat die beloning 
(financiële vergoeding, reiskosten, anders of geen)? Om welk bedrag gaat het? 

• Is deze vergoeding afhankelijk van bepaalde voorwaarden, zoals het voltooien van 
het onderzoek, of de prestaties van de participant in het onderzoek? 

 

N.v.t. 

 

 
8. Waaruit bestaat de belasting van het onderzoek voor de participanten in tijd, video- 

of audio-opnames, methoden? 

De participanten zal worden gevraagd ongeveer een uur tijd te maken om over het terrein 

te wandelen en geïnterviewd te worden. Er zal een audio-opname van het interview worden 

gemaakt en de participant zal worden geobserveerd tijdens het wandelen. Ook zullen er 

foto’s worden gemaakt van plekken op het terrein.  
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9. Worden participanten aan handelingen onderworpen of wordt aan participanten een 
bepaalde gedragswijze opgelegd die buiten de normale levenswijze van de 
participanten vallen?*  

(Voorbeelden: stress opwekken, druk uitoefenen om belangrijke normen en waarden 

te overschrijden, valse herinneringen induceren, blootstelling aan aversief materiaal 

zoals een nare film, clip, foto’s of elektrische prikkel, langdurige of zeer frequente 

ondervraging, ambulante metingen, deelname aan interventie, onaangename 

psychische of fysieke symptomen oproepen binnen een experiment). 

 

N.v.t. 

 

 

10. Geef aan welke risico´s er voor participanten zijn verbonden aan deelname aan het 
onderzoek. Zijn de risico’s en bezwaren minimaal? Is het risico dat men loopt een 
risico dat men in het dagelijks leven ook loopt?  

De risico’s en bezwaren zijn minimaal, vergelijkbaar met het dagelijks leven omdat 

participanten wandelen door de eigen leefomgeving.  

 
11. Welke inspanningen verrichten de onderzoekers om risico’s en bezwaren te 

minimaliseren? 
Voorafgaand aan het interview zal de onderzoeker duidelijk maken dat het interview altijd 

tussendoor gepauzeerd kan worden of dat de participant even naar een vertrouwde 

persoon en omgeving kan als de situatie niet prettig is.   

 

12. Worden de participanten vooraf getest of zij gezond zijn of bepaalde aandoeningen 
hebben?* Welke set in-/exclusiecriteria of voorwaarden zijn er om aan dit onderzoek 
te mogen deelnemen? 

 

Inclusie criteria: Wonend op instellingsterrein OlmenEs en in staat om een gesprek 

voeren  

 

13. Indien er misleiding plaatsvindt, is er dan sprake van voldoende debriefing en heeft 
de misleiding geen betrekking op risico’s? 

 

N.v.t. 

 

 

14. Vind het onderzoek plaats binnen de muren van of op het terrein van een 
zorginstelling?* 

Ja, binnen de muren van een instellingsterrein (OlmenEs) 

 

15. Zijn er een of meerdere medewerkers van een zorginstelling betrokken als 
opdrachtgever of verrichter/uitvoerder?* 
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Nee 

16. Is er een onafhankelijk deskundige aangewezen waarbij de participanten met vragen 
en/of klachten over het onderzoek terecht kan?3 

 

Ja, de onderzoeker zal een naam en telefoonnummer doorgeven van een deskundige 

die in de buurt zal zijn tijdens het interview waarbij participanten terecht kunnen.  

 

 

D.    ONDERZOEKERS 

 
1. Zijn er voor de onderzoeker risico’s verbonden aan het onderzoek? Zijn de risico’s en 

bezwaren minimaal? Is het risico dat men loopt een risico dat men in het dagelijks 

leven ook loopt?  
 

N.v.t. 

 

2. Zijn er voor de onderzoeker mogelijk meerdere belangen gemoeid met dit 
onderzoek. Kan er sprake zijn van belangenverstrengeling? Indien ja, graag 
toelichten. 

 

N.v.t. 

 

3. Moeten onderzoekers handelingen verrichten of wordt aan onderzoekers een 
bepaalde gedragswijze opgelegd die buiten de normale levenswijze van de 
onderzoekers vallen?  

 

N.v.t. 

 

4. Welke inspanningen verrichten de onderzoekers om risico’s en bezwaren te 
minimaliseren? 

 

N.v.t. 

 

 

E.    DATAMANAGEMENT, PRIVACY EN INFORMATIE 

 

1. Is er een door de eindverantwoordelijke functionaris goedgekeurd 
datamanagementplan?  
zie voor actuele formats en richtlijnen www.uvh.nl/mijnuvh/onderzoek-en-

valorisatie/datamanagement/hoofdlijnen-van-beleid (voor medewerkers en 

                                                 
3.  Voor sommige  onderzoeken is het wenselijk een onafhankelijk contactpersoon of deskundige aan te wijzen 

bij wie de participant terecht kan met vragen en/of klachten. 

http://www.uvh.nl/mijnuvh/onderzoek-en-valorisatie/datamanagement/hoofdlijnen-van-beleid
http://www.uvh.nl/mijnuvh/onderzoek-en-valorisatie/datamanagement/hoofdlijnen-van-beleid
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studenten) of https://www.uvh.nl/mijnuvh/graduate-

school/datamanagement/datamanagement (voor promovendi). 

Voor zover een ander format wordt gebruikt dat het voor PhDs voorgeschreven 
format moet een addendum worden toegevoegd op basis waarvan kan en moet 
worden vastgesteld of een DPIA nodig is (zie punt E2) 

Ja toegevoegd als bijlage 3 van het onderzoeksvoorstel 

 

 

2. Moet een Data Protection Impact Assessment (DPIA) worden uitgevoerd? 
Zo ja DPIA toevoegen. 

 

N.v.t. 

 

3. Worden de resultaten van het onderzoek teruggekoppeld aan andere personen dan 
de participanten (bijvoorbeeld docenten, ouders)? Zo ja, wordt dat op groepsniveau 
gedaan of op individueel niveau? 

Ja, op groepsniveau aan de begeleidingscommissie van het onderzoek Participative or 

Dignified Citizenship.  

 

 

4. Worden de data opgeslagen op de daarvoor bestemde netwerkschijven van de 
universiteit? 
Ja/nee 

 

 

 

5. Is het voor de participanten duidelijk bij wie ze met vragen en klachten terecht 
kunnen? 

 

Ja deze informatie is te vinden op de informatiebrief en informed consent 

 

 

F.    AANVULLENDE INFORMATIE 

 

Optioneel. 

 

G.    BIJLAGEN 

 

• Onderzoeksvoorstel (verplicht) 

• Datamanagementplan (verplicht) 

• Addendum Datamanagementplan 

• Data Protection Impact assessment (DPIA)  

• Wervingstekst (advertentie) participanten 

• Informatiebrief voor participanten (informed consent) (Verplicht) 

https://www.uvh.nl/mijnuvh/graduate-school/datamanagement/datamanagement
https://www.uvh.nl/mijnuvh/graduate-school/datamanagement/datamanagement
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• Toestemmingsformulier van participant (informed consent) (verplicht) 
• Schriftelijke terugkoppeling aan participanten (tekst debriefing) 

• Toestemmingverklaring externe instelling of METC 
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Bijlage 5: Brief METC 
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Bijlage 6: Plan interviews 

Plan uitvoering interviews 
met bewoners OlmenEs 

 

Vragen aan medewerker OlmenEs over dit plan 

 
Per persoon bespreken: 

• Waar moet ik rekening mee houden? 

• Is de kennismaking in begrijpelijke taal voor deze persoon? 

• Zijn de vragen die ik wil stellen begrijpelijk voor deze persoon? 

• Hoe zit het met de spanningsboog? 

• Is de persoonlijk begeleider in de buurt? 
 

Planning 

Ik ga 2 dagen naar OlmenEs om interviews te houden met bewoners, 17 en 18 augustus. In 

een camping in de buurt wil ik overnachten zodat ik niet heen en weer hoef. Begin september 

kom ik nog een middag terug om de directeur te interviewen.  

 

Dag 1 – 17 aug:  

8:30, Acer (kan ik dit makkelijk vinden?) Medewerker maakt me wegwijs.  

9:00-10:30 interview  

10:30-12:00 interview  

12:00-13:00 lunch 

13:00-14:30 interview  

14:45-16:15 interview  

16:15 napraten met medewerker 

 

Dag 2 – 18 aug:  

9:00-10:30 interview  

10:30-12:00 interview  

12:00-13:00 lunch 

13:00-14:30 interview  

14:45-16:15 interview  

16:15 napraten met medewerker 
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Achteraf 

Kan ik achteraf iemand bellen om vragen te kunnen stellen over de informatie die ik heb 

verzameld, die later opkomen? 

Plan voor interviews 

Kennismaking en introductie 

Setting: zittend op een rustige plek. Waar is dit mogelijk? 

 

Kennismaking 

Voorstellen – wie ben ik: 

• Ik ben Janneke. Ik ben 26 jaar. Ik studeer aan de Universiteit in Utrecht. Ik ben bijna 

klaar met mijn opleiding. Als laatste opdracht doe ik een onderzoek. Dit gaat over het 
terrein van OlmenEs.  

 
Wie ben jij? (Zijn deze vragen te moeilijk?) 

• Naam 

• Leeftijd 

• Hoelang woon je al bij OlmenEs? En vind je het fijn om hier te wonen? 

• Waar ben je geboren? 

• Waar ben je opgegroeid? 

• Werk? 

• Opleiding? 

 
 

Uitleg over achtergrond en doel van dit onderzoek  

• Ik ben benieuwd naar wat jij van dit terrein vind 
• Waar ben jij graag? Waar ben je niet graag? 

 

Praktische zaken 

• We gaan wandelen.  
• Wil jij me plekken laten zien waar je graag bent? En plekken waar je niet graag bent? 

• Ik neem het gesprek op met mijn mobiel en maak foto’s van de plekken waar jij mij mee 

naartoe brengt. Dat helpt mij om alles niet te vergeten.  
• Zeg het maar tegen me als je je niet prettig voelt en ergens anders naartoe wilt.  

• Als je wilt stoppen dan stoppen we.  
• Na het wandelen zou ik nog even ergens willen gaan zitten. Dan kunnen we de foto’s 

bekijken en napraten.  
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Uitvoering interview 

 

Setting: we wandelen naar plekken waar de bewoner wel of niet graag komt. Op de plekken 
gaan we, als het kan, even zitten en stel ik vragen over wat hij of zij van de plek vindt.  

 

Eigen ervaring van de plek: 

• Waarom heb je deze plek gekozen? 

• Wat doe jij als je hier bent? 

• Ben je liever hier alleen of met anderen? 

• Wat vind je fijn / niet fijn aan deze plek? 

• Hoe voel jij je als je hier bent? (Voel je je veilig? Voel je je thuis? – zijn deze termen 

begrijpelijk?) 
 

Kenmerken van de plek: 

• Wat vind je mooi hier? 

• Wat vind je lelijk? 

• Past deze plek bij jou? 

 
Na de wandeling gaan we nog even zitten op een rustige plek en kijken we de foto’s terug die 

we hebben gemaakt. Aan de hand van wat we zien op de foto’s stel ik vragen over wat 
iemand vind van: 

 

• Eigen invloed op omgeving (iets kunnen veranderen, ergens voor mogen zorgen) 

• Schoonheid van omgeving (mooi/lelijk/vies/schoon/opgeruimd/rommelig) 

• Landmarks op het terrein (opvallende elementen als een toren/bel/kunstwerk enz) 

• Persoonlijke of groepsmarkeringen (eigen spullen/huis/plek) 

• Begrenzing (rondom het terrein, rondom het huis) 

• Openheid van omgeving (uitzicht en kan je andere mensen zien of juist niet) 

• Vertrouwdheid omgeving (lijkt het op een andere plek of al lang gebruik van 

gemaakt) 
 

Afsluiting 

- Na het interview vraag ik de bewoner of hij of zij mij nog iets wil vragen. En dat ik 
nog even op het terrein ben mocht er nog iets zijn. En dat hij of zij ook achteraf 

contact op kan nemen via de receptie.  
- Dan breng ik de bewoner weer terug naar huis.  

- Op de terugweg spreek ik zelf in op mijn mobiel hoe de bewoner reageerde op 

zijn/haar omgeving, hoe ik mij voelde tijdens het interviewen en wat mij verder 
opviel.  
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