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Samenvatting
De afdeling Natuur- en Milieu van de gemeente Utrecht heeft Stichting Utrecht Natuurlijk opgezet en
heeft als doel om de Utrechter groener, duurzamer en gezonder te maken. Dit doen zij door op
verschillende manieren de Utrechter in contact te brengen met natuur. Locatie Stadsboerderij
Gagelsteede, gelegen in de multiculturele krachtwijk Overvecht, wil de natuurbetrokkenheid
vergroten bij wijkbewoners, onder andere door middel van activiteiten. Op deze locatie komen
minder bezoekers op de activiteiten dan op andere locaties. De locatie mist inzicht in hoe ze het
bezoekersaantal voor natuuractiviteiten van de boerderij kunnen verbeteren. De hoofdvraag voor dit
onderzoek luidt: “Op welke manier kan Stichting Utrecht Natuurlijk ervoor zorgen dat activiteiten
op locatie Gagelsteede beter bezocht worden door bewoners, waarvan de meerderheid een
migratieachtergrond heeft?”. Om deze hoofdvraag te beantwoorden wordt er onderzoek verricht
naar de invloed van een migratieachtergrond, de invloed van iemands sociaaleconomische status,
motivaties tot bezoek en criteria voor (natuur)activiteiten. In de onderzoeksfase is er door middel
van een exploratieve focusgroep, Delphi-methode, steekproeven en een literatuurstudie antwoord
gegeven op de deelvragen. Vervolgens is er met de resultaten een programma van eisen opgesteld
die bestaat uit: activiteiten moeten over dieren gaan, informatie mond-tot-mond verspreiden, natuur
als decor voor activiteit, ad hoc activiteiten doen en multiculturele vrijwilligers en/of personeel
aannemen. Met dit programma van eisen zijn een aantal concepten ontwikkeld. Concept 1 heeft
betrekking tot direct bezoekers contact, concept 2 heeft betrekking tot indirect bezoekerscontact en
concept 3 heeft betrekking tot indirect bezoekerscontact via partners. Uiteindelijk is concept 1, direct
bezoekerscontact, uitgewerkt tot een plan omdat deze het meest aansloot bij het programma van
eisen en de randvoorwaarden van de opdrachtgever. Het plan bestaat uit twee stappen: het
uitvoeren van natuurstunts die zorgen voor meer bezoekers op de boerderij en het vervolgens
overdragen aan vrijwilligers die de natuurstunts overnemen op lange termijn. Op de gebruikte
methode zijn er op de volgende punten gereflecteerd. In dit onderzoek zijn alle aspecten (invloeden,
motivaties en criteria) tegelijkertijd behandeld in de interviews wat voor weinig diepgang zorgde en
wat ook voor verwarring heeft gezorgd bij respondenten. Het wordt aangeraden om per aspect
interviews af te nemen zodat er per aspect diepgang is.
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Inleiding

Dit afstudeeronderzoek voor de studie Bos- en Natuurbeheer, Mens en Natuur tracht inzicht te
bieden in hoe krachtwijkbewoners met en zonder migratieachtergrond betrokken kunnen worden bij
de natuur in hun omgeving door middel van stadsboerderij Gagelsteede in krachtwijk Overvecht
(Utrecht) en haar activiteiten. Stadsboerderij Gagelsteede is een van de locaties van Stichting Utrecht
Natuurlijk. De stichting heeft als doel om de Utrechter groener, duurzamer en gezonder te maken.
Voor Stadsboerderij Gagelsteede is een plan ontwikkeld voor het beter betrekken van bewoners bij
de locatie.

1.1 Aanleiding
Tegenwoordig heeft een derde van de inwoners van Nederland een migratieachtergrond. Dit is in de
afgelopen drie jaar gestegen (Centraal Bureau voor Statistiek, 2018). Deze bevolkingsgroep met
migratieachtergrond is echter sterk ondervertegenwoordigd onder natuurrecreanten. Recreatie in de
natuur en natuuractiviteiten zijn voornamelijk populair onder witte bevolkingsgroepen. Maar
doordat de demografische samenstelling van de bevolking van Nederland verandert door de
toenemende immigratie kunnen de voorkeuren voor het soort natuurrecreatie veranderen onder de
bevolking (Buijs, & De Vries, 2005; Buijs, Elands, & Langers, 2009). In het Verenigd Koninkrijk is het
zelfs beleid om mensen met migratieachtergrond verbeterde toegang te bieden tot de natuurlijke
omgeving en wordt eraan gewerkt om onderwerpen zoals discriminatie aan te pakken, Nederland is
hier terughoudend in (Jay et al., 2012). Omgang met de natuurlijke omgeving heeft echter een
positief effect op de gezondheid. Het wordt door verschillende organisaties erkent als een probleem
dat mensen met een migratieachtergrond minder lijken te participeren in de natuurlijke omgeving of
natuuractiviteiten (Jay et al., 2012; Peters, 2011; Somers, Van der Kroon, & Overbeek, 2005). Het
onderzoeken van de oorzaken voor deze vermindering is noodzakelijk. Onderzoeken kunnen helpen
bij het ontwikkelen van plannen voor verbetering van deze participatie zodat mensen de positieve
gezondheidseffecten van omgang met natuur kunnen ervaren.
1.1.1 Wetenschappelijke relevantie
Het gegeven dat mensen met een migratieachtergrond minder omgaan met hun groene omgeving
vanwege hun migratieachtergrond is in huidig onderzoek onvoldoende onderbouwd. Marjolein Kloek
(2015a) toont in haar onderzoek aan dat de omgang in de natuurlijke omgeving afhangt van meer
thema’s dan migratieachtergrond. Er moet volgens Kloek (2015a) onderscheid gemaakt worden in
onder andere de ratio en frequentie van de omgang, wat voor soort activiteit het is en wat voor soort
groene omgeving het is. Iemands migratieachtergrond heeft wel degelijk invloed op hoe iemand
omgaat met de groene omgeving maar wordt ook beïnvloed door andere identiteiten zoals leeftijd,
interesse in natuur en hoe iemand zijn vrije tijd besteed. Vrijetijdsbesteding en hoe mensen met
migratieachtergrond dit ondernemen kan helpen met integratie. Onderzoek toont aan dat wanneer
tradities gedeeld worden tijdens vrijetijdsbesteding er een wederzijds begrip ontstaat tussen
culturen (Tirone & Goodberry, 2011).
Het wordt aangeraden door Henderson & Walker (in Stodolska & Floyd, 2015) dat toekomstig
onderzoek naar omgang met natuur door minderheden zich ook moet focussen op meerdere
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factoren van minderheden met betrekking tot sociaaleconomische status, identiteit, woonomgeving,
acculturatie en immigratie ervaringen van de minderheid bovenop culturele achtergrond. Dit wordt
ook aangeraden door Kloek, Buijs, Boersema, & Schouten (2015b) die aangeven dat verschillende
identiteiten invloed hebben op vrijetijdsbesteding van jongeren met verschillende culturele
achtergronden.
Boonstra, Distelbrink, Gruijter, & Pels (2007) hebben in Rotterdamse krachtwijken gekeken
naar vrouwen waar de motivatie hoog ligt om te participeren in de buurt. Echter moeten
voorzieningen wel aansluiten bij de drijfveren van de vrouwen en hun culturele achtergrond. De
Turkse cultuur bijvoorbeeld maakt het liefst gebruik van stadsnatuur (e.g. parken) als decor voor
sociale aangelegenheden in tegenstelling tot het bezoeken van een natuurgebied buiten de stad met
als doel natuurbeleving (Jókövi, 2001; Jay, & Schraml, 2009).
1.1.2 Maatschappelijke relevantie
Overvecht is een van de 40 krachtwijken die in 2007 door de toenmalige minister voor Wonen,
Wijken en Integratie aangewezen zijn om gefinancierd en verbeterd te worden op het gebied van
wonen, gezondheid en werken (Verweij & Droomers, 2008). Het verkennend onderzoek Gezondheid
en leefstijl in de krachtwijken (Ruijsbroek, Droomers, Kunst, & Van den Brink, 2011) toont aan dat
deze wijken vaak een ongezonde leefstijl hebben wat te maken heeft met een lage
sociaaleconomische status en een slechte woonomgeving. In Overvecht komt deze ongezonde
leefstijl ook voor. Wijkbewoners hebben onder andere te maken met armoede en werkloosheid en
zijn vaak laagopgeleid. Veel wijkbewoners kampen ook met chronische gezondheidsklachten (Alles is
Gezondheid, 2015). Krachtwijken hebben veel baat bij groen in de omgeving (Maas, Verheij, de Vries,
Spreeuwenberg, & Groenewegen, 2005). De groene omgeving kan een buffer zijn voor een stressvol
leven (Van den Berg, Maas, Verheij, & Groenewegen, 2010). Contact met de natuur heeft een
positieve werking op de gezondheid en kan, wanneer ingezet, mogelijk deze krachtwijken positief
beïnvloeden.
Onderzoek toont aan dat mensen met een migratieachtergrond op een andere manier omgaan met
natuurbehoud en duurzaam gedrag dan mensen zonder migratieachtergrond, maar dat alle
achtergronden wel het belang inzien van natuurbehoud (Kloek, Buijs, Boersema, & Schouten, 2015c).
Er zijn verschillen in hoe natuurbehoud of bescherming wordt uitgevoerd. Mensen met bijvoorbeeld
een Turkse achtergrond geven aan dat natuurbehoud voor hen een religieuze reden heeft en
ondernemen bijvoorbeeld met hun moskee duurzame acties. Volgens Kloek et al. (2015b) hebben zij
vaak geen weet van natuurbeschermingsorganisaties in het land waar zij verblijven. Om mensen met
migratieachtergrond te betrekken bij natuurbescherming moet er een samenwerking ontstaan
tussen natuurbeschermingsorganisaties en mensen met migratieachtergrond.
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1.2 Kader
De hoofdthema’s uit de aanleiding zijn contact met de groene omgeving door mensen met een
migratieachtergrond en de invloed van het leven in een krachtwijk. Deze thema’s worden in dit kader
verder afgebakend. Ook worden de opdrachtgever en locatie geïntroduceerd.
1.2.1 Afbakening
De migratieachtergronden die het meest aanwezig zijn in Overvecht zijn Marokkaanse en Turkse
achtergrond. Er wordt in dit plan gefocust op deze twee achtergronden. Verder wordt er ook
rekening gehouden met de laag sociaaleconomische status die aanwezig is in de wijk.
Recron heeft in opdracht van de Provincie Utrecht (2011) de Regionale Leefstijlatlas
Dagrecreant ontwikkeld. Volgens de leefstijlatlas bestaat de meerderheid van de wijken in Utrecht
uit de kleuren Ingetogen Aqua (brede interesse, ruimdenkend en engagement) en Ondernemend
Paars (cultuur, historie, verrassing en inspiratie). Dit zijn vaak ook de kleuren voor recreanten die
hoogopgeleid zijn en van een hoog inkomen genieten. Verder nemen deze mensen vaak zelf initiatief
om iets te ondernemen vanuit hun eigen interesse (Provincie Utrecht, 2011). Overvecht heeft echter
de kleur Rustig Groen (even rust nemen in eigen omgeving). De kleur Rustig Groen houdt zich bezig
met even rust nemen van het dagelijks leven, wat aansluit op het zware leven in een krachtwijk
(Provincie Utrecht, 2011).
1.2.2 Opdrachtgever
De afdeling Natuur- en Milieu van de gemeente
Figuur 1.1: Plattegrond van het terrein van de
Gagelsteede (blauw) en de speeltuin (rood).
Utrecht heeft Stichting Utrecht Natuurlijk
opgezet en heeft als doel om de Utrechter
groener, duurzamer en gezonder te maken. Dit
doen zij door op verschillende manieren de
Utrechter in contact te brengen met natuur.
Onder andere door het beheren van
stadsboerderijen maar ook door het aanbieden
van natuurlessen en activiteiten buiten de
locaties. Sinds 2015 is de stichting onafhankelijk
maar is het doel onveranderd gebleven (F.
Hengeveld, persoonlijke communicatie, 25 mei
Aangepast overgenomen uit Maps van Google, 2019
(https://www.google.com/maps/@52.1211188,5.10350
2018). Op een van de locaties van de stichting,
58,147a,35y,39.52t/data=!3m1!1e3). Copyright 2019,
Stadsboerderij Gagelsteede in krachtwijk
Google.
Overvecht (zie figuur 1.1), komen minder
bezoekers dan op andere locaties. Locatiecoördinator Frederik Hengeveld merkt dat er weinig
wijkbewoners naar de georganiseerde activiteiten komen, terwijl dezelfde activiteiten veel bezoekers
ontvangen op de andere locaties in Utrecht (F. Hengeveld, persoonlijke communicatie, 25 mei 2018).
Er is in juli 2018 een communicatieplan opgesteld om te proberen het bezoekersaantal te
optimaliseren (Meel, 2018). Gagelsteede maakt gebruik van de volgende middelen: poster, flyer,
maandkalender, website, mailchimp Nieuwsflits, sociale media en mail of app naar selecte groepen.
Ook maken ze gebruik van huis-aan-huisflyering (Meel, 2018). De middelen worden verspreid door
de wijk om zo de bewoners te bereiken en te proberen het bezoekersaantal te verhogen.
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Er zijn een aantal relevante en actuele ontwikkelingen in de omgeving van Stichting Utrecht
Natuurlijk, waarmee de groene omgeving beter gaat aansluiten op de wijk. Planbureau voor de
Leefomgeving is bezig met het creëren van het Groene lint door Overvecht, Staatsbosbeheer is bezig
met het Groene Metropool en in samenwerking met Staatsbosbeheer en de provincie heeft Utrecht
Natuurlijk een kleurrijke kinderroute aangelegd die de wijk verbindt met het speelbos net buiten de
stad. Deze ontwikkelingen moeten ervoor zorgen dat de groene omgeving onder de aandacht van de
wijkbewoners valt.

1.3 Probleemanalyse
Er wordt opgemerkt dat er weinig bezoekers aanwezig zijn bij natuuractiviteiten van locatie
Gagelsteede. Mensen maken niet de keuze om een activiteit te bezoeken. Dit is ook terug te zien in
de bezoekersaantallen van de stadsboerderij. In tabel 1.1 wordt een vergelijking gemaakt tussen drie
locaties van de stichting: Gagelsteede, Eilandsteede (gelegen in een vergelijkbare wijk, Zuidwest) en
Koppelsteede (gelegen in Utrecht Zuid). Gagelsteede en Eilandsteede hebben beide een laag
bezoekersaantal en een vergelijkbaar percentage bewoners met migratieachtergrond. Koppelsteede
heeft een hoog bezoekersaantal en wijkt af qua percentage bewoners met migratieachtergrond
(Utrecht Natuurlijk, 2017; CBS in uw buurt, 2017a; CBS in uw buurt, 2017b; CBS in uw buurt, 2017c).
Tabel 1.1: Overzicht van de verschillen in bezoekersaantal, wijkbewoners en percentage met migratieachtergrond tussen
Gagelsteede, Eilandsteede en Koppelsteede.

Naam locatie
Naam wijk

Gagelsteede
(Overvecht)

Eilandsteede
(Zuidwest)

Koppelsteede
(Zuid)

Deelnemende bezoekers
Aantal bewoners in de wijk
Bewoners met migratieachtergrond

525
34.245
58%

350
37.725
49%

2875
27.150
30%

(Utrecht Natuurlijk, 2017; CBS in uw buurt, 2017a; CBS in uw buurt, 2017b; CBS in uw buurt, 2017c)

Wat Gagelsteede en de vergelijkbare locatie Eilandsteede met elkaar gemeen hebben is het hoge
percentage bewoners met migratieachtergrond, volgens tabel 1.1. Van de 58% bewoners met
migratieachtergrond heeft 24% een Marokkaanse achtergrond, 9 % een Turkse achtergrond en een
klein percentage heeft een Nederlands Antilliaanse, Arubaanse of Surinaamse achtergrond (CBS in
uw buurt, 2017a).
Uit eerdergenoemde vergelijking is gebleken dat zowel de bezoekers van Gagelsteede als
Eilandsteede zeer multicultureel zijn, beide hebben ook weinig bezoekersaantallen, in vergelijking
met Koppelsteede die minder multiculturele bezoekers heeft. Concreet is de probleemstelling:
-

Stichting Utrecht Natuurlijk, locatie Stadsboerderij Gagelsteede, mist inzicht in hoe ze het
bezoekersaantal voor natuuractiviteiten van de boerderij kunnen verbeteren.
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1.4 Vraagstelling
Er moet onderzocht worden hoe de activiteiten van de stichting kunnen aansluiten bij de doelgroep
waardoor ze de keuze maken om deze te bezoeken. Vanuit de probleemanalyse wordt de volgende
hoofdvraag geformuleerd:
-

Op welke manier kan Stichting Utrecht Natuurlijk ervoor zorgen dat activiteiten op locatie
Gagelsteede beter bezocht worden door bewoners, waarvan de meerderheid een
migratieachtergrond heeft?

De hoofdvraag gaat over het ontwikkelen van een plan om wijkbewoners beter te betrekken bij de
locatie met betrekking tot hun activiteiten. Er moet onderzocht worden wat wijkbewoners motiveert
om deel te nemen aan een activiteit zodat zij deze gaan bezoeken en hierdoor het bezoekersaantal
vermeerdert. De volgende deelvragen ontleden de hoofdvraag:
1. Wat is de invloed van een (Marokkaanse/Turkse) migratieachtergrond op recreatiegedrag
met betrekking tot (natuur)activiteiten?
Een van de factoren waar de meerderheid van de wijkbewoners mee te maken heeft, is hun
migratieachtergrond. Het antwoord op deze deelvraag zorgt voor inzicht in wat eventuele culturele
elementen zijn die invloed hebben op hoe een wijkbewoner de keus maakt om deel te nemen aan
een activiteit. Waar moet Utrecht Natuurlijk naast de al gehanteerde werkwijze nog meer rekening
mee houden bij het promoten en uitvoeren van een activiteit?
2. Wat is de invloed van iemands sociaaleconomische status op (de keuze tot) recreatiegedrag
met betrekking tot (natuur)activiteiten?
Naast migratieachtergrond is sociaaleconomische status ook een groot onderdeel van het leven van
de bewoners van Overvecht. Op wat voor manier maken mensen met een laag sociaaleconomische
status de keuze om naar een activiteit te gaan en wat voor beperkingen zijn dan van invloed op hun
keuze? Zijn er bijvoorbeeld beperkingen die Utrecht Natuurlijk kan beïnvloeden?
3. Met wat voor motivatie nemen wijkbewoners (met migratieachtergrond) deel aan een
(natuur)activiteit?
Hoe maken wijkbewoners met en zonder migratieachtergrond de keuze om mee te doen aan een
activiteit en wat zijn hun verschillen hierin? Is er een verschil in participatie ratio en frequentie?
Verschillen wijkbewoners met en zonder migratieachtergrond erg van elkaar qua motivatie om deel
te nemen aan een natuuractiviteit? Of liggen ze dichterbij dan gedacht wordt?
4. Wat zijn de criteria voor natuuractiviteiten die aansluiten op de wijkbewoners (met
migratieachtergrond)?
Wanneer bovenstaande kennis bekend is, wat zijn dan de uiteindelijke criteria voor een activiteit
waardoor deze goed bezocht wordt door de wijkbewoners? Hoe verschilt de huidige situatie van de
gewenste situatie? Met wat voor concreet plan kan het bezoekersaantal voor activiteiten verbeterd
worden?
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1.5 Doelstelling
Locatie Stadsboerderij Gagelsteede wil de natuurbetrokkenheid vergroten bij (multiculturele)
wijkbewoners, onder andere door middel van activiteiten. Door de natuurbetrokkenheid te
vergroten bestaat er een kans dat wijkbewoners groener, duurzamer en gezonder worden. Deze
activiteiten moeten wel aansluiten op de wijkbewoners. Door de mening en de wensen van
multiculturele buurtbewoners in de krachtwijk over hun groene omgeving in kaart te brengen kan er
gekeken worden hoe de groene omgeving kan worden aangeboden door Utrecht Natuurlijk. Ook
geeft het inzicht in hoe deze doelgroep van de stad over de groene omgeving denkt, wat een
voorbeeld kan zijn voor andere vergelijkbare krachtwijken. Het plan wat in dit rapport ontwikkeld is
tracht het bezoekersaantal voor activiteiten te verbeteren zodat er een bijdrage geleverd wordt aan
bovenstaande doelstelling.
Dit rapport kan ook ondersteuning bieden aan locatie Gagelsteede in het overtuigen van het
hoofdkantoor dat er met meer aandacht en ondersteuning moet worden gewerkt op locatie
Gagelsteede. Deze locatie verschilt van de andere locaties in welvarende buurten. Om het plan
behapbaar te maken voor het tijdsbestek wordt diepgang gezocht in plaats van het plan
representatief te maken voor heel de wijk.

1.6 Leeswijzer
Dit afstudeerrapport is opgesteld uit de volgende kernhoofdstukken. Allereerst bevat hoofdstuk 2
het theoretisch kader met de modellen die inzicht bieden in de thema’s uit de inleiding. Hoofdstuk 3
bevat de methode voor het planvormingsproces. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van de
onderzoeksfase en hoofdstuk 5 bevat het programma van eisen. In hoofdstuk 6 wordt de
planontwikkeling toegelicht en gereflecteerd op de ontwikkelde concepten. Hoofdstuk 7 bevat het
definitieve plan. In hoofdstuk 8 wordt kritisch gereflecteerd op het rapport in de discussie en hier
worden ook aanbevelingen gedaan. Hoofdstuk 8 bevat ook een paragraaf waar op duurzaamheid
met betrekking tot dit plan wordt gereflecteerd.
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2

Theoretisch kader

In dit theoretisch kader worden modellen toegelicht die helpen de thema’s uit de inleiding te
begrijpen. Contact met de groene omgeving met betrekking tot activiteiten is het hoofdthema. Hierin
wordt onderscheid gemaakt tussen de invloed van een migratieachtergrond en een laag
sociaaleconomische status. Daaropvolgend wordt de identiteitstheorie van Kloek (2015a) toegelicht
die inzicht biedt in de bewoners (met en zonder migratieachtergrond). Als laatst wordt een
conceptueel model toegelicht die gebruikt wordt om inzicht te krijgen in de wensen en behoefte van
de bewoners van Overvecht met en zonder migratieachtergrond met betrekking tot natuurbeleving
door middel van activiteiten.

2.1 Contact met groene omgeving
Overvecht heeft te maken met mensen met en zonder migratieachtergrond. Tussen mensen met
migratieachtergrond schuilt veel heterogeniteit (Kloek et al., 2015b). Het is van belang om rekening
te houden met de context waarin omgegaan wordt met natuur. Het ondernemen van openbare en
georganiseerde activiteiten is een collectieve actie en is anders dan individueel de natuur in gaan.
Kloek (2015a) geeft in haar onderzoek aan dat etnische achtergrond en cultuur & religie beïnvloeden
hoe mensen de natuur beleven, naast persoonlijke ervaringen. Er wordt gekeken naar de
verschillende migratieachtergronden. Er wordt daarna ingegaan op de invloed die een laag
sociaaleconomische status kan hebben op contact met de groene omgeving.
2.1.1 Migratieachtergrond
Voor meer verdieping in het culturele Figuur 2.1: Het Ethnicity and Public Recreation Model©.
aspect
van
mensen
met
migratieachtergrond heeft Gómez (2002)
een model ontwikkeld die de thema’s,
met betrekking tot recreatie van een
persoon met migratieachtergrond in
relatie met elkaar stelt, zie figuur 2.1. Zo
is inzichtelijk gemaakt wat invloed heeft
op het recreatieve gedrag van mensen
met een migratieachtergrond. Allereerst,
kan er bij mensen met een
migratieachtergrond
acculturatie
(Gómez, 2002)
optreden. Acculturatie houdt in dat
naast de eigen culturele achtergrond bepaalde aspecten van de dominante cultuur worden
overgenomen. Met betrekking tot landschapsbeleving en recreatiegedrag wijkt het beeld van
mensen met migratieachtergrond van de eerste generatie sterk af van mensen zonder
migratieachtergrond. De tweede generatie van mensen met migratieachtergrond sluit al meer aan bij
mensen zonder migratieachtergrond met betrekking tot natuurbeleving en recreatiegedrag (Buijs, &
De Vries, 2005). Vervolgens hebben migranten ook te maken met de sociaaleconomische status (SES)
die zij hebben bij aankomst, wat invloed heeft op recreatiegedrag en of zij gediscrimineerd worden.
Bij een lage SES, zoals in Overvecht het geval is, hebben mensen bijvoorbeeld minder te besteden en
14

recreëren zij op een manier die hierbij past. Subculturele identiteit laat zien in hoeverre een migrant
zich met de ene dan wel andere cultuur verbonden voelt. Wanneer een persoon zich minder
verbonden voelt met de dominante cultuur kan hij meer discriminatie ervaren. Mensen met een
Turkse achtergrond lieten in een interview weten ‘s avonds een lokaal park te vermijden omdat er
een lichaam was gevonden. Zij hadden het gevoel dat andere mensen hen als verdachte zouden
bestempelen omdat ze tot de “Turkse groep” behoorde (Kloek et al., 2015b). Ook hebben de
gewoontes van de niet dominante cultuur invloed op het recreatiegedrag. Waar uiteindelijk volgens
Gómez (2002) rekening mee moet worden gehouden als het gaat om recreatie participatie zijn de
SES, subculturele identiteit, waargenomen voordelen van recreatie en waargenomen discriminatie
van de persoon.
In Engeland is er een plan uitgevoerd die
etnische minderheden betrekt bij de nationale
parken. Natural England (2012-2015) heeft het
zogenaamde Mosaic Model ontwikkeld die
aangeeft waar op gelet moet worden bij het
betrekken van etnische minderheden. Het gaat
vooral om empowerment (vaardigheden en
vertrouwen opbouwen), duurzaamheid (plan kan
lang doorgaan), relaties (netwerken opbouwen),
keuze (geen verplichtingen), plezier (houdt de
doelen in het achterhoofd) en flexibiliteit (zorg
dat activiteiten flexibel zijn en aangepast kunnen
worden). Veel van deze punten komen overeen
met de doelen van de stichting zoals
duurzaamheid en flexibiliteit.

Figuur 2.2: Mosaic model voor het betrekken van mensen
bij nationale parken.

(Natural England, 2012-2015)

2.1.2 Laag sociaaleconomische status in een krachtwijk
Byrne (2012) heeft gekeken wat de redenen kunnen zijn dat bewoners bijvoorbeeld niet naar het
lokale park gaan. Dit zijn persoonlijke/interne beperkingen (bijv. angst voor criminaliteit, handicap,
motivatie, interesse, depressie), sociale beperkingen (bijv. gebrek aan metgezellen, gezinstaken),
structurele beperkingen (bijvoorbeeld tijd, geld, slecht transport) en institutionele beperkingen (bijv.
gebruiksrechten, parkprogrammering). Een aantal van de hierboven genoemde beperkingen zijn in
mindere mate aanwezig in Overvecht of kunnen goed beïnvloed worden door Utrecht Natuurlijk.
Persoonlijke beperkingen zijn moeilijk door Utrecht Natuurlijk te beïnvloeden. Mensen kunnen niet
gedwongen worden om iets te doen en moeten altijd vanuit zichzelf de keuze maken om ergens aan
mee te doen. Wel kan Utrecht Natuurlijk hierop inspelen door bewoners te onderwijzen en te
informeren over de voordelen van een activiteit. Sociale beperkingen zijn voor Utrecht Natuurlijk ook
moeilijk te beïnvloeden. Ze kunnen bijvoorbeeld niet bij mensen aanbellen om ze naar buiten te
krijgen. Structurele beperkingen zijn goed te beïnvloeden door Utrecht Natuurlijk omdat ze prijzen
voor activiteiten kunnen beïnvloeden en ze op een centrale plek in de wijk liggen en transport over
het algemeen geen beperking hoeft te zijn. Institutionele beperkingen zijn ook goed te beïnvloeden
door Utrecht Natuurlijk. Onderwerpen als programmering kunnen aangepast worden als dit niet
aansluit op de bewoners.
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2.2 Identiteitstheorie
Om verschillende etniciteiten beter te begrijpen met betrekking tot vrijetijdsbesteding en
natuurbeleving stelt Kloek (2015a) voor om identiteitstheorieën te gebruiken. Ook om de diversiteit
tussen mensen met en zonder migratieachtergrond vast te leggen wordt het gebruik van
identiteitstheorieën aangeraden (Kloek, 2015a). Het model wat Kloek (2015a) hanteert is gebaseerd
op de Social Identity Theory (SIT) van Tajfel (in Kloek, 2015a), Self Categorization Theory (SCT) van
Turner & Tajfel (in Kloek, 2015a) en op Collective Identity van Ashmore, Deaux, & McLaughlin-Volpe
(2004). Deze theorieën geven aan dat mensen meerdere identiteiten hebben en dat zij zich in
meerdere categorieën van die identiteiten kunnen plaatsen of geplaatst kunnen worden door
anderen (Nagel, 1994). De nadruk ligt op interactie die mensen hebben en identiteiten die
geactiveerd worden door bepaalde situaties (Kloek, 2015a). De categorieën van identiteiten hebben
diepgaande inhoud en betekenis. Dit heeft invloed op het gedrag dat mensen vertonen (Ashmore et
al., 2004). De categorieën die mensen zichzelf toewijzen verschillen vaak ook in prioriteit. Op sociaal
vlak verschilt het in hoeverre een identiteit naar buiten komt in iemand dagelijks leven. Identiteit is
een dynamisch concept wat constant verandert en beïnvloed wordt.
Kloek (2015a) heeft drie concepten ontwikkeld om identiteitstheorieën te gebruiken in het
onderzoeken van recreatiegedrag en natuurbeleving: inhoud, dimensies en processen van identiteit.
De concepten worden toegelicht in het kader van openluchtrecreatie en natuurbeleving.
De inhoud van een identiteit wordt geassocieerd met gedrag wat mensen vertonen tijdens
openluchtrecreatie. Verschillend gedrag wordt geassocieerd en vertoont door verschillende
identiteiten. Elke activiteit heeft een bepalend gedrag. Motivaties worden beïnvloed door welke
identiteit geactiveerd wordt. Sommige motivaties hebben prioriteit over andere motivaties en dit
hangt af van de identiteit die geactiveerd wordt. Verder bepaalt de inhoud van een identiteit ook wat
voor betekenissen mensen geven aan bepaalde situaties, zoals natuurbeleving. Deze kunnen ook
gedeeld of beïnvloed worden door andere mensen. Hierdoor maakt dat de inhoud van een identiteit
een tijdelijke aard heeft. Het kan over tijd veranderen en beïnvloed worden door bepaalde aspecten
waar iemand aan blootgesteld wordt.
De dimensies van identiteit bestaan uit twee onderdelen: collectieve identiteit en persoonlijke
identiteit. Collectieve identiteit wordt gedeeld met andere mensen die dezelfde of soortgelijke
kenmerken delen. Denk bijvoorbeeld aan gender, etniciteit of minder zichtbare kenmerken zoals
sociale rollen. Deze identiteit wordt ontwikkeld in sociale context met bijpassende ervaringen en
interacties. Culturele transmissies horen hier ook bij (Kloek, 2015a).
Persoonlijke identiteit is iemands biografie en ervaringen volgens Thoits & Virshup (in Kloek,
2015a) wat hen onderscheidt van andere mensen. Vooral kinderervaringen zijn erg bepalend voor
hoe iemands persoonlijke identiteit is volgens Ward-Thompson (in Kloek, 2015a). Op het gebied van
natuurbeleving is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen persoonlijke en collectieve
identiteit. De eerste vertoont een meer persoonlijke en meer directere emotionele band met de
groene omgeving in tegenstelling tot de indirecte interactie wanneer de collectieve identiteit
geactiveerd is (Kloek, 2015a).
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Bepaalde processen zorgen ervoor dat een identiteit geactiveerd wordt. SIT en SCT leggen dit vooral
uit. Het varieert met welke identiteit iemand zich identificeert en welke daadwerkelijk geactiveerd
wordt. De relatie die iemand heeft met de realiteit heeft hier invloed op. Iemands persoonlijkheid
krijgt een hiërarchie van identiteiten die verschillend in prioriteit zijn afhankelijk van de situaties
waar iemand zich in bevindt (Stryker & Sherpe, 1994). Hoe iemand zich gedraagt hangt eerst af van
de situatie en daarna van de prioriteit die bepaalde identiteiten hebben en welke vervolgens gekozen
wordt.
Iemands mening over bepaalde situaties wordt bepaald in hoeverre de situatie relevant is
voor een identiteit. Met gevolg dat de juiste identiteit en bijpassend gedrag wordt gekozen. Sommige
situaties geven ruimte voor interactie met andere mensen en hun reacties, wat invloed heeft op de
gekozen identiteit. Situaties hebben veel invloed op de manier van het vinden en uitvoeren van de
goede identiteit en hoe de situaties de identiteit beïnvloed. Er kan individueel en situationeel
gekozen worden voor bepaalde identiteiten en hun categorieën. In collectieve situaties speelt
structuur ook een rol. Bij identiteiten met zichtbare kenmerken zoals gender of etniciteit spelen
machtsaspecten ook een rol (Kloek, 2015a).

2.3 Conceptueel model
Onderzoeken hebben aangetoond dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen meer dan alleen
iemands culturele achtergrond. Verder heeft Overvecht ook te maken met mensen zonder
migratieachtergrond. Om dit zo efficiënt mogelijk te onderzoeken wordt de theorie uit dit kader
samengevoegd in een model die gebruikt wordt om inzicht te creëren in de bewoners, zie Bijlage A
(p. 51). Figuur 2.3 toont uitgelichte factoren die van toepassing zijn op het ontwikkelen van het plan.
De uitgelichte factoren hebben invloed op deelname aan activiteiten. Hier moet aandacht
aan besteed worden bij het ontwikkelen van het plan. Met name collectieve identiteit die ingaat op
de groep waartoe iemand behoort. Vaak zijn dit factoren die zichtbaar zijn zoals etniciteit of gender.
Inhoudelijke motivaties worden beïnvloed door waargenomen voordelen van deelname aan de
activiteit en waargenomen discriminaties. Processen waar mensen weinig invloed op hebben maar
die wel veel invloed hebben op de identiteit zijn bepaalde beperkingen die mensen ervaren.
Figuur 2.3: Omcirkelde factoren uit het conceptueel model (Bijlage A, p. 51) die van toepassing zijn op het ontwikkelen van
het plan.
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3

Methode

Het planvormingsproces bestaat uit vier fases, zie figuur 3.1. Fase 1 is de onderzoeksfase. In de
onderzoeksfase is gebruik gemaakt van een exploratieve focusgroep, Delphi-methode, steekproeven
en een literatuurstudie om deelvraag een, twee en drie te beantwoorden (zie paragraaf 3.1, p. 18).
De criteria die hieruit voortvloeien zijn gebruikt om een programma van eisen op te stellen in fase 2
die deelvraag 4 beantwoordt (zie paragraaf 3.2, p. 23). In fase 3 is het plan ontwikkeld. Hierin zijn
met het programma van eisen concepten ontwikkeld waarop gereflecteerd wordt met het
programma van eisen (zie paragraaf 3.3, p. 23). In fase 4 is het definitieve plan gepresenteerd (zie
paragraaf 3.4, p. 23).
Figuur 3.1: De fases van het planvormingsproces.

Fase 1: Onderzoeksfase
Exploratieve focusgroep

Delphi-methode

Steekproeven

Literatuurstudie

Fase 2: Programma van eisen

Fase 3: Planontwikkeling
Planontwikkeling

Reflectie op concepten

Fase 4: Definitief plan

3.1 Fase 1 Onderzoek
In dit kwalitatieve onderzoek is er van methodetriangulatie gebruik gemaakt om de validiteit van het
onderzoek te verhogen. Hierbij worden er meerdere methodes gebruikt om vanuit verschillende
hoeken data te verzamelen (Baarda et al., 2018). Het huidige onderzoeksprobleem gaat over het
ontwikkelen van een plan dat het bezoekersaantal kan verbeteren op de boerderij en haar
activiteiten. Volgens Baarda et al. (2018) is dit is een subjectieve vraag die het best beantwoordt kan
worden met de kennis van experts en de doelgroep (Baarda et al., 2018). Ook de referenties van The
Federation of City Farms and Community Gardens (TFCFCG) (2007) en Natural England (2012-2015)
uit de literatuurstudie (paragraaf 4.4, p. 31) beargumenteren dat het samenwerken met de
doelgroep belangrijk is. Er wordt eerst ingegaan op de focusgroep van bewoners, daarna op de
Delphi-methode met experts, vervolgens op de steekproeven en als laatst op de literatuurstudie.
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3.1.1 Exploratieve focusgroep
Het doel van deze focusgroep is het beantwoorden van de deelvragen. Een focusgroep heeft zoals de
naam suggereert een bepaalde focus om over te discussiëren (Stewart, Shamdasani, & Rook, 2007).
Focusgroepen worden in sociale studies onder andere gebruikt voor het exploreren of het bevestigen
van data (Stewart et al., 2007). Via een sociaal makelaar is de moeder-dreumesgroep, een initiatief
van DOCK, benaderd. Deze groep geeft moeders de kans om onder begeleiding met hun kinderen de
ochtend door te brengen. Bij de moeder-dreumesgroep waren drie moeders aanwezig die allen
bekend zijn met de stadsboerderij maar niet actief de activiteiten bezoeken. Twee moeders waren
van Marokkaanse en Turkse afkomst en droegen een hoofddoek en een moeder was van witte
afkomst. Alvorens het interview met de focusgroep af te nemen is er een interviewschema
ontwikkeld, zie Bijlage B.1 (p. 52). Het interviewschema gaat over onderwerpen van de deelvragen
zoals leefstijl, motivatie, culturele gewoontes en over wat voor criteria een activiteit moet hebben.
Verder is er geprobeerd zoveel mogelijk door te vragen op de antwoorden die de bewoners gaven.
Het interview duurde een uur en tien minuten. Het is volledig opgenomen en getranscribeerd en er
zijn aantekeningen gemaakt. Tijdens het interview waren ook de kinderen van de respondenten
aanwezig.
Analyse
Er is gebruik gemaakt van analysetriangulatie. Deze analyse volgt de descriptieve analysestrategie
van Evers (2015) op. Om de deelvragen te beantwoorden moet de data uiteindelijk op een
descriptieve manier de antwoorden beschrijven zodat hier een programma van eisen mee kan
worden ontwikkeld. Volgens Van Staa & Evers (2010) heeft kwalitatieve data-analyse baat bij het
gebruiken van verschillende inductieve en deductieve analyses tegelijkertijd.
Door middel van een thematische analyse is de data inductief geanalyseerd. Dit wil zeggen
dat de analyse vooral gestuurd wordt door de data zelf en niet door bestaande theorieën en ideeën
(Braun, Clarke, & Terry, 2014). Deze vorm van analyseren is voor een amateur analist uitvoerbaar.
Een compleet logboek van de analyse bevindt zich in Bijlage B.2 (p. 54). Een thematische analyse
begint met het indelen van de data in segmenten (Braun et al., 2014). Segmenten zijn tekstgedeeltes
die in relatie staan met elkaar (Baarda et al., 2018). Vervolgens krijgen alle segmenten een
samenvattende code. Met behulp van deze codes worden er thema’s geabstraheerd. De thema’s
moeten inzicht geven in de achterliggende gedachte van de antwoorden van de respondenten.
Thema’s moeten niet een letterlijke vertaling zijn van wat er gezegd is maar eerder een verklaring
voor wat er gezegd is (Braun et al., 2014).
Op een deductieve manier worden de thema’s uit de thematische analyse toegelicht door
middel van het conceptueel model uit het theoretisch kader. Er is in de interviews gelet op
inhoudelijke aspecten van de identiteit zoals onder andere gedrag, voorkeuren en motivaties. Er is
ook gelet op aanwezige collectieve dimensies zoals gender en etniciteit. Verder is er gelet op
processen die laten zien hoe bepaalde identiteiten prioriteit krijgen over andere identiteiten en hoe
dit beïnvloed kan worden door de situatie. De resultaten worden toegelicht in paragraaf 4.1 (p. 24).
3.1.2 Delphi-methode
De Delphi-methode is een methode waarbij de meningen van meerdere experts vergeleken en
geconfirmeerd worden zodat er uiteindelijk één consensus ontstaat (Okoli, & Pawlowski, 2004). De
manier waarop de Delphi-methode gebruikt is voor dit plan is het ontwikkelen van een
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concept/kader, in tegenstelling tot de prognose- en probleemidentificatie/prioritering (Okoli, &
Pawlowski, 2004). De Delphi-methode moet criteria leveren voor het programma van eisen en hoeft
niet een probleem te identificeren.
De Delphi-methode voor dit onderzoek bestaat uit vier fases. In de eerste fase zijn experts
geïnterviewd die inzicht kunnen bieden op het gebied van samenwerking met de bewoners en in
hoeverre bepaalde beperkingen beïnvloed kunnen worden. Hier worden de beperkingen van Byrne
(2012) aangehouden uit het theoretisch kader. In de tweede fase zijn de interviews van de
verschillende experts geanalyseerd door middel van de gefundeerde theoriebenadering (Baarda,
2009). Aan de hand van deze analyse ontstaat er een lijst van alle thema’s die de verschillende
experts in de interviews behandeld hebben. In de derde fase van de Delphi-methode zijn de
verschillende thema’s van alle experts in een enquête verwerkt die vervolgens ter confirmatie is
voorgelegd aan alle experts. Als laatste fase worden ook de resultaten van de enquête geanalyseerd.
Interviews
Er is aan de opdrachtgever gevraagd naar experts uit de wijk die aansluiting hebben op de werkwijze
en doelgroep van de stadsboerderij. De uitdagingen en successen van de experts kunnen dan
gerelativeerd worden aan de stadsboerderij. Vanuit de opdrachtgever zijn de volgende experts
aangeraden en benaderd:
Sociaal makelaars van DOCK
DOCK huurt een locatie op de stadsboerderij waar onder andere de moeder-dreumesgroep
georganiseerd wordt. Deze worden begeleid door de sociaal makelaars. Zij houden zich bezig met
contact met bewoners en begeleiden hen als zij met hun kinderen spelen. Er hebben twee
verschillende sociaal makelaars deelgenomen.
De Kidzclub
Dit is een organisatie die net als DOCK een locatie huurt op de stadsboerderij. Zij hebben een
vergelijkbare moeder-dreumesgroep maar hebben vaste groepen ouders die hieraan deelnemen. Het
deelnemen aan Kidzclub is niet vrijblijvend wat de moeder-dreumesgroep van DOCK wel is. De
Kidzclub groepen bestaan uit vaste groepen die gedurende de dreumes leeftijd (2-4 jaar) bij hun
groep blijven en minimaal een keer per week bij elkaar komen. Er hebben twee medewerkers van de
Kidzclub deelgenomen.
Ijsclub Siberia (Niet deelgenomen)
Een natuurijsbaan in Overvecht die verschillende sportieve activiteiten in de wijk organiseert. Zij
werken regelmatig samen met de stadsboerderij. Deze organisatie heeft niet deelgenomen aan de
Delphi-methode. Zij konden op de tijd van het interview niet aanwezig zijn.
Facebookpagina Vrienden van de Gagel
Deze pagina houdt zich bezig met het onder de aandacht brengen van het park onder bewoners. Er
heeft een medewerker van de pagina deelgenomen.
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Alle vier de experts zijn benaderd via e-mail of per telefoon. Een aantal hebben niet gereageerd en
hebben niet deelgenomen aan de Delphi-methode. Bij de uitnodiging is de procedure van de Delphimethode uitgelegd met uitzondering van de identiteit van de andere uitgenodigde experts. Hierdoor
is vermeden dat er onderling contact zou worden gezocht tussen de experts wat de data kan
beïnvloeden. Voorafgaand aan de interviews is er een interviewschema opgesteld, zie Bijlage C.1 (p.
56). De interviews duurde allemaal een uur en zijn volledig opgenomen en getranscribeerd.
Analyse: interviews
De diepte-interviews zijn geanalyseerd door middel van de gefundeerde theoriebenadering (Baarda,
2009). Er is voor deze theorie gekozen omdat de onderzoeker hier ervaring mee had. Bijlage C.2 (p.
59) toont een logboek van deze analyse. De eerste stap bij het analyseren met deze benadering is het
ordenen van de data. Per diepte-interview wordt er gekeken welke fragmenten/zinnen te maken
hebben met de onderzoeksvragen. Elk fragment wat te maken heeft met de onderzoeksvragen wordt
genummerd en onder elkaar in een Excel tabel gezet. De tweede stap is het reduceren van de data
wat door middel van het labelen van de fragmenten gebeurt. Per fragment wordt er een label
gekoppeld die het fragment samenvat of die de achterliggende gedachte van het fragment duidelijk
maakt. De laatste stap voor deze gefundeerde theoriebenadering is het axiaal coderen. Hierin
worden alle labels in categorieën geplaats. Als een label meerdere keren voorkomt wordt er voor
elke keer een x geplaatst achter het label. Er kan nog verder gereduceerd worden maar dan is er te
weinig data over voor het ontwikkelen van de enquête.
Enquête
De resultaten van de interviews met de vier experts zijn verwerkt tot niet tegenstrijdige stellingen en
verwerkt in een enquête, zie Bijlage C.3 (p. 63). Experts konden het eens of oneens zijn met een
stelling. Aangezien het ging om het bevestigen van alle antwoorden van alle experts is ervoor
gekozen de stellingen niet afwisselend tegenstrijdig of niet tegenstrijdig aan te bieden. De
verwachting was dat experts op deze manier in de war konden raken omdat er verwacht werd dat de
experts het met alle stellingen eens zouden zijn. Het is immers informatie die ze al eerder verteld
hebben. Wanneer er dan tegenstrijdige stellingen getoond worden, is de kans groot dat experts per
ongeluk het verkeerde antwoord geven als zij de stelling niet grondig lezen. De stellingen zijn
aangeboden in een Google Form van vier secties. Tijdens de interviews kwamen ook de thema’s van
de andere deelvragen aanbod. Deze zijn ook meegenomen in het ontwikkelen van de enquête. Elke
sectie ging over een deelvraag van het onderzoek. De eerste sectie gaat over motivatie, de tweede
over culturele gewoontes, de derde over ervaren beperkingen en de vierde sectie gaat over
eventuele criteria voor een succesvolle activiteit. Bij elke sectie was er een optie om zelf nog iets toe
te voegen aan het onderwerp in de vorm van een open antwoord. Een aantal experts brachten
bepaalde onderwerpen naar boven die bij het interviewen van andere experts niet aan het licht zijn
gekomen. Hierdoor ontstaat er extra veel informatie voor experts om hun mening over te geven en
zorgt dit voor rijke data.
Analyse: enquête
Met behulp van het conceptueel model wordt er in de resultaten naar verbanden gezocht die in het
model passen. De resultaten zijn te lezen in paragraaf 4.2 (p. 28).
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3.1.3 Steekproeven
Met de data van de exploratieve focusgroep en de Delphi-methode zijn er een aantal steekproeven
uitgevoerd tijdens het voorjaarsfeest en is er deelgenomen aan een wandeling van de Groene
Moslims. Hierdoor is er geprobeerd op verschillende manieren nog extra data te winnen. Bij het
voorjaarsfeest is dit niet succesvol geweest.
Voorjaarsfeest
De methode voor deze data inwinning komt voort uit
de voorgaande resultaten van de focusgroep en
Delphi-methode. Het voorjaarsfeest is een grote
activiteit waar veel mensen op af komen. De
boerderij heeft met enquêtes weinig succes gehad
dus wordt er nu op een andere manier data
verzameld. Er is gebruik gemaakt van een
antwoordboom. Het interview bestond uit tien
vragen en de antwoorden konden met post it’s
opgeplakt worden op de boom. Hierdoor bestaat de
kans dat respondenten door de voorgaande
antwoorden geïnspireerd raken en antwoorden
geven met meer diepgang (Hennink; Munday in
Kloek, 2015b). Bij de eerste paar respondenten werd
geconcludeerd dat deze methode niet succesvol was.
De respondenten snapte het systeem niet en gaven
oppervlakkige antwoorden. Ook was de plek waar de boom stond te rumoerig en moesten
respondenten te veel letten op hun kinderen zodat ze niet alle aandacht hadden voor het interview.
Er is toen verder gegaan met korte semigestructureerde interviews. De interviews zijn niet
opgenomen aangezien er veel achtergrondgeluid was. Tijdens en na elk interview zijn er
aantekeningen gemaakt over het interview. De resultaten waren te summier omdat het moeilijk was
aantekeningen te maken en te luisteren tegelijk. Ze zijn daarom niet opgenomen in het hoofdstuk
resultaten.
Groene Moslims
Vanuit de opdrachtgever is er nog een expert aangedragen.
Groene Moslims is een stichting die zich inzet om moslims
zich bezig te laten houden met duurzaamheid en groen. Dit
doen zij door lezingen te organiseren en door maandelijkse
wandelingen door heel het land. De activiteiten van Groene
Moslims zijn openbaar voor iedereen. Groene Moslims wordt
in dit onderzoek vooral gebruikt om onderscheid te maken
tussen de verschillende culturen die aanwezig zijn in
Overvecht. Veel onderzoek generaliseert dit onder de Islam
religie maar tussen de landen zit ook verschil (Kloek, 2015a). De focus tijdens deze dataverzameling
ligt op het ontwikkelen van de identiteit van de verschillende bewoners. Er is van tevoren een
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interviewschema ontwikkeld, zie Bijlage D (p. 66). Er wordt met meer diepgang gekeken naar de
persoon los van zijn culturele achtergrond. De Groene Moslims zijn benaderd tijdens de maandelijkse
wandeling. Tijdens de wandeling zijn er gesprekken aangegaan met vier deelnemers. De
samenstelling van de groep tijdens deze wandeling was gemengd mannen en vrouwen,
hoogopgeleid. De interviews zijn niet opgenomen vanwege veel achtergrondgeluid. Er zijn na de
wandeling aantekeningen gemaakt die worden toegelicht in paragraaf 4.3 (p. 30).
3.1.4 Literatuurstudie
Om meer diepgang te creëren in de antwoorden op de deelvragen is er ook een literatuurstudie
uitgevoerd als vergelijkingsmateriaal. Dit was tevens ook het houvast voor het ontwikkelen van de
methode van de interviews. De literatuur is met Google Scholar en Greeni catalogus gezocht. De
thema’s waar het bij dit rapport omgaat zijn de omgang met groene omgevingen met betrekking tot
activiteiten voor mensen met en zonder migratieachtergrond. Een lage sociaaleconomische status
speelt hier ook een rol bij. Het logboek voor de literatuurstudie is in te zien in Bijlage E (p. 68). De
resultaten worden in paragraaf 4.4 (p. 31) toegelicht.

3.2 Fase 2 Programma van eisen
De conclusies uit het onderzoek in fase 1 zijn samengevat in kernpunten. Deze kernpunten zijn
vervolgens in een beslissingsmatrix beoordeeld tegenover de randvoorwaarden van de
opdrachtgever, zie Bijlage F (p. 73). In totaal konden kernpunten maximaal 20 punten scoren. De
kernpunten die 14 of hoger hebben gescoord zijn uiteindelijk gebruikt om het plan te kunnen
ontwikkelen.

3.3 Fase 3 Planontwikkeling
Voordat het plan ontwikkeld kan worden is er een visie opgesteld. De visie is opgesteld met behulp
van de doelen van de stichting. Vervolgens zijn er met het programma van eisen verschillende
concepten ontwikkeld door middel van een brainstormsessie met behulp van woordspinnen, zie
Bijlage G (p. 74). Deze concepten zijn vervolgens beoordeelt op hun aansluiting op het programma
van eisen en de randvoorwaarden van de opdrachtgever. Het concept wat kwalitatief het meest
aansluit bij de opdrachtgever is uitgewerkt in een definitief plan.

3.4 Fase 4 Definitief plan
Het concept is uitgewerkt tot definitief plan. Voor een overzicht van het ontwerpproces van het
concept zie Bijlage H (p. 75). Er is door middel van woordspinnen gebrainstormd over het concept en
hoe dit vormgegeven moet worden. Per onderdeel is er nagedacht over hoe het plan moet worden
uitgevoerd, wat hiervoor nodig is en wat de gevolgen zijn. Hiervoor zijn referentieplannen
nageslagen met betrekking tot het concept. Wat niet haalbaar is wordt meegenomen in paragraaf
8.2 Aanbevelingen (p. 46).
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4

Fase 1 Onderzoeksresultaten

De resultaten van het onderzoek worden hier toegelicht. Er wordt eerst ingegaan op de exploratieve
focusgroep, daarna op de Delphi-methode, Groene Moslims, vervolgens op de literatuurstudie. Als
laatst worden alle resultaten vergeleken met elkaar en worden de deelvragen beantwoord.

4.1 Exploratieve focusgroep
Vanuit de focusgroep zijn er een aantal thema’s waar het meest over gediscussieerd werd
onderverdeeld met behulp van het conceptueel model, zie paragraaf 2.3 (p. 17). Dit zijn voornamelijk
fragmenten over het moeder zijn (identiteit > dimensie > collectief) en wat dit inhoudt (identiteit >
inhoud > motivaties > gedrag). Ook zijn er bepaalde processen genoemd waardoor moeders
beïnvloed worden (identiteit > processen > beperkingen). De resultaten worden per thema
toegelicht.
Collectieve identiteit: Moeder
Uit de interviews lijkt dat “moeder zijn” een collectieve identiteit is. Deze moeders vinden het fijn om
met andere moeders om te gaan en ervaringen uit te wisselen. Hier nemen ze ook vaak de tijd voor
en soms is het een bewuste keuze. Een moeder zegt over de moeder-dreumesgroep: “Ik vind dit wel
leuk, waar je je kinderen mee naartoe kan nemen en waar je zelf ook andere moeders kan
ontmoeten. Dat vind ik wel een leuke combinatie”. De moeders twijfelen zelf of zij het gemiddelde
zijn of een uitzondering van alle moeders. Een moeder merkt op dat “er veel buren binnen blijven
zelfs met drie of vier kinderen” terwijl zijzelf wel activiteiten onderneemt.
Collectieve identiteit: Etniciteit
Tijdens de focusgroep werden Marokkaanse en Turkse achtergronden genoemd. Echter werd aan
culturele thema’s weinig aandacht besteed in deze focusgroep. Er werden voornamelijk thema’s
besproken die te maken hebben met het moeder zijn. Iets wat de witte moeder verrassend vond,
was dat veel oma’s uit Marokkaanse en Turkse achtergronden ook voor de kinderen zorgen en
activiteiten met hen doen. Verder vertelde de Sociaal Makelaar dat zij het idee heeft dat er “hier niet
zo opgevoed wordt met dieren, dus dan is de stap naar de boerderij soms groter”. Er werden wel
specifieke thema’s genoemd die met de Islamitische religie te maken hebben. Moeders benoemen
dat er rekening kan worden gehouden met “wanneer er bijvoorbeeld heel de tijd varkens verzorgd
worden zullen veel moslims afhaken”. Ook is het “tijdens de Ramadan rustiger omdat mensen dan
heel lui zijn”. Kinderen van twee moeders zitten op Arabische les: “De oudste zitten op Arabische les.
Heel veel kinderen hier in Overvecht zitten op Arabische les in het weekend”. Dit heeft invloed op
hoe de moeders omgaan met hun planning.
Inhoudelijke motivaties: Veiligheid en vertrouwen
De moeders verschillen inhoudelijk ook van elkaar. Ze hebben vaak wel dezelfde soort motivaties
maar gaan hier anders mee om. Er werd veel over veiligheid gediscussieerd. Dit kan gezien worden
als inhoudelijke motivatie die bij het moeder zijn hoort. Het gaat om veiligheid voor het kind maar
ook vertrouwen in anderen wat een gevoel van veiligheid geeft. Tussen de moeders wordt wel eens
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voor elkaar opgepast omdat zij via de groep vertrouwen hebben opgebouwd. De moeders gaan vaak
ergens “eerst een paar keer koffiedrinken”. Vervolgens als een moeder dan een afspraak heeft “kan
ik hem bij een van de moeders brengen”. Ze laten ook weten dat dit alleen kan “als je goed contact
hebt met die moeder, want ik zou het niet bij elke moeder doen”. Veiligheid voor het kind uit zich
ook tijdens het buitenspelen. Sommige plekken krijgen de voorkeur boven anderen plekken. De
speeltuin bijvoorbeeld is een omheinde en schone plek. Het Gagelbos wordt ook genoemd als plek
die bezocht wordt maar “mensen laten hun honden daar lekker allemaal poepen. En ruimen het niet
op”. Hier zitten soms cultuurverschillen in want de witte moeder “heeft het dan niet zo opgemerkt”.
Met buitenspelen wordt ook rekening gehouden met het weer. Als het koud en nat is gaan mensen
minder naar buiten “want het is koud en de kinderen worden dan ziek”. Maar de witte moeder
vraagt zich af of dat een “cultuurdingetje” is. De Turkse moeder “gaat wel gewoon naar buiten en
m’n schoonzussen verklaren mij voor gek”. Wellicht is zij een uitzondering op de regel. De Turkse
moeder omschrijft zichzelf wel als een “ochtendmens” en legt uit dat de kinderen van haar
schoonzus laat opstaan en dus ’s ochtends minder ondernemen. De witte moeder noemt vervolgens
drukte als iets waar zij rekening mee houdt. Voor kleine kinderen is het beter “onder schooltijd te
komen dan zijn er niet zoveel kinderen dus dan kunnen ze gewoon rustig zelf kijken”. Ze geeft aan
dat drukke plekken haar niet liggen. De twee andere moeders zijn hier niet zo uitgesproken over.
Kinderen grote motivatie
Wat de moeders wel gemeen hebben is dat de kinderen altijd voorrang krijgen. Ze willen vaak het
beste voor hun kind en zijn niet bang om hiervoor uit eigen comfort zones te treden. De Turkse en
witte moeder laten weten “zelf niet zo veel met dieren te hebben” maar ze willen toch dat hun
kinderen erover leren. De Turkse moeder laat weten dat zij “zelf een beetje bang van dieren is maar
ik wil echt niet dat mijn kinderen dat ook hebben”. Verder wordt er ook vaak naar de voorkeuren van
de kinderen geluisterd of er binnen of buiten gespeeld wordt. Er wordt genoemd dat “plezier
hebben, leerzaamheid en in contact met andere kinderen komen” belangrijke motivaties zijn voor
activiteiten. Ook worden thema’s genoemd als “bewegen en buitenlucht, energie kwijt en niet te
lang stilzitten”.
Actieve vorm tijdsbesteding
Bij deze moeders wordt er ook veel gepraat over actieve vormen van tijdsbesteding met de kinderen.
Ze noemen bijvoorbeeld over de kinderboerderij “de hele leuke speurtochten voor schoolklassen en
het is jammer dat je dat niet gewoon buiten schooltijd kan doen“. Dit duidt erop dat mensen iets
willen doen dat altijd aanwezig kan zijn op de boerderij. Op de speeltuin zijn middelen aanwezig,
zoals fietsjes, om een lange tijd door te brengen zonder dat kinderen zich gaan vervelen. Dat is wat
de speeltuin succesvol maakt. Er wordt aangegeven dat er ook in een bos een speelgedeelte moet
zijn, anders gaan de kinderen zich vervelen. De witte moeder laat weten dat in het Gagelbos “het vlot
superleuk is waar je naar de overkant kan”. Dit duidt weer op de actieve vorm van tijdsbesteding in
de groene ruimte. Kinderen hebben vaak ook een specifieke voorkeur qua activiteit. De oudste wil
bijvoorbeeld graag voetballen en de ander wil fietsen. Participeren in de groene ruimte wordt soms
voor ouders ontmoedigd als het kind dat niet wil.
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Motivaties > Gedrag
Bovenstaande motivaties zorgen bij de moeders voor bepaalde gewoontes en gedrag. Als er naar
buiten wordt gegaan is dit vaak voor de deur. Voor de witte moeder zit een bezoek aan het Gagelbos
“niet zo in mijn systeem om daar heel vaak naartoe te gaan”. Wanneer een andere locatie van de
moeder-dreumesgroep genoemd wordt laat de Turkse moeder weten dat ze “gek genoeg niet naar
de watertoren gaat”. Terwijl transport geen probleem is want ze heeft een auto en loopt ook wel
eens die kant op. Ze geeft wel aan dat het een stukje verder is. Het kan zijn dat ze het over het hoofd
ziet omdat het niet in haar directe leefomgeving ligt. Volgens de moeders zitten sommige moeders
“liever thuis dan dat ze iets gaan doen met hun dreumes of peuter”. Maar dit kan volgens hen “ook
liggen aan hoe je bent als persoon”. Voor veel moeders is het huishouden een prioriteit boven
activiteiten met kinderen. Een moeder noemt andere vrouwen “die ik veel buiten zie waarvan ik
weet dat ze niet werken, zij komen dan niet naar activiteiten”. Ze laat weten dat wanneer de
vrouwen hun kinderen naar school hebben gebracht “de moeders naar huis gaan en dan nog veel
dingen te doen hebben”.
Financiën
Moeders hebben vaak wel geld om uit te geven maar soms is iets te duur. Een voorbeeld van hoe
geld gespendeerd wordt noemt de Turkse moeder de aapjesgym. Het is een “leuke activiteit maar te
prijzig want het is maar een uurtje”. Ze laat weten dat ze dan “liever een ochtendje naar de Balorig
gaat, daar kunnen ze ook bewegen en doen”. De plek maakt dus voor deze moeder niet uit. Het feit
dat ze kunnen bewegen is het belangrijkst. Wel wordt er onderscheid gemaakt tussen de prijs en
kwaliteit. Als er ergens anders een betere optie is die misschien minder “hip” is wordt die gekozen.
Ook laten ze weten dat tijd en locatie ook maar net moeten uitkomen. De witte moeder laat weten
dat het “vaak maar net qua tijd een beetje moet aansluiten”. Ze laten ook weten dat moeders vaak
geen technologie gebruiken. Bijvoorbeeld “facebook en internet zullen heel veel mensen niet op
kijken”.
Planning
Dit is ook een thema wat veel door moeders bediscussieerd werd. Overvecht verschilt qua planning
volgens de moeders. Andere wijken moeten het volgens de witte moeder “hebben van de woensdag
en de vrijdag want dan zijn veel mensen thuis”. Ze zijn het erover eens dat het in Overvecht anders is.
Moeders laten ook weten dat “hoe ouder je kinderen zijn hoe minder flexibel je bent”. Wat moeders
ook noemen is dat het juist fijner is om meer te doen met meerdere kinderen die zij hebben. De
“drempel ligt lager, met 1 kind ging ik nergens heen”. Maar verschillende leeftijden binnen een gezin
is een proces waar omheen gepland wordt. Activiteiten die voor een bepaalde leeftijd zijn worden
vaak overgeslagen. Een moeder zegt hierover dat “je drie kinderen bezig moet houden terwijl er
eentje een uur plezier heeft”. Kinderen hebben vaak ook zelf een drukke agenda waar omheen
gepland moet worden. De Turkse moeder laat weten dat haar neefjes in het weekend bijvoorbeeld
“in de ochtend sport hebben, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd, en in de middag gaan ze naar
Arabische les. Die hebben best wel een vol programma”. Kinderen verschillen ook in ritme. Sommige
kinderen zijn vroeg wakker en andere slapen uit. Dit heeft ook invloed in hoe moeders hun dag
plannen. Qua planning laten ze weten dat “als je je moet abonneren dan zit je er echt aan vast”. Dat
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doen de moeders liever niet. Om de planning heen plannen wordt gemakkelijk met dezelfde activiteit
twee keer per week op verschillende dagdelen volgens de moeders.
Overzicht
Het overzicht van moeders wordt beïnvloed door bepaalde processen waardoor moeders bepaalde
keuzes moeten maken. Vaak is er onduidelijkheid over openingstijden en activiteiten. Ook omdat de
Gagelsteede veel verschillende compartimenten heeft die hun toegangsdeur op andere plekken
hebben valt de samenstelling weg. Een moeder laat weten dat zij om de hoek van de kinderboerderij
woonde en nooit geweten heeft dat er op woensdagmiddag bijvoorbeeld een ruimte op de
Gagelsteede open is om binnen te spelen. Deze ingang zit ergens anders dan de boerderij ingang. Het
zorgt ervoor dat moeders weinig overzicht ervaren op locatie Gagelsteede. De Turkse moeder laat
weten dat ze activiteiten “wel eens mist”. Ze geeft wel aan dat het misschien “aan mijzelf ligt, omdat
ik zelf niet kijk wat er is”. Activiteiten van de Gagelsteede zijn niet bekent bij sommige moeders,
hoewel ze wel weten waar de boerderij is en deze ook bezoeken. De Marokkaanse moeder laat
weten dat zij duidelijkheid omtrent activiteiten mist op de kinderboerderij: “Ik vind dat er ook niet
een duidelijk programma is voor bijvoorbeeld de voertijd”. Een moeder-babygroep die erg populair is
bij de moeders hebben nog een extra oppas erbij voor de oudere kinderen. Dan kan de moeder zich
focussen op de baby terwijl ook de wat oudere kinderen vermaakt worden. De Turkse moeder laat
weten: “Ik vind het heel fijn dat zij er is. Je kan niet altijd je ogen op beide kinderen houden. Ik vind
het gewoon heel fijn”. Deze moeder wil dus graag het overzicht bewaren als zij met de kinderen op
stap gaat. Dit kan vaak door een extra vrijwilliger die ook een oogje in het zeil houdt. Wanneer
moeders “rustig de tijd hebben om even te kijken” nemen ze sneller een folder mee. Hoewel vaak
weten moeders “niet eens dat iets bestaat” volgens deze moeders. Een moeder liet weten dat drukte
haar niet lag. Ze heeft het idee “dat het niet heel groot is op de kinderboerderij, dus als je een hele
groep hebt dan loop je elkaar in de weg soms”.
Beïnvloeden van processen
Ook zijn er bepaalde processen naar voren gekomen waar moeders zelf weet van hebben en die zij
zelf beïnvloeden. De Turkse moeder laat weten dat zij “sneller naar buiten gaat als er een activiteit
is”. Maar als het buiten slecht weer is gaan ze niet “gezellig naar de kinderboerderij”. Weer is soms
een doorslaggevende factor. Qua promotie wordt de speeltuin en scholen genoemd. De
Marokkaanse moeder laat weten dat ze iets gewoon “moet zien”. Een agenda moet bijvoorbeeld “op
het hek hangen dat als je er voorbijloopt dat je het gewoon ziet”. Zelf hebben ze het idee dat er “echt
tijd in geïnvesteerd moet worden”. Dat er folders “aan mensen uitgedeeld moeten worden en even
de speeltuin rondgaan”. Als voorbeeld van goede promotie wordt de week van de opvoeding
genoemd. Een moeder heeft opgemerkt “dat er zoveel reclame was voor de week van de opvoeding,
je kwam het overal tegen”. Een passieve vorm van promotie werkt dus schijnbaar alleen als je het
veel en overal ziet. De sociaal makelaar laat ook weten dat “hoe vaker er iets open is hoe meer
mensen het zien”. Maar een actieve vorm van promotie heeft de voorkeur bij de moeders.
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4.2 Delphi-methode
De resultaten worden behandeld in het kader van het conceptueel model uit het theoretisch kader.
Eerst wordt er ingegaan op cultuur (identiteit > dimensie > collectief > etniciteit), daarna op
motivaties (identiteit > inhoud > motivaties), vervolgens op beperkingen (identiteit > processen >
beperkingen) en als laatst op criteria voor activiteiten (identiteit > inhoud > motivaties > gedrag >
recreatieparticipatie) die experts aanbevelen. In Bijlage C.3 (p. 63) staat de enquête met de stellingen
die voorgelegd zijn aan de experts.
Cultuur
De experts zijn het erover eens dat er veel verschillende culturen participeren in de wijk maar dat
culturele achtergrond niet altijd alles zegt over een persoon: “de culturele achtergrond is heel mooi
maar zegt niet alles over je doelgroep. Het gaat echt over het kennen van je doelgroep. En ik werk
altijd vanuit vraag”. Ook laten de experts weten dat de Marokkaanse groep groot is dus veel
activiteiten hebben een Marokkaanse inslag “maar dat is niet zo erg”. Experts laten ook weten dat er
soms een activiteit aangepast moet worden zodat er meer mensen op af komen. Thema’s zoals Kerst
en Pasen zorgen ervoor dat mensen thuisblijven als hier echt de aandacht op wordt gevestigd. Een
expert zegt dat bij een Paasontbijt bewoners reageren met “ja maar Pasen dat vieren wij niet”.
Wanneer het bijvoorbeeld een andere naam krijgt, zoals Lenteontbijt, komen de bewoners wel. Dit
laat zien dat cultuur op de achtergrond wel belangrijk is en in sommige gevallen doorslaggevend of
bewoners wel of niet komen.
Motivatie
In dit thema worden eerst de motivaties met betrekking tot kinderen toegelicht en vervolgens
persoonlijke motivaties. Volgens experts zijn kinderen voor ouders hun eerste prioriteit. Voor
sommige moeders is het “bijna soms wel hun levensdoel dat die het goed hebben”. Gezinnen in
Overvecht bestaan volgens experts vaak uit verschillende leeftijdscategorieën. Wanneer hier niet
rekening mee wordt gehouden bestaat de kans dat bewoners niet komen. Drie van de vier experts
laat ook weten dat er veel verwacht wordt van kinderen, ook voordat ze naar de basisschool gaan.
Sommige experts spraken ervan dat kinderen bij wijze van spreken al een achterstand hebben als ze
op de basisschool beginnen: “Dat [sociale en motorische ontwikkeling] dus eerder begint. Dat het
niet pas begint bij twee en een half, dan hebben ze al een achterstand”. Deze expert wil dat ouders
leren over activiteiten waarvan ze overtuigd zijn dat het goed is voor de ontwikkeling van het kind.
Volgens experts hebben bewoners over het algemeen een intrinsieke motivatie. Dit betekent
dat het heel belangrijk is dat bewoners weten wat de voordelen van een activiteit zijn en dat dit ook
aansluit op wat zij belangrijk vinden. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de volgende stelling dat
doelen van Utrecht Natuurlijk zoals duurzaamheid en milieu vaak geen prioriteit zijn bij bewoners,
bevestigen de experts. Echter wanneer duidelijk wordt dat deze onderwerpen voor kinderen
belangrijk zijn staan ouders hier wel voor open: “als [de ouders] maar zien dat het ook heel praktisch
haalbaar is. En op het moment dat het bijdraagt aan kennis voor hun kind of kennis voor henzelf dan
staan ze daar wel voor open want je werkt in dit beroep altijd met bewustwording”. Volgens experts
zijn ouders wanneer ze gestuurd worden altijd gemotiveerd om te helpen: “als je aangeeft dat je hulp
nodig hebt dan stoppen ze gewoon met waar ze mee bezig zijn en dan gaan ze dat gewoon doen”.
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Verder bevestigen experts dat het weer een doorslaggevende factor is in de motivatie van bewoners
om een activiteit te bezoeken. Wanneer activiteiten dus aansluiten bij de motivaties van de ouders
staan ze ervoor open om een activiteit te bezoeken en wanneer zij vervolgens gestuurd worden zijn
ze vaak ook behulpzaam.
Ervaren beperkingen
Drie van de vier experts zijn erover eens dat Overvecht een achterstandswijk is met bepaalde
beperkingen en een hoge doorstroom heeft. Echter vinden maar twee experts van de vier dat er
rekening mee moet worden gehouden. De doorstroom bestaat voornamelijk uit jonge mensen met
een hoger opleidingsniveau dan vroeger. Een expert laat weten dat zij “echt stagiaires had die stage
kwamen lopen met het idee dat zij met een pedagogische opleiding de kinderen beter konden
opvoeden”. Maar de oudere mensen van bijvoorbeeld de eerste generatie migranten zijn er ook nog
steeds: “dat is natuurlijk het aller moeilijkste, de heel eenzame mensen die ook de taal niet hebben
leren spreken”. Ook wanneer bewoners alleen zijn in de wijk is alles wat nieuw is spannend en
hebben ze soms hulp nodig om zich ergens bij aan te sluiten. Ze hebben dan volgens de experts echt
sturing nodig van bijvoorbeeld een buurvrouw/man die hen meevraagt.
Volgens experts hebben bewoners weinig tot geen geld te besteden, maar wel aan dingen die zij
belangrijk vinden. Ook kunnen armoe en schulden de blik van organisators beperken “want een
uitkering betekent ook vrije tijd en de mogelijkheid de blik van bewoners te verruimen met
vrijwilligerswerk”. Het is belangrijk volgens experts iedereen als gelijke te zien ongeacht woonplaats
of afkomst.
De experts laten weten dat bewoners erg snel oud worden in een achterstandswijk. Een van de
experts laat weten dat de kinderen van oudere mensen op een gegeven moment de zorg weer
teruggeven aan de ouders. Over het feit dat bewoners wel de kennis hebben maar hier vaak niet op
(kunnen) handelen waren alle experts het over eens. Dit is ook weer te koppelen aan het feit dat
soms door ervaren beperkingen gezonde initiatieven niet mogelijk zijn voor bewoners van de wijk.
Ook kan taal snel een beperking zijn in deze wijk laten experts weten. Experts laten ook weten dat
leefomstandigheden een grote invloed heeft op het gedrag van een persoon: “Ieder mens heeft
gewoon zijn mogelijkheden en dat maakt uit in hoe je dingen organiseert”.
Een gevolg van deze beperkingen is dat wanneer bewoners veel problemen hebben zij het overzicht
verliezen. Experts laten weten dat bewoners dan kunnen afhaken. Een oplossing hiervoor is dat
bewoners bij wijze van spreken 7 keer iets moeten zien voordat het aanslaat.
Criteria voor activiteiten
Een van de belangrijkste criteria volgens de experts is het contact met de doelgroep. Ga in gesprek
met de doelgroep om erachter te komen hoe hierop ingespeeld kan worden. Wanneer bekend is wat
er in de doelgroep speelt is het belangrijk dat het aanbod hierop aansluit. Het aanbod moet op een
laagdrempelige manier duidelijk worden gemaakt aan bewoners. Ook is het belangrijk om thema’s
die overgebracht moeten worden met behulp van activiteiten te proberen te koppelen zodat het een
geheel wordt. De experts laten ook weten dat het helpt als thema’s gezamenlijk gedeeld worden
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door bewoners. Verder vinden experts het belangrijk dat bewoners zich bewust worden van te
ervaren voordelen van een activiteit, en deze moeten aansluiten bij hun prioriteiten. Bij het thema
motivatie is naar voren gekomen dat kinderen een grote prioriteit zijn van ouders. Volgens experts
willen kinderen zich graag verbonden voelen aan iets. Ook is het belangrijk dat kinderen vooral met
hun zintuigen dingen ontdekken.
Verbondenheid en vertrouwen zijn thema’s waar experts de nadruk op leggen. Het winnen van
vertrouwen moet volgens de experts met persoonlijk contact: “Het gaat ook over vertrouwen krijgen.
Het gesprek erachter. Want een folder werkt niet. Na drie regels zijn [de bewoners] uitgelezen,
daarom ook heel kort en krachtig op je PR”. Groepsgevoel zorgt voor verbondenheid, veiligheid en
gezelligheid: “voor de groep zelf is het gevoel: je kent elkaar, veiligheid. Dan ben je ook meer
betrokken. Als jij jouw buren kent, dan ben je ook meer betrokken bij je buren en wil je ook eerder
aanbellen als je een vraag hebt of je wil een kop suiker. Het groepsgevoel zorgt voor betrokkenheid”.
Wanneer bewoners langer bekend zijn met iets zorgt dit voor verbondenheid. Wanneer bewoners
eigenaarschap ervaren, zorgt dit voor betrokkenheid. Er moet vertrouwen opgebouwd worden met
bewoners. Er moet ingehaakt worden op bestaande initiatieven om vertrouwen te wekken.
Volgens experts moet er in het contact naar bewoners vooral aandacht zijn voor het informeren en
serieus nemen van bewoners. In Overvecht wordt er gewerkt met de vreedzame methodiek. Het
verspreiden van informatie door middel van mond-tot-mondreclame werkt het best in Overvecht
laten de experts weten:
De ouders die de Kidsclub kennen geven in hun eigen netwerk mond-tot-mondreclame.
Kidsclub is leuk, geven ze door in hun vriendenkring. Dus zo gaat dat. Als het om promotie
gaat is het eigenlijk mond-tot-mond. We hebben wel flyers en ook wel eens geflyerd maar
niet echt continu actief flyeren.
Volgens experts moet er teruggekoppeld worden naar bewoners wat zij van activiteiten vinden. Een
expert zegt het volgende over het terugkoppelen naar bewoners: “En we vragen de ouders altijd tips
en zo. Hun mening en ideeën. We zijn er met z’n allen en we doen het met elkaar”. Verder geven de
experts aan dat het voornamelijk belangrijk is dat je kan uitleggen wat het doel van je activiteit is in
plaats van dat er met de culturele achtergrond rekening wordt gehouden. Samenvattend moet er
rekening worden gehouden met het investeren op samenwerking en het betrekken van bewoners.
De experts laten weten dat “het geen eenmalige actie is maar continue aandacht kost”.

4.3 Groene Moslims
Tijdens de wandeling met de Groene Moslims zijn er met een aantal deelnemers gesprekken
aangegaan. Tijdens het eerste gesprek vertelde een vrouw dat ze vooral meeloopt met de
wandelingen omdat het gezellig is. Ook vertelde ze dat ze zelf bezig is met duurzaamheid en afval
scheiden maar dat zij vrijwel de enige is in haar eigen omgeving. Ze gaf aan dat ze het gevoel heeft
verantwoordelijk te zijn voor de aarde en daarom zich inzet voor duurzaamheid. Tussen de langere
gesprekken door zijn er een aantal leuzen opgevangen van andere deelnemers. Een vrouw gaf aan
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dat het haar tweede keer was dat ze meeliep met de wandeling. Ze zei dat ze het in het begin eng
vond om alleen te gaan omdat ze niet wist wat ze kon verwachten. Ze kende immers niemand en je
ging een natuurgebied in met vreemde mensen. Ook gaf een andere vrouw aan dat het
duurzaamheidsaspect ook in de Islam verwezen zit maar dat er vaak minder gepraktiseerd wordt. Dit
heeft volgens haar een aantal redenen. “Veel mensen kiezen nog steeds gemak over wat duurzaam is
of goed voor het milieu is. Dat heb je in alle religies en culturen zo”. Verder gaf ze aan dat veel halal
vlees vaak niet biologisch of duurzaam is, maar wel halal geslacht. Zij kiest dus soms voor vlees dat
wel biologisch en duurzaam is maar niet halal geslacht. Voor veel moslims is het stukje halal slachten
belangrijker dan het stukje duurzaam of biologisch. Op het gebied van mensen betrekken gaf ze aan
dat zij als kunsthistoricus voor haar evenementen voorafgaand aan het evenement mensen probeert
te lokken door plaatselijke kleinere evenementen te organiseren in het thema van het grotere
evenement later in de maand. Op die manier maakt ze mensen warm voor het gratis grote
evenement waar het om draait. In verschillende wijken heeft ze avonden georganiseerd voorafgaand
aan een grote activiteit. Denk hierbij aan een bandje laten optreden of eten maken met de mensen
uit de wijk.
Het laatste gesprek was met een vrouw die ook helpt met het organiseren. Zij vertelde dat de
deelnemers voornamelijk hoogopgeleid zijn en dat dat waarschijnlijk de reden is dat mensen er zin in
hebben. De wandelingen bestaan nu zo’n twee jaar en de deelnemers kennen elkaar goed. Ze praten
elke maand bij en zijn blij elkaar te zien. Ze merkt dat deelnemers nu ook terug blijven komen omdat
ze veel mensen kennen. De deelnemers komen voornamelijk voor het wandelen en het met elkaar
zijn. Maar tijdens het wandelen gaan de gesprekken over van alles en nog wat. Soms zijn het diepe
gesprekken over duurzaamheid en soms zijn het gesprekken over wat er die week gebeurd is thuis.
Een aantal deelnemers zijn heel fanatiek, een groep uit Rotterdam komt standaard elke maand waar
de wandelingen zich ook plaatsvinden. De reden hiervoor is volgens de organisator dat het een
traditie is geworden en mensen elkaar nu kennen. Het helpt ook dat Groene Moslims is opgestart
door iemand uit de gemeenschap zelf. Mensen herkennen zich in de organisators en voelen zich op
hun gemak. De deelnemers waarmee gesproken is waren het ermee eens dat interesse in
duurzaamheid waarschijnlijk in de persoon zelf ligt qua identiteit. Verder heerst ook hier de trend dat
duurzaamheid voornamelijk iets is van hoogopgeleide klasse. Ook werd er verteld dat de
wandelingen vrij zijn van vooroordelen. Je mag er zijn wie je wil. Als je wil bidden dan kan dat als je
wel of geen hoofddoek wil dan kan dat. Dat maakt het gastvrij en open.

4.4 Literatuurstudie
Hoe mensen hun vrijetijd besteden en hoe zij natuur zien kan worden beïnvloed door etnische
achtergrond. Vanuit de etnische achtergrond krijgen mensen culturele normen en waarden mee
waardoor er bepaald gedrag wordt vertoond met betrekking tot omgang met natuur en wat prioriteit
heeft bij het besteden van vrijetijd (Buijs, Langers, & De Vries, 2006).
Echter hebben mensen met migratieachtergrond ook te maken met integreren in een nieuw
land. Mensen met migratieachtergrond moeten omgaan met thema’s als veiligheid,
cultuurverschillen, acceptatie en hun eigen verschillende voorkeuren voor vrijetijdsbesteding
(Edwards & Weldon, 2006). Verder missen ze vaak de sociale contacten en moeten zij deze ook
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opnieuw opbouwen. Informatievoorziening werkt ook anders met een taalbarrière of zonder hulp
van hun sociale omgeving (Edwards & Weldon, 2006).
De Marokkaanse cultuur ziet vrijetijdsbesteding als onderdeel van de totale tijdsbesteding en niet, in
tegenstelling tot de Nederlandse cultuur, als autonoom onderdeel (Jókövi, 2000). Dit betekent dat er
geen onderscheid gemaakt wordt tussen werken en vrije tijd. Het wordt gezien als totale
tijdsbesteding. Voor zowel de Marokkaanse als de Turkse migratieachtergronden geldt dat zij een
plattelandsachtergrond kunnen hebben. Op het platteland wordt er gewoond, gewerkt en
gerecreëerd dichtbij de directe woonomgeving. In Nederland wordt deze opvatting doorgezet
(Jókövi, 2000). Desalniettemin is natuur wel aantrekkelijk voor mensen Marokkaanse en Turkse
achtergronden maar wijkt het natuurbeeld wel af van mensen zonder migratieachtergrond (Jókövi,
2000).
Jókövi (2000) toont in Rotterdam aan dat mensen met Marokkaanse of Turkse achtergrond het liefst
met het hele gezin gebruik maken van stadsparken en weinig gebruik maken van niet-stedelijke
natuur. Bewegingsvrijheid wordt beïnvloed door de rolverdeling tussen mannen en vrouwen in beide
culturele achtergronden. Mannen in beide culturen genieten van meer bewegingsvrijheid dan
vrouwen en pakken sneller recreatiegedrag op van mannen zonder migratieachtergrond. Ze blijven
ook nog cultuurspecifiek recreatiegedrag vertonen zoals het bezoeken van koffie en theehuizen.
Vrouwen hebben minder bewegingsvrijheid en komen hierdoor minder in contact met vrouwen van
een andere culturele afkomst. Hierdoor nemen ze minder snel recreatiegedrag over (Jókövi, 2000).
Een aantal referentieplannen hanteren de volgende manieren om een plan te laten aansluiten op
een doelgroep met etnische minderheden en lage sociaaleconomische status die moeilijk te
betrekken zijn. In Engeland beargumenteerde TFCFCG (2007) dat er bij het ontwikkelen van een
activiteit of plek rekening moet worden gehouden met de verschillende culturen die bediend
worden. Er moet onder andere rekening worden gehouden met de regels van de gemeenschap en
het geloof. Veel Moslima’s kunnen bijvoorbeeld behoefte hebben aan alleen vrouwen activiteiten die
begeleid worden door een vrouw. Bij het organiseren van een activiteit is het verstandig rekening te
houden met tijden van bidden of feestdagen van de betreffende cultuur/geloof. Verder moet er
cultureel bewustzijn gecreëerd worden op locaties en tijdens activiteiten. In veel Arabische landen
zijn bijvoorbeeld varkens en honden onrein. Ook wordt het aangeraden om mensen zich thuis te
laten voelen door bijvoorbeeld kunst uit het land van herkomst te laten zien, of planten te groeien
die mensen herkennen van het land van herkomst. De planten kunnen bijvoorbeeld ondersteund
worden met informatie en persoonlijke anekdotes van mensen uit de buurt in de taal van het land
van herkomst naast de Nederlandse taal (TFCFCG, 2007).
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Het Chillies and Roses plan van TFCFCG (2007) in Engeland is erg succesvol in het betrekken van
etnische minderheden bij lokale moestuinen. Zij doen dit onder anderen door activiteiten aan te
bieden waarin eten centraal staat. Ook participeren ze in lokale evenementen van etnische
minderheden om het plan onder de aandacht te brengen. Ze zoeken specifieke media op die door de
etnische minderheden wordt gebruikt en gebruiken dit ter promotie van het plan. Nog een
belangrijke tip van TFCFCG (2007) is het contact leggen met zoveel mogelijk sleutelfiguren in een
gemeenschap die dan door middel van “mond-tot-mond” reclame het plan onder de aandacht
kunnen brengen. Als laatst oppert TFCFCG (2007) om tijdens het promoten zoveel mogelijk de
voordelen te delen van de activiteit die aansluiten op de doelgroep (e.g. bewegen is gezond, gezond
eten).

4.5 Conclusie
De resultaten uit de onderzoeksfase worden met elkaar vergeleken om de deelvragen te
beantwoorden. De exploratieve focusgroep en de experts worden met elkaar vergeleken en
onderbouwd met de resultaten van de Groene Moslims en de literatuurstudie.
Wat is de invloed van een (Marokkaanse/Turkse) migratieachtergrond op recreatiegedrag
met betrekking tot (natuur)activiteiten?
Zowel de focusgroep als de experts leggen de nadruk niet op cultuur. Wel gaven beide aan dat er
rekening kan worden gehouden met de culturele achtergrond. Waar bewoners voornamelijk mee te
maken hebben zijn de gevolgen van hun migratieachtergrond. Dit zorgt ervoor dat zij een lage
sociaaleconomische status ontvangen wanneer zij in Nederland aankomen en hier de nodige
beperkingen door ervaren. Maar volgens de focusgroep hoeft er niet extreem rekening te worden
gehouden met cultuur. De focusgroep benadrukte vooral het moeder zijn en de factoren die daarbij
horen zoals het zorgen voor een kind en hier rekening mee houden. Het is belangrijk dat de kinderen
plezier hebben en leren. Wel gaven ze aan dat als er bijvoorbeeld elke activiteit varkens verzorgd
werden er wellicht moslims zullen afhaken. Dit werd ook genoemd bij de experts met betrekking tot
een Paasontbijt bijvoorbeeld een Lenteontbijt maken aangezien Pasen niet gevierd wordt door
moslims. Uit de literatuurstudie komt naar voren dat de Marokkaanse en Turkse cultuur met
betrekking tot omgang met natuur het liefst naar parken gaan met familie om hier uitgebreid
stationair te recreëren (Jókövi, 2000). Maar Kloek et al. (2015b) heeft onderzocht dat er in de Turkse
cultuur ook jongeren aanwezig zijn die hiervan afwijken en ook individueel naar buiten gaan om te
wandelen. Haar conclusie is dat er in elke cultuur wel “buitenmensen” aanwezig zijn en door aan te
nemen dat iedereen van de Turkse en Marokkaanse culturen alleen in stadsparken zit met het hele
gezin sluit de buitenmensen van die cultuur buiten (Kloek et al., 2015b). Dit is ook in de focusgroep
van de onderzoeksfase naar voren gekomen. De Turkse moeder verteld dat zij het liefst naar buiten
gaat wat op sommige momenten door haar naasten niet begrepen wordt. Het is belangrijk om wel
rekening te houden met culturele achtergrond maar om bij het betrekken van mensen vooral te
kijken naar hun persoonlijke interesses en motivaties en hierop in te spelen.
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Wat is de invloed van iemands sociaaleconomische status op (de keuze tot)
recreatiegedrag met betrekking tot (natuur)activiteiten?
De laag sociaaleconomische status van bewoners werd voornamelijk door de experts behandeld. De
focusgroep behandelde geld als zijnde dat er goed gekeken werd hoeveel iets kostte in vergelijking
tot de kwaliteit. Als ergens anders een betere verhouding qua geld en kwaliteit was werd die keuze
gemaakt. Voor een moeder was dat liever naar de Balorig, een binnenspeeltuin, dan naar een uurtje
aapjesgym voor dezelfde prijs. De experts bevestigde ook dat bewoners voornamelijk geld uitgeven
aan factoren die zij echt belangrijk vinden en hier heel bewust in zijn hoe zij hun geld uitgeven. Het is
voor organisators, volgens experts, vooral belangrijk om te kijken naar de leefomstandigheden per
persoon. Mensen die in een uitkering zitten hebben namelijk over het algemeen wel vrije tijd om iets
te ondernemen. Bewoners van Overvecht verliezen snel het overzicht. Zij zijn volgens de experts met
zoveel onderwerpen bezig dat activiteiten die hier niet op aansluiten vaak vergeten worden. Dit was
ook uit de focusgroep te abstraheren. Een moeder gaf aan dat zij vaak niet zelf kijkt of er iets te doen
is. Op die manier had zij geen weet van de activiteiten van de boerderij. Ook hebben bewoners van
Overvecht een drukke planning. De meeste kinderen van Overvecht zitten ook op Arabische les en
hebben het in het weekend erg druk, laat de focusgroep weten. Het is belangrijk om mensen continu
op verschillende fronten te prikkelen over activiteiten zodat deze minder snel vergeten worden en te
zorgen dat je tussen de drukke planning van bewoners door ook contact kan maken.
Met wat voor motivatie nemen wijkbewoners (met migratieachtergrond) deel aan een
(natuur)activiteit?
De experts laten weten dat ouders vaak een intrinsieke motivatie hebben. Dit betekend dat het
belangrijk is dat ouders weten wat de te behalen voordelen zijn van een activiteit en dat deze ook
aansluiten op wat voor hen belangrijk is. De focusgroep vindt het belangrijk dat hun kinderen plezier
hebben, leren en in contact met andere kinderen komen. Ook bewegen, buitenlucht, energie kwijt en
niet te lang stilzitten komen naar voren. Maar ook laten zij weten dat planning een grote
belemmering is in de deelname aan een activiteit. Vaak hebben andere activiteiten voorrang op een
activiteit van de kinderboerderij, bijvoorbeeld activiteiten zoals een sportwedstrijd en Arabische les.
De interesses en motivaties van bewoners liggen dus voornamelijk bij de veiligheid voor hun
kinderen en of zij kunnen bewegen en plezier hebben.
Wat zijn de criteria voor natuuractiviteiten die aansluiten op de wijkbewoners (met
migratieachtergrond)?
Volgens de experts is contact met de doelgroep erg belangrijk. Vanuit de focusgroep komt naar voren
dat het belangrijk is dat kinderen kunnen bewegen en leren. Ook laten zij weten dat zij voorkeur
hebben aan een actieve vorm van tijdsbesteding die altijd toegankelijk is. De verschillende leeftijden
in een gezin moeten bij voorkeur allemaal bediend worden anders is deelname aan een activiteit
voor een bepaalde leeftijdscategorie vaak uitgesloten. De wensen van de moeders uit de focusgroep
worden ook gedeeld met de experts. Het contact met de doelgroep is belangrijk en het wordt
aangeraden dat dit op persoonlijk vlak plaatsvindt. Bewoners moeten zich serieus genomen voelen
en geïnformeerd worden.
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5

Fase 2 Programma van eisen

De resultaten van de onderzoeksfase vormen de basis voor het programma van eisen. De
belangrijkste thema’s uit de resultaten staan in de linker kolom van tabel 5.1. De thema’s zijn
omgezet in fragmenten uit de resultaten van de onderzoeksfase en vormen de kernpunten voor het
programma van eisen, zie de rechter kolom van tabel 5.1.
Tabel 5.1: Thema’s uit de onderzoeksfase en de kernpunten die daarbij horen.

Thema’s onderzoeksfase

Kernpunten

Rekening houden met niet alleen cultuur

Multiculturele vrijwilligers/personeel

Op persoonlijk vlak contact met de doelgroep

Informatie mond-tot-mond verspreiden
Samenwerken met bestaande initiatieven
Vertrouwen opbouwen

Inspelen op de drukke planning van bewoners

Ad Hoc activiteiten doen
Rekening houden planning kinderen
Herhaaldelijke activiteiten

Bepaalde beperkingen tegemoetkomen

Informatie delen op populaire plekken
Het accommoderen van leeftijdscategorieën

Motivaties van ouders gaan over hun kinderen

Activiteiten moeten over dieren gaan
Natuur als decor voor activiteit

De kernpunten zijn beoordeeld middels een beslissingsmatrix, zie Bijlage F (p. 73). De kernpunten
worden op een viertal eisen van de opdrachtgever beoordeeld. De eisen worden op volgorde van
prioriteit voor de opdrachtgever toegelicht.
Ten eerste moet het weinig arbeidsintensief zijn. Gagelsteede heeft op het moment niet de
middelen om bijvoorbeeld een extra personeelslid aan te nemen voor dit plan. Ten tweede moeten
de punten de mogelijkheid bieden het bezoekersaantal te verhogen. Ten derde moeten de
kernpunten een duurzame kant hebben. Als laatst is het gewenst dat het plan goedkoop dan wel
gratis kan worden uitgevoerd. De kernpunten die hoog hebben gescoord in de beslissingsmatrix
vormen concreet het programma van eisen, zie tabel 5.2. De overige punten zijn voor nu niet van
toepassing maar worden geadviseerd voor de toekomst.
Tabel 5.2: Uitkomst beslissingsmatrix: links het programma van eisen en rechts kernpunten die belangrijk zijn voor de
toekomst.

Programma van eisen:
Activiteiten moeten over dieren gaan
Informatie mond-tot-mond verspreiden
Natuur als decor voor activiteit
Ad Hoc activiteiten doen
Multiculturele vrijwilligers en/of personeel

Programma van wensen:
Informatie delen op populaire plekken
Het accommoderen van leeftijdscategorieën
Rekening houden planning kinderen
Samenwerken met bestaande initiatieven
Herhaaldelijke activiteiten
Vertrouwen opbouwen
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6

Fase 3 Planontwikkeling

Met de doelen van de stichting is een visie geformuleerd die het toekomstbeeld voor de Gagelsteede
moet vormen. De visie zorgt voor een rode draad in het ontwikkelingsproces. Vervolgens zijn er met
kernpunten uit het programma van eisen verschillende concepten ontwikkeld waarvan uiteindelijke
een concept het meest aansluit bij het programma van eisen.

6.1 Visie
De doelen van de stichting zijn het duurzamer, gezonder en groener maken van de bewoners van
Utrecht. Deze doelen moeten als een rode draad door de locaties en activiteiten lopen. Het
duurzamer maken van de bewoner gebeurt onder andere door recycling stations op de locaties en
lessen voor scholen over duurzame onderwerpen. Het gezonder maken gebeurt onder andere door
het promoten van eten verbouwen op de verschillende stadstuinen. Het groener maken gebeurt
door verschillende activiteiten aan te bieden die te maken hebben met omgang met natuur.
Voorbeelden hiervan zijn wandelingen door de stad waar de focus wordt gelegd op natuurlijke
elementen zoals flora en fauna. Onderstaande visie is opgesteld met bovenstaande doelen in
gedachte.
Wanneer bewoners kennis hebben van een activiteit of de boerderij worden ze geprikkeld om deze
te bezoeken. De activiteiten sluiten zo goed mogelijk aan op hun eigen interesse en planning. Bij
deelname aan de activiteit vinden ze het leuk om de natuurlijke wereld met hun zintuigen te beleven.
De kinderen gaan zich thuis voelen op de boerderij en willen er vaker heen. De ouders zien het nut in
van de activiteiten en merken dat zij op een praktische manier duurzaam gedrag kunnen vertonen.
De bezoekers vinden de Gagelsteede en de activiteiten leuk en leerzaam en brengen dit
enthousiasme over in hun eigen netwerk zodat de Gagelsteede kan genieten van meer bezoekers.
Doordat bewoners meer betrokken worden bij Gagelsteede kunnen ze over verschillende thema’s
die Utrecht Natuurlijk aan bod brengt (duurzaamheid, gezondheid en groen) leren en dit ook met
behulp van Gagelsteede implementeren in hun leven.
De huidige situatie op locatie Gagelsteede kampt met een aantal struikelblokken waardoor deze niet
aansluit op deze visie. Ten eerste sluiten de doelen van de stichting niet altijd aan op de bewoners
van Overvecht. Dit komt vooral omdat Overvecht een achterstandswijk is en bewoners bezig zijn met
overleven (Ruijsbroek et al., 2011). Ze hebben weinig interesse of mogelijkheden om zich in te zetten
voor duurzaamheid, gezondheid en groen. Dit komt doordat bewoners weinig tijd en geld hebben
om te investeren. Ze kiezen de makkelijke (vaak ongezonde) en goedkope weg (Ruijsbroek et al.,
2011). Het te ontwikkelen plan moet deze struikelblokken verlagen. Op die manier krijgen de
bewoners de mogelijkheid om zich in te zetten voor duurzaamheid, gezondheid en groen.
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6.2 Concepten
De volgende strategische concepten kunnen zorgen voor een verhoogd bezoekersaantal volgens de
onderzoeksresultaten. De concepten bestaan uit direct klantcontact, indirect klantcontact en
samenwerking met partners. Per concept wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn om deze aan
te laten sluiten op het probleem. Het concept wat het beste aansluit op het programma van eisen en
de randvoorwaarden van de opdrachtgever wordt verder ontwikkeld tot definitief plan, zie hoofdstuk
7 (p. 40).
6.2.1 Concept 1: Direct bezoekerscontact
Om ervoor te zorgen dat bewoners van de
Figuur 6.1: Direct bezoekerscontact wat een
wisselwerkende en persoonlijke aanpak heeft.
boerderij en haar activiteiten afweten, geeft het
onderzoeksresultaat
aan
dat
direct
bezoekerscontact kan helpen om de bewoners te
stimuleren tot bezoek. Het doel van direct
bezoekerscontact is dat er een wisselwerking van
informatie en contact ontstaat, zie figuur 6.1.
Hierdoor kan er vertrouwen geschept worden
omdat de bewoners de medewerkers van de boerderij leren kennen op een persoonlijke manier.
Direct bezoekerscontact is echter wel arbeidsintensief. Een aantal voorbeelden van direct
bezoekerscontact zijn:
-

Korte stunts voor een positieve en actieve ervaring
Persoonlijk flyeren voor het leren kennen van bewoners
Verzamelactie om bewoners aan de boerderij te binden
Iets kunnen verzorgen of adopteren voor blijvende verbinding

Het concept sluit op de volgende manieren aan op het programma van eisen. Het directe contact kan
over dieren gaan en het is een automatische vorm van mond-tot-mondreclame. De bewoners krijgen
op een laagdrempelige manier kennis van de activiteit. Ze worden herhaaldelijk geprikkeld om naar
de activiteit te komen. De kans verminderd dat de bewoners de activiteit vergeten. De natuur wordt
hier gebruikt als decor voor het direct contact maar is niet het hoofddoel. Het hoofddoel is korte
snelle verwondering en bewoners informatie geven over de activiteit. De natuur is het middel wat je
hiervoor gebruikt. Een directe aanpak zelf is niet ad hoc voor de medewerkers maar wel ad hoc voor
de bezoekers. De directe aanpak kan je laten uitvoeren door multiculturele vrijwilligers. Uit de
Delphi-methode is gekomen dat mensen met een migratieachtergrond zich fijner kunnen voelen bij
andere mensen met migratieachtergrond dus hiermee wordt de nadruk gelegd op het vertrouwen
scheppen bij de bezoekers en kunnen bezoekers zich herkennen in de vrijwilliger. Het bezoek aan de
boerderij wordt gedeeld in het netwerk van de bezoeker als zij een positieve ervaring hebben
meegemaakt die aansluit bij hun behoeftes en zo kan het bezoekersaantal worden verbeterd.
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6.2.2 Concept 2: Indirect bezoekerscontact
Om
rekening
te
houden
met
de
Figuur 6.2: Indirect bezoekerscontact wat een
uitzendmatige en eenzijdige aanpak heeft.
arbeidsintensiviteit kan een vorm van indirect
bezoekerscontact worden gebruikt. Indirect
bezoekerscontact is een eenzijdige vorm van
contact, zie figuur 6.2, in tegenstelling tot het
direct bezoekerscontact. Het voordeel hiervan is
dat er een grotere reikwijdte bereikt kan worden.
Er is echter wel weinig direct contact met de bewoners waardoor er geen vertrouwen opgebouwd
kan worden. Verder moet indirect bezoekerscontact op een intensieve manier uitgevoerd worden wil
het echt succesvol zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de promotie van de week van de opvoeding.
Moeders uit de focusgroep lieten weten dat de week van de opvoeding een zeer effectieve promotie
had. Dit kwam omdat zij overal aanwezig waren met flyers en posters. Bewoners werden overal
geprikkeld over de activiteiten van de week van de opvoeding. Dit sluit aan op een advies uit de
Delphi-methode dat wanneer er indirect contact gemaakt wil worden met bewoners zij overal
geprikkeld moeten worden omdat zij anders geneigd zijn het te vergeten. Het indirect contact moet
kort en bondig zijn zodat iedereen het makkelijk kan begrijpen. Een aantal vormen van indirect
contact zijn:
-

Flyeren op bekende plekken waar veel bewoners komen voor maximale reikwijdte
Een beeldelement wat bepaalde acties/herinneringen kan oproepen bij bewoners
Gebruik maken van bondige steekwoorden die voor bewoners belangrijk zijn

De volgende punten van het programma van eisen sluiten aan bij dit concept. Het is een weinig
arbeidsintensieve aanpak. Verder kan er concrete informatie gedeeld worden op populaire plekken
waar bewoners veel komen. Echter kan er weinig informatie gedeeld worden. Op een poster
bijvoorbeeld staat alleen praktische informatie maar verder geen informatie over dieren of wat de
activiteit inhoudt. Verder speelt deze vorm weinig in op de planning van de bewoners. Er kan geen
vertrouwen worden opgebouwd omdat er geen contact plaatsvindt.
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6.2.3 Concept 3: Samenwerking met partners
Dit is ook een vorm van indirect
Figuur 6.3: Vorm van indirect bezoekerscontact via een
samenwerking met partners wat een uitzendmatige en
bezoekerscontact maar wel met een
persoonlijke
tint
en
houdt
een persoonlijke aanpak heeft.
samenwerkingsverband in met de partners in
de wijk, zie figuur 6.3. Via partners kan er
informatie over activiteiten gecommuniceerd
worden naar bewoners. Deze aanpak heeft ook
een grote reikwijdte maar met een
persoonlijke tint. De persoonlijke tint gaat via
partners in plaats van via de boerderij. Op deze
manier kunnen er bewoners bereikt worden
die normaal niet naar de kinderboerderij
zouden komen of er weinig van afweten. Wel
ontstaat er een afhankelijkheid van partners
waarop vertrouwd moet worden. Partners moeten vertrouwd worden dat zij de informatie correct
en enthousiast overbrengen naar bewoners. Een aantal voorbeelden van indirect contact via
partners zijn:
-

Compacte infographic over activiteiten
Buurtkrantje
Gezamenlijke activiteiten

De volgende punten uit het programma van eisen worden hierin belicht. De indirecte aard van dit
concept maakt dat het weinig arbeidsintensief is, maar via de partners is er toch persoonlijk contact.
Het persoonlijk contact gaat echter via partners waardoor het geen vertrouwen en contact opbouwt
tussen de boerderij en de bewoners. Wel is het een vorm van mond-tot-mondreclame. Net als
bovenstaand concept speelt deze vorm niet in op de planning van de bewoners.

6.3 Conclusie
Concept 1, direct bezoekerscontact, sluit het meest aan bij het programma van eisen en de
randvoorwaarden van de opdrachtgever. Het concept kan ad hoc uitgevoerd worden wat inspeelt op
de planning van bewoners. Ook kan het contact erg informatief zijn doordat er meer informatie naar
bewoners toegespeeld kan worden over activiteiten. Bewoners kunnen geënthousiasmeerd worden
en delen de informatie eventueel in hun netwerk. Het is weliswaar een arbeidsintensieve werkvorm
maar er zijn meer voordelen te behalen dan de andere concepten van indirecte aard. Verder is het
een werkvorm waar eventueel op samengewerkt kan worden met partners. Het indirecte
bezoekerscontact uit concept 2 en 3 kan niet aansluiten op de planning van de bewoners wat toch
een grote bedreiging is die Stichting Utrecht Natuurlijk weinig kan beïnvloeden. Ook worden deze
concepten al grotendeels toegepast door de Stichting en is er vanuit de opdrachtgever de vraag voor
een ander soort plan. In hoofdstuk 7 (p. 40) wordt concept 1 concreet en uitvoerbaar gemaakt en de
bedreigingen en zwaktes zo goed mogelijk onschadelijk gemaakt.
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7

Fase 4 Definitief plan
-

Op welke manier kan Stichting Utrecht Natuurlijk ervoor zorgen dat de activiteiten op locatie
Gagelsteede beter bezocht worden door bewoners, waarvan de meerderheid een
migratieachtergrond heeft?

De manier in de hoofdvraag is ontwikkeld met inzicht van experts en bewoners van de wijk
Overvecht. Concept 1 met betrekking tot direct bezoekerscontact is uitgewerkt en kan ervoor zorgen
dat de stadsboerderij meer bekend wordt en het bezoekersaantal voor activiteiten verbeterd kan
worden. Het plan bestaat uit twee stappen: het uitvoeren van natuurstunts die zorgen voor meer
bezoekers op de boerderij en het vervolgens overdragen aan vrijwilligers die de natuurstunts
overnemen op lange termijn, zie figuur 7.1. Afsluitend wordt er in de conclusie gereflecteerd op het
plan.
Figuur 7.1: De stappen in volgorde van uitvoering en de gevolgen van het plan.

7.1 Stap 1: Natuurstunts
Om het bezoekersaantal voor activiteiten te vergroten worden de activiteiten onder de aandacht
gebracht bij ouders en kinderen met een ludieke actie of natuurstunt. De stunts moeten opvallen,
interactief zijn en op de juiste tijd uitgevoerd. De vier grote activiteiten per jaar zijn chronologisch:
voorjaarsfeest, schaapscheerfeest, over de brug festival en het oogstfeest. De stunts sluiten bij
voorkeur aan op de activiteiten. De medewerkers die Gagelsteede ter beschikking heeft en die tijd
hebben zijn dierverzorgers en vrijwilligers.
De uitvoering van de stunts moet aansluiten op het communicatieplan. Op die manier worden
bewoners tegelijkertijd maximaal geprikkeld omdat ze op meerdere fronten met de activiteit
geconfronteerd worden. In het huidige communicatieplan van de Gagelsteede worden er drie weken
voorafgaand aan een activiteit flyers verspreid door de wijk op centrale plekken en twee weken van
tevoren huis aan huis. De stunts kunnen hier op aansluiten door in deze drie weken uitgevoerd te
worden. Er moet rekening worden gehouden met het weer en de stunt moet bij voorkeur na
schooltijd uitgevoerd worden. Er moet ook rekening worden gehouden dat de onder- en bovenbouw
van sommige scholen op woensdagmiddag vrij is, en de onderbouw ook op vrijdagmiddag. Dit kan
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per school verschillen. Er wordt per activiteit een stunt uitgewerkt op gebied van inhoud, locaties en
eventuele regelgeving en afsluitend wordt een evaluatiemethode toegelicht voor de stunts.
7.1.1 Voorjaarsfeest
In maart staan er op deze activiteit eten, drinken en kleinere activiteiten centraal. Er kan met dieren
geknuffeld worden en er wordt geknutseld. Stunts voor deze activiteit hebben bij voorkeur te maken
met het voorjaar zoals zon, warmte of planten.
Voorbeeldstunt: Zaaien
Twee vrijwilligers gaan met een bakfiets
naar schoolpleinen om hier met kinderen
tuinkers in kleine biologisch afbreekbare
bakjes met deksel te zaaien. Als deze
stunt twee weken voor de activiteit wordt
uitgevoerd dan kunnen de kinderen hun
tuinkers meenemen naar de activiteit en
het bijvoorbeeld op hun pannenkoek of in
hun soep doen. Deze stunt is flexibel en kan op schoolpleinen die verder van de boerderij liggen
uitgevoerd worden. De bakfiets kan als werkbank gebruikt worden, en wanneer deze te hoog is voor
sommige kinderen kan er een laag campingtafeltje meegenomen worden. Verder moet er ook
potgrond en twee plantenspuiten met water meegenomen worden. Om de handen schoon te maken
kan de plantenspuit met water en een handdoek gebruikt worden. Achterop de flyer voor de
activiteit kan met plaatjes laten zien worden hoe de tuinkers verzorgd moet worden. Ze krijgen na de
stunt muntjes mee die ze kunnen uitgeven op de activiteit.
7.1.2 Schaapscheerfeest
In mei staat deze activiteit in het teken van schapen. Er komt een scheerder langs die de schapen van
hun wol ontdoen en vervolgens kan er door de kinderen geknutseld worden met wol. De stunts
moeten in het teken staan van dieren en dan voornamelijk schapen.
Voorbeeldstunt: Dier op het schoolplein
Een dierverzorger en twee assistenten gaan met een dier op bezoek op
het schoolplein van bijvoorbeeld De Schakel (250m) en/of de
Mattheus (650m) wanneer de school uit is. De dierverzorger kan de
toestand van het dier waarborgen tijdens de stunt. De twee
assistenten zorgen ervoor dat er ruimte bewaard blijft tussen het
publiek en het dier en gaan steeds met een aantal kinderen naar het
dier toe voor interactie in de vorm van aaien en/of voeren. Er moet
ook rekening worden gehouden met de poep die het dier achter kan
laten. Wanneer de stunt een succes is kan er gekeken worden naar schoolpleinen op grotere afstand
van de boerderij. Dit kost meer voorbereiding omdat het dier dan wellicht met een trailer vervoerd
moet worden. Als kinderen bij het dier zijn geweest, wordt er een flyer aan de ouders overhandigt
over de activiteit. Achterop de flyer kan een coupon voor een drankje of koek/fruit uit het winkeltje
staan aangezien er op deze activiteiten niet met munten wordt gewerkt.
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7.1.3 Over de Brug festival
Een activiteit die afwijkt van de overige activiteiten en plaatsvind in augustus is het Over de Brug
festival. Dit festival wordt gehouden in het Gagelbos aan de rand van Overvecht. Er zijn allerlei
natuuravontuur activiteiten te doen dus de stunt gaat bij voorkeur over actief bezig zijn en bewegen
in de natuur. Dit festival vindt plaats aan het eind van augustus dus schoolpleinen zijn niet geschikt
voor deze stunt. Wel kan dit op verschillende speeltuinen en in het winkelcentrum goed
plaatsvinden.
Voorbeeldstunt: Pop Up blotevoetenpad
Een interactieve natuuractiviteit is een blotevoetenpad.
Wanneer deze zo ontwikkeld wordt dat hij verplaatsbaar is,
kan hij overal uitgevoerd worden. Om het blote voeten pad
flexibel en laagdrempelig te maken bestaat het alleen uit
droge materialen. Dit is ook voordelig voor het bewaren en
uitvoeren van het blotevoetenpad. Bij voorkeur past het
opgerolde blotevoetenpad in een bakfiets zodat hij
makkelijk vervoert kan worden. Voorbeelden van droge
materialen voor het pad zijn gras, stro, grint en takken. Door droge materialen te gebruiken worden
de voeten van de kinderen ook minder vies. Eventueel kunnen er ecologische vochtige doekjes
uitgedeeld worden na deelname. De deelnemers aan het blotevoetenpad krijgen na afloop een flyer
en muntjes om uit te geven op het festival.
7.1.4 Oogstfeest
Dit feest in september staat in het teken van ontdekken met je zintuigen. De groenten en kruiden
worden na maanden geoogst en worden met alle zintuigen ontdekt. Dit feest staat net als het
voorjaarsfeest in het teken van eten.
Voorbeeldstunt: Voel de groente
Om het oogsten te beleven wordt de moestuin
naar de bewoners gebracht. Deze stunt kan door
twee vrijwilligers uitgevoerd worden. Door middel
van een speciale voelbak kunnen kinderen de
groenten voelen en proberen te raden welke
groente het is. De bak past bij voorkeur op de
bakfiets zodat de stunt laagdrempelig en flexibel
blijft. De kinderen kunnen zonder te kijken voelen
en proberen te raden welke groente onder de grond groeit. Zo wordt er bewustzijn gecreëerd waar
groente vandaan komen en hoe zij eruitzien. Deze stunt kan op zowel schoolpleinen, speeltuinen en
winkelcentrums uitgevoerd worden. De stunt kan zowel na schooltijd als in het weekend uitgevoerd
worden. Na afloop krijgen de ouders en kinderen een flyer en muntjes voor de activiteit.
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7.1.5 Evaluatie stunts
Om bij te houden hoeveel bezoekers er via de stunts naar de activiteit komen zijn de muntjes die
ouders en kinderen na de stunt ontvangen een andere kleur dan de muntjes op de activiteit.
Wanneer dit bijgehouden wordt in een tabel kan er over een bepaalde tijd gekeken worden of de
stunts zorgen voor meer bezoekers.
De stunts worden bij voorkeur na uitvoering geëvalueerd. Eerst moet er na afloop aan de
ouders gevraagd worden wat ze van de stunt vonden. Het is belangrijk om te weten of een stunt het
goede medium is om de aandacht van de bewoners te trekken. Er moet ook onderzocht worden of
de stunt aansluit bij de bewoners. Het kan zijn dat de stunt aangepast moet worden zodat hij meer
bewoners trekt. Op die manier sluiten de stunts steeds meer aan op het publiek en worden ze
succesvoller. Voor het evalueren van de stunts is een formulier ontwikkeld, zie Bijlage I (p. 77).

7.2 Stap 2: Overdragen aan (multiculturele) vrijwilligers
Als uit de evaluatie blijkt dat er meer bezoekers komen is het nuttig om een bewonerscommissie op
te starten die de stunts op lange termijn wil overnemen en uitvoeren. Door middel van een
bewonerscommissie kan de werkdruk weggenomen worden en kan er vertrouwen en verbinding
ontstaan. De commissie bestaat het liefst uit multiculturele bewoners uit de wijk die bekend zijn met
de Gagelsteede en met enthousiasme de stunts kunnen uitvoeren. Ze moeten bewoners
enthousiasmeren om de activiteiten te bezoeken. Om iedere vrijwilliger een uurtje per week aan te
bieden en het laagdrempelig te houden zijn er 2-6 vrijwilligers nodig, afhankelijk of de vrijwilliger elke
week en elke activiteit willen helpen. Om rekening te houden met de dagindeling van bewoners is
het verstandig om vrijwilligers te zoeken die oudere kinderen hebben die niet uit school hoeven te
worden gehaald. De eerste fase van de commissie is uitvoerend. De vrijwilligers moeten eerst bekend
worden met de werkwijze van de stunts. Als ze hier bekent mee zijn en meer tijd hierin willen steken
kunnen ze ook het bedenken en onderhouden van de stunts overnemen en eventueel kleine
activiteiten ad hoc aanbieden.
Wanneer de commissie het werk over gaat nemen is het belangrijk om functies te verdelen en te
vergaderen zodat de notulen naar de opdrachtgever doorgespeeld kunnen worden. De commissie
bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris die de voorbereidende en uitvoerende
taken overnemen. Tijdens vergaderingen kunnen nieuwe stunts bedacht worden en geëvalueerd
worden over huidige stunts. Voor de nieuwe stunts moeten draaiboeken ontwikkeld worden. De
materialen voor de nieuwe stunts worden in een bestand verzameld door de penningmeester met de
kosten en winkels waar het aangeschaft moet worden.
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7.3 Conclusie
Het plan helpt op de volgende manieren om het bezoekersaantal te verbeteren voor activiteiten. Op
deze manier kan er direct contact gezocht worden en worden ouders actief meerdere keren
geprikkeld om een activiteit te bezoeken. Ook kan het inspelen op de planning van de ouders omdat
het ad hoc georganiseerd wordt. Wanneer de stunts ontwikkeld zijn is het een gratis manier van
bewoners betrekken bij de boerderij en worden de bewoners voor hun participatie beloond met
muntjes. Op deze manier hebben zij iets tastbaars wat herinnert aan de activiteit. Het is een
laagdrempelige manier om de kinderboerderij naar de ouders toe te brengen en vertrouwen op te
bouwen door persoonlijk contact. Door middel van het gekleurde muntjes systeem kan er
bijgehouden worden of het plan een oplossing is voor het probleem.
Er moet wel gekeken worden in hoeverre de uitvoerders hierop voorbereid moeten worden.
Er moet onderzocht worden of er competenties zijn die zij nog verder moeten ontwikkelen. Dit kan
gaan over competenties zoals communicatie met verschillende (multiculturele) bewoners,
vriendelijkheid, overzicht bewaken en organisatie.
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8

Discussie & aanbevelingen

Er is ruimte voor kritische reflectie binnen dit plan. Paragraaf 8.1 presenteert de reflectie van de
gevolgde methode en het behaalde eindresultaat. Vervolgens toont paragraaf 8.2 de aanbevelingen
voor een aantal punten van dit plan en paragraaf 8.3 de bijdrage aan duurzaamheid.

8.1 Discussie
De gevolgde methodiek van dit plan is in de basis sterk. Het gebruiken van meerdere methodes om
voor resultaten te zorgen, zorgt voor een verhoogde validiteit (Baarda et al., 2018). In de eerste fase
van het plan zijn er vier methodes ontwikkeld voor het beantwoorden van de deelvragen: een
exploratieve focusgroep, Delphi-methode, steekproeven en een literatuurstudie.
Voor de exploratieve focusgroep is er gekozen om gebruik te maken van diepte-interviews. Op advies
van sociaal makelaars in de wijk is persoonlijk contact met bewoners het meest effectief en komt
hier het meest respons op in de wijk. Doordat het een kortdurend onderzoek is, was het moeilijk om
een band te scheppen met de bewoners. Als er gekeken wordt naar het onderzoek van Kloek et al.
(2015b) duurde het een paar maanden voordat ze startte met interviewen. De moderator van die
interviews heeft eerst een paar keer contact gehad met de respondenten om een band te scheppen.
Er is getracht om de interviews zo laagdrempelig mogelijk te houden maar toch was het moeilijk om
echt diepgang te creëren in de interviews omdat het voor bewoners vaak een vaag onderwerp was.
Er kan bij diepte-interviews niet vanuit worden gegaan dat dit representatief is voor de hele wijk, het
is slechts een kleine steekproef. Ook waren de respondenten van de focusgroep moeders die bekend
waren met de boerderij. Het is voor representatie ook belangrijk om respondenten te hebben die
nog niet bekend zijn met de boerderij of er weinig naartoe gaan.
Ook de gevolgde Delphi-methode is een beknoptere uitvoering van het origineel. Een Delphimethode kan maanden duren, dan is er ruimte voor meer experts die verschillende expertises
hebben. Vervolgens worden er steeds opnieuw enquêtes afgenomen totdat er uiteindelijk
verzadiging van data ontstaat. In dit plan waren er weinig verschillende experts met verschillende
expertises. Om toch voor diepgang te zorgen is er voor de eerste stap van de Delphi-methode ook
gekozen voor diepte-interviews. Er was daarom geen behoefte om meerdere enquêtes te versturen
aangezien er in de interviews al veel besproken en bevestigd was.
De behaalde resultaten van de focusgroep en Delphi-methode boden te weinig diepgang in het
aspect cultuur. Er is daarom door middel van steekproeven en een literatuurstudie meer diepgang
gezocht. De steekproeven bestonden uit korte interviews op het voorjaarsfeest en een wandeling
met een extra expert: de Groene Moslims. De steekproef op het voorjaarsfeest heeft geen concrete
resultaten behaald. Bewoners hadden weinig tijd en waren tijdens het interviewen afgeleid. Ook
waren de vragen te vaag om te beantwoorden op dat moment tijdens de activiteit. Het wordt
aanbevolen om bij volgende onderzoeken een focusgroep te gebruiken waar het onderwerp van
tevoren duidelijk is. De wandeling met Groene Moslims heeft op het gebied van duurzaamheid en
cultuur resultaten geleverd. Maar ook hier was het moeilijk om concrete resultaten te behalen.
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Tijdens een wandeling is het vrijwel onmogelijk om op te nemen of aantekeningen te maken tijdens
het interview. Er is dus geprobeerd om na het interview aantekeningen te maken wat ervoor gezorgd
heeft dat de resultaten uiteindelijk summier waren. Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat de
huidige kennis over recreatie van mensen met migratieachtergrond gelimiteerd wordt tot stationair
recreëren in stadsparken. De focusgroep en het proefschrift van Kloek (2015a) heeft echter
aangegeven dat er wel degelijk andere recreatievormen aanwezig zijn bij bewoners met
migratieachtergrond. Wanneer er vervolgonderzoek gedaan wordt is het aan te raden om de
verschillende aspecten (cultuur, sociaaleconomische status, motivaties) apart te onderzoeken en
apart te behandelen in interviews. In dit onderzoek zijn alle aspecten tegelijkertijd behandeld in de
interviews wat voor weinig diepgang zorgde en wat ook voor verwarring heeft gezorgd bij
respondenten.
De activiteiten van de Gagelsteede richten zich vooral op kinderen maar zijn ook interessant voor
bewoners zonder kinderen. Er is in dit plan bij het uitvoeren van de focusgroep en Delphi-methode
gefocust op gezinnen met kinderen. Maar het is beter om de doelgroep breder te trekken.

8.2 Aanbevelingen
Het huidige aanbevolen plan is erg arbeidsintensief. Wanneer toch gemerkt wordt dat het plan te
arbeidsintensief is kan er teruggevallen worden op de andere concepten, met name het
samenwerken met partners.
Het wordt aanbevolen om een klanttevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren. De laatste is in 2008
afgenomen, dit is meer dan tien jaar geleden. Het kan helpen om te kijken in hoeverre de wijk is
veranderd. Het is dan vooral belangrijk om te focussen op feedback over activiteiten aangezien dit
makkelijker aangepast kan worden dan bepaalde factoren op de locatie.
De andere voorbeelden uit het concept kunnen alsnog uitgewerkt worden wanneer de stunts niet
effectief zijn.
- Persoonlijk flyeren voor het leren kennen van bewoners
In de focusgroep is de tip gegeven om echt de tijd te nemen in het persoonlijk contact met de
bewoners. Zij lieten weten dat het aan te raden is om op de aangrenzende speeltuin de maandelijkse
agenda uit te delen en zo contact te leggen met de bewoners.
- Verzamelactie om bewoners aan de boerderij te binden
De verzamelacties van supermarkten zijn vaak erg succesvol onder kinderen. Wellicht kan een
soortgelijke actie helpen om bewoners actief onderdeel te laten zijn van de boerderij.
- Iets kunnen verzorgen of adopteren voor blijvende verbinding
Om bewoners echt onderdeel te laten worden van de boerderij kan er ook gekeken worden naar
adoptiemogelijkheden of manieren waarop de bewoners kunnen zorgen voor dieren. Het blijkt uit de
onderzoekfase dat bewoners de dieren een belangrijk onderdeel vinden van de boerderij.
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8.3 Bijdrage aan duurzaamheid
Wanneer bewoners meer betrokken worden bij de stadsboerderij worden zij blootgesteld aan de
doelen van Utrecht Natuurlijk: het groener, duurzamer en gezonder maken van de wijk. Het is zaak
om deze grote groep bewoners ook in contact te brengen met duurzaamheid aangezien zij vaak
(moeten) investeren in een goedkope niet duurzame manier van leven. Utrecht Natuurlijk moet op
een praktische manier aan de bewoners duidelijk maken hoe er duurzaam geleefd kan worden zodat
het draagvlak voor duurzaamheid vergroot wordt. Met oog op duurzaamheid dient er voor deze
doelgroep een speciale werkwijze gehanteerd te worden. Er wordt aangenomen dat interesse in
duurzaamheid en natuurbehoud vooral bij de rijkere witte klasse van de samenleving ligt (Lagunas,
Lobbrecht, & Heilbron, 2017). Krachtwijken met veel Nederlanders met migratieachtergrond hebben
andere thema’s als prioriteit in hun dagelijks leven. Door erachter te komen hoe zij hun groene
omgeving willen gebruiken en waarderen bestaat er een kans dat ook de krachtwijk over een lange
termijn interesse krijgt in duurzaamheid door verbondenheid te voelen met hun directe
leefomgeving. Het beleven van natuur zorgt volgens het artikel “Natuur door andere ogen bekeken”
voor een grotere betrokkenheid, en zorgt een grotere betrokkenheid voor meer
verantwoordelijkheidsgevoel (Van Koppen, 2007). Ze kunnen waardering ontwikkelen voor hun park
en hiermee een interesse ontwikkelen voor het behoud hiervan.
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Bijlage A Conceptueel model
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Bijlage B Exploratieve focusgroep
Er wordt eerst ingegaan op het interviewschema en daarna op de analyse van de exploratieve
focusgroep.

B.1 Interviewschema
Introductie van het interview
Inleiding
Uitleg onderwerpen

Uitleg over doel onderzoek

Uitleg procedure

Mogelijkheid tot stoppen en
vrijwilligheid.
Opname van gesprek &
toestemming vragen

Goedendag. Ik ben blij dat jullie willen deelnemen aan dit onderzoek door
jullie te laten interviewen. Fijn dat jullie hiervoor de tijd willen nemen.
Tijdens dit interview wil ik het graag hebben over jullie motivaties om
activiteiten te bezoeken en hoe jullie hierin keuzes maken. Ook wil ik het
hebben over waar jullie betrokken zijn in de wijk.
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe wijkbewoners
meer betrokken kunnen worden bij Stadsboerderij Gagelsteede.
Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van Stichting Utrecht Natuurlijk
als afstudeeropdracht aan Hogeschool Van Hall Larenstein.
Het gesprek zal circa een uur duren.
Bij het uitwerken van de gegevens wordt je naam niet opgeslagen of
bewaard. Zo kan niemand achterhalen wat je gezegd hebt en is geen van de
resultaten herleidbaar tot personen. De dingen die je ons vertelt zullen
alleen voor dit (studie)plan worden gebruikt.
Als je tijdens dit gesprek – om welke reden dan ook – zou willen stoppen
met dit interview, dan kan je dit aangeven. We stoppen dan direct met het
interview.
Ik wil graag dit gesprek opnemen met een voicerecorder. Ik kan het gesprek
dan later terugluisteren en analyseren. Daarnaast maak ik wat notities
tijdens het interview. Het is vanuit de wet voorgeschreven dat je als
proefpersoon toestemming moet verlenen om dit interview op te laten
nemen. Ik zal je daarom straks wanneer de recorder loopt, vragen of je
toestemming geeft dat dit gesprek wordt opgenomen.

Inleidende vragen
Opwarmen / op gemak stellen Kan je wat over jezelf vertellen? (let op: moet wel relevant zijn!)
N.B. houdt bij stellen van interviewvragen altijd de onderzoeksvraag in het achterhoofd om daarop door te
vragen!
Interviewvragen
Algemene vragen
Leefstijl:
Hoe ziet jullie week eruit? Wat doe je op een dag?
Ben je actief in de wijk?
Welke initiatieven ben je blij mee in de wijk?
Wat mis je nog in de wijk?
Zou je zelf iets op willen zetten qua initiatief?
Wat voor activiteiten vind je het leukst om te doen?
Met wie heb je het meest contact in de wijk?
Ben je bekend met activiteiten van de Gagelsteede?
Hoe kom je aan je informatie over activiteiten? (bijv. facebook,
flyers)
Wat heeft natuur voor rol in je leven?
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Implementeer je natuur in je leven?
Wat doe je het liefst in natuur?
Motivatie:
Intrinsiek?
Extrinsiek?
Wat vind je belangrijk om te doen?
Hoe maak je de keus of je ergens heen gaat?
Wat zijn prioriteiten in je leven?
Culturele gewoontes:
Wat zijn belangrijke culturele gewoontes voor jou?
Welke culturele aspecten loop je tegenaan?
Waar zou Gagelsteede bijvoorbeeld rekening mee kunnen houden
bij het organiseren van activiteiten?
Criteria activiteit:
Waar moet een activiteit aan voldoen volgens jou?
Als geld geen issue is, wat zou je dan nog willen op de
Gagelsteede?
Ga je vaak alleen of met anderen naar een activiteit?
Doorvraagtechnieken

Afsluiting interview
Afronding gesprek

Vraag herhalen of verduidelijken:
Waar dacht je aan toen je besloot naar het bos te gaan? (motieven voor
bezoek natuurgebied)
Antwoord herhalen of samenvatten:
(Ik had zin om buiten te zijn) Je had zin om buiten te zijn? (Ja, ik had echt
behoefte aan rust aan mijn kop)
Begrijp ik het goed dat … ?
Klopt het dat je ….?
Ongericht expliciet doorvragen:
Kunt u daar wat meer over vertellen?
Kunt u daar wat preciezer over zijn?
Hoe bedoelt u?
Het is mij nog niet precies duidelijk.
Kunt u een voorbeeld geven?
Gericht expliciet doorvragen:
Hoe kwam dat?
Wanneer was dat?
Hoe vaak doet u dat?
Waarom denkt u dat?
En toen?
Doet u dat ook als u ….?
Zwijgend doorvragen, luistergedrag:
Volledig zwijgen (geïnterviewde zal stilte invullen)
Lichaamshouding en gebaren (rustig en langzaam)
Knikken en hummen (bevestiging ontvangst)
Dat was de laatste vraag van het interview. Zou jullie zelf nog iets willen
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Uitleg vervolg

Bedanken

Contactgegevens

toevoegen aan dit gesprek? Zijn er nog dingen die niet aan bod zijn
gekomen in het interview maar die jullie wel belangrijk vinden in relatie tot
activiteiten van de Gagelsteede? Wat vonden jullie zelf van het interview
en van geïnterviewd worden?
Na het interviewen van alle personen zal ik dit interview letterlijk uittypen.
Dat doe ik ook met alle andere interviews, waarna ik alle antwoorden zal
analyseren. Hieruit volgen dan kernpunten die ik vergelijk met elkaar.
De uitkomsten van deze interviews worden in een rapport gepresenteerd
en aan Gagelsteede overhandigt.
Ik wil jullie graag bedanken voor jullie tijd en deelname aan dit interview. Ik
hoop dat jullie het gevoel hebben dat jullie goed jullie verhaal hebben
kunnen vertellen.
Als jullie in de nabije toekomst nog vragen hebben of opmerkingen over dit
onderzoek of het interview, dan kan je mij bereiken via e-mail.
> laat contactgegevens achter

B.2 Analyse
Deze analyse wordt door middel van een thematische analyse uitgevoerd (Braun et al., 2014). De
transcriptie wordt eerst grondig doorgelezen en vervolgens in segmenten verdeeld. De verschillende
bewoners van de focusgroep zijn aangeduid met AV, BVH en BV in de transcriptie. Onderstaand
fragment laat zien hoe een deel van het interview in een aantal segmenten is opgedeeld. Het
fragment bestaat uit twee interviewvragen. Bij de tweede vraag zijn de antwoorden in drie
segmenten opgedeeld aangezien alle drie de segmenten over iets anders gaan.
Het is dus echt een soort samenwerkingsverband? AV: Als je goed contact hebt, want ik zou het niet
bij elke moeder doen, maar als je goed contact hebt met die moeder. En vooral wij zien elkaar hier
elke maandag en ik zie BVH ook elke vrijdag bij de moeder-babygroep. Dus ja dan heb je wel een
beetje het idee van hoe iemand is en hoe iemand ook thuis is. Je hebt wel een bepaald gevoel nodig
om je kind bij iemand achter te laten. Als dat gevoel goed is, ja dan zegt wel wat over....
En zijn jullie bekend met de kinderboerderij? Wat voor activiteiten hier zijn? BV: Ja. AV: ik moet
eerlijk zeggen dat ik het wel eens mis. Maar misschien ligt dat aan mijzelf dat ik zelf niet kijk wat er is.
BVH: Als we het over de kinderboerderij hebben vind ik het ook....
AV: Mijn zoontje is een beetje bang voor dieren. Dat vind ik eigenlijk heel erg want ik ben ook een
beetje bang van dieren. Maar dat heeft hij een beetje van mij denk ik. Maar we gaan wel naar de
kinderboerderij. Maar hij blijft altijd beetje op afstand.
BVH: Ik vind dat er ook niet een duidelijk programma is. Van ja we gaan zo laat de dieren voeren. Of
we gaan dit doen. En ook niet echt dat ze de kinderen erbij betrekken. Je moet het echt zelf vragen
en sommige kinderen durven dat niet, dat heb ik wel gemerkt, dat vind ik wel jammer dan gaan ze
voeren en dan lijkt het net dat ze liever hebben dat er niet wordt geholpen. Door sommige, want ik
kom best wel heel vaak bij de kinderboerderij. Het is niet zo van kijk we hebben een programma we
gaan om zo laat voeren. Wie wil er mee helpen. Ze vragen het ook niet, je moet het echt in ieder
geval wat mijn ervaring is. Ik heb het best wel een aantal keren meegemaakt. En ook niet echt dat ja,
niet echt aankondigen of dat ze de konijnen gaan aaien of zo.
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Vervolgens krijgt elk segment een samenvattende code. Hiermee wordt het interview verder
gereduceerd en overzichtelijker. De codes worden op een samenvattende manier toegewezen aan
de segmenten. Dit betekend dat het segment eerst in zijn geheel gelezen wordt en vervolgens
worden er codes aangekoppeld die het segment samenvat. Bij elk segment wordt er gekeken hoe
deze bij de verschillende deelvragen passen en of ze hier antwoord op geven. Onderstaande
segmenten geven inzicht in motivaties en criteria voor activiteiten. Het laatste segment over
tijdsplanning bijvoorbeeld laat zien dat activiteiten na drie uur wellicht meer bezocht worden
aangezien de kinderen dan uit school zijn of in het weekend klaar zijn met andere activiteiten. Het
tweede segment zegt iets over de motivatie waarmee een activiteit bezocht kan worden. De
activiteiten boxen die tijdens NME-lessen gebruikt worden zijn erg populair bij deze bewoner. Ze
geeft ook aan: “Ja waar ze iets kunnen leren dat...”. Leerzame activiteiten zijn dus ook van belang.
Hoe zou de kinderboerderij daar dan het beste Dieractiviteiten
op kunnen inspelen? Meer sport? BVH: Weet ik Speurtochten
niet ja misschien voor AV’s kind. Mijn kinderen Buiten schooltijd
hoeft het niet. De kinderboerderij is juist leuk als
je activiteiten met de dieren doet. Want ze
hebben hele leuke speurtochten en zo dat doen
ze met kleuters van scholen dat is wel jammer
dat je dat niet gewoon dat dat ook niet buiten
schooltijd kan doen. Gewoon altijd. AV & BV: Ja!
BVH: Ze hebben zo’n hele leuke activiteiten box Activiteitenboxen
en zo, heeft mijn oudste gedaan toen ging ik Leerzame activiteiten
mee als hulp van de klas. Maar als ze dat zouden
doen na schooltijd. BV: Ja waar ze iets kunnen
leren dat...
BVH: Ja kinderen gaan om drie uur ff naar huis Tijdsplanning
om iets te eten en dan kan je om vier uur wel Dieren voeren
hier zijn. BV: Ja klopt ja vaak moet het maar net
qua tijd beetje aansluiten. Dat is met heel veel
activiteiten merk ik dat. Ook met veel van die
buurtsporten en dingen en zo. Heel veel denk ik
oh ja dat ga ik net niet redden. Das net niet
handig. AV: Of je moet door. Soms moet je door
en betekent het dat je wel boterhammen moet
meenemen en zo. BVH: Ja want ze hebben echt
wel wat leuks. Is echt leuk die kisten. BVH: Het
voeren van de dieren is heel leuk.
Vervolgens wordt er gekeken welke codes vaak voorkomen en welk thema deze codes vormen. In de
thema’s wordt vervolgens gezocht naar welke identiteiten deze thema’s vertegenwoordigen om zo
de bewoners en hun motivaties en gedragingen te begrijpen.
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Bijlage C Delphi-methode
Er wordt eerst ingegaan op het gebruikte interviewschema, daarna op de analyse van de interviews,
vervolgens op de ontwikkelde survey voor de experts en afsluitend op de analyse van de survey.

C.1 Interviewschema
Introductie van het interview
Inleiding
Uitleg onderwerpen

Goedendag. Ik ben blij dat je wilt deelnemen aan dit onderzoek door
je te laten interviewen. Fijn dat je hiervoor de tijd wilt nemen.
Tijdens dit interview willen we het graag hebben over hoe jullie
bewoners bij jullie organisatie betrekken en hoe jullie omgaan met
bepaalde situaties.

Uitleg over doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de manier
waarop bewoners bij jullie organisatie betrokken zijn en op welke
manier jullie rekening houden met bewoners. Dit onderzoek wordt
gedaan in opdracht van Utrecht Natuurlijk, locatie Gagelsteede, als
afstudeeropdracht aan Hogeschool Van Hall Larenstein.

Uitleg procedure

Het gesprek zal circa een uur duren.
Bij het uitwerken van de gegevens wordt je naam niet opgeslagen of
bewaard. Zo kan niemand achterhalen wat je gezegd hebt en is geen
van de resultaten herleidbaar tot personen. De dingen die je ons
vertelt zullen alleen voor dit (studie)project worden gebruikt.

Mogelijkheid tot stoppen Als je tijdens dit gesprek – om welke reden dan ook – zou willen
en vrijwilligheid.
stoppen met dit interview, dan kan je dit aangeven. We stoppen dan
direct met het interview.
Opname van gesprek & Ik wil graag dit gesprek opnemen met een voicerecorder. Ik kan het
toestemming vragen
gesprek dan later terugluisteren en analyseren. Daarnaast maak ik
wat notities tijdens het interview. Het is vanuit de wet
voorgeschreven dat je als proefpersoon toestemming moet verlenen
om dit interview op te laten nemen. Ik zal je daarom straks wanneer
de recorder loopt, vragen of je toestemming geeft dat dit gesprek
wordt opgenomen.
Ook wil ik je vragen een zogenaamd toestemmingsformulier in te
vullen om toestemming te verlenen voor het interviewen, het
gebruiken van de resultaten voor dit project, het maken van foto’s,
en het gebruiken van een voicerecorder.
> Toestemmingsformulier voorleggen en in laten vullen

57

Inleidende vragen
Opwarmen / op gemak Kan je wat over jezelf vertellen? (let op: moet wel relevant zijn!)
stellen
N.B. houdt bij stellen van interviewvragen altijd de onderzoeksvraag in het achterhoofd om daarop
door te vragen!
Interviewvragen
Algemene vragen
Niet meer dan 15 vragen

1. Heeft u veel contact met de bewoners?
a. Op welke manier?
b. Komen bewoners ook naar jou toe? Of moet jij de
bewoners benaderen?
c. Hoe vinden bewoners jullie?
d. Hoe komen jullie in contact met bewoners?
Ervaren beperkingen:
Weet je iets over onderstaande beperkingen die Overvechters
hebben, en welke komen het meest voor?
2. Persoonlijke/interne beperkingen (bijv. angst voor
criminaliteit, handicap, motivatie, interesse, depressie)
3. Sociale beperkingen (bijv. gebrek aan metgezellen,
gezinstaken)
4. Structurele beperkingen (bijvoorbeeld tijd, geld, slecht
transport)
5. Institutionele
beperkingen
(bijv.
gebruiksrechten,
parkprogrammering)
Culturele gewoontes:
6. Houden jullie rekening met iemands culturele achtergrond
bij activiteiten en/of ander contact?
7. Speelt acculturatie een rol in Overvecht?
8. Voelen bewoners zich verbonden met de wijk?
9. Wat voor acties ondernemen jullie om bewoners zich thuis
te laten voelen in de wijk of tijdens een activiteit?
Condities activiteit:
10. Waar houden jullie rekening mee als jullie een activiteit
opzetten voor de bewoners van Overvecht?
11. Wat zijn onderwerpen waar jullie moeite mee hebben?
a. Hoe lossen jullie deze op?
12. Kent u referentieprojecten waar participeren met bewoners
goed gaat?
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Doorvraagtechnieken

Afsluiting interview
Afronding gesprek

Vraag herhalen of verduidelijken:
Waar dacht je aan toen je besloot naar het bos te gaan? (motieven
voor bezoek natuurgebied)
Antwoord herhalen of samenvatten:
(Ik had zin om buiten te zijn) Je had zin om buiten te zijn? (Ja, ik had
echt behoefte aan rust aan mijn kop)
Begrijp ik het goed dat … ?
Klopt het dat je ….?
Ongericht expliciet doorvragen:
Kunt u daar wat meer over vertellen?
Kunt u daar wat preciezer over zijn?
Hoe bedoelt u?
Het is mij nog niet precies duidelijk.
Kunt u een voorbeeld geven?
Gericht expliciet doorvragen:
Hoe kwam dat?
Wanneer was dat?
Hoe vaak doet u dat?
Waarom denkt u dat?
En toen?
Doet u dat ook als u ….?
Zwijgend doorvragen, luistergedrag:
Volledig zwijgen (geïnterviewde zal stilte invullen)
Lichaamshouding en gebaren (rustig en langzaam)
Knikken en hummen (bevestiging ontvangst)
Dat was de laatste vraag van het interview. Zou je zelf nog iets willen
toevoegen aan dit gesprek? Zijn er nog dingen die niet aan bod zijn
gekomen in het interview maar die je wel belangrijk vindt. Wat vond
je zelf van het interview en van geïnterviewd worden?

Uitleg vervolg

Na het interviewen van alle personen zal ik dit interview letterlijk
uittypen. Dat doe ik ook met alle andere interviews, waarna ik alle
antwoorden zal analyseren. Hieruit volgen dan kernpunten die ik
vergelijk met elkaar.
De uitkomsten van deze interviews worden in een rapport
gepresenteerd.

Bedanken

Ik wil je graag bedanken voor je tijd en deelname aan dit interview.
Ik hoop dat je het gevoel hebt dat je goed je verhaal hebt kunnen
vertellen.

Contactgegevens

Als je in de nabije toekomst nog vragen hebt of opmerkingen over
dit onderzoek of het interview, dan kan je mij bereiken via e-mail.
> laat contactgegevens achter
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C.2 Analyse interviews
De diepte-interviews zijn door middel van de gefundeerde theoriebenadering (Baarda, 2009)
geanalyseerd zodat de data bruikbaar is voor het ontwerpen van de enquêtes. Onderstaande
stappen geven aan hoe de gefundeerde theoriebenadering in zijn werk gaat.
Stap 1. Data ordenen
De eerste stap is het ordenen van de data. Met de onderzoeksvragen in het achterhoofd worden
fragmenten opgeslagen en genummerd. Hieronder een voorbeeld van hoe fragmenten
geabstraheerd zijn uit de tekst van de transcripties van de interviews. Eerst wordt er een fragment
van de transcriptie getoond.
“Hoe komen jullie in contact met bewoners? Hoe komen zij in contact met de Kidsclub?
1. Voornamelijk mond op mond, eigenlijk.
2. Ja, consultatie verwijst veel ouders met dreumes en peuters door. Ook de buurt en wijk
organisaties zoals Utrecht Natuurlijk, Wijk&Co. Die weten van ons bestaan. Die verwijzen ouders ook
wel naar ons toe.
1. Ook de baby-moeder groep.
2. Ja ook de baby-moeder groep. En zelf ook de ouders die de Kidsclub kennen, die in hun eigen
netwerk mond-tot-mondreclame geven. Kidsclub is leuk, geven ze door in de vriendenkring. Dus zo
gaat dat. Als het om promotie gaat is het eigenlijk mond-tot-mond. We hebben wel flyers en ook wel
eens geflyerd maar niet dat we echt actief aan het flyeren zijn. Het is meestal toch social-media.
1. Social media is ook niet echt actief. We hebben het wel maar...
2. Toch krijgen we wel ouders binnen, zeg maar. Ook doelgroepen die we niet zo snel op straat
zouden tegenkomen, zeg maar. Die pas in Nederland komen kijken. Die zijn wel geïnteresseerd om
iets met hun kind te willen doen. En daar zijn we ook voor. Dus in principe loopt het gewoon wel.
1. Het loopt gewoon wel.
2. Zonder dat wij echt promoten, zeg maar. Maar het wordt wel voor ons gepromoot natuurlijk door
de andere organisaties die ons dan kennen.
1. Ja maar niet echt heel actief.
2. Nee dat weer niet.
1. Nee, nee.
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Wat voor doelgroep krijgen jullie voornamelijk over de vloer? Wat voor soort ouders? Jong, oud?
2. Alles, verschillend. Het is een gemengde groep. Het is tot Nederlandse ouders, tot buitenlandse
ouders, tot alleenstaande, tot werkende ouders. Het is gemengd.
1. Oma’s.
2. Oma’s. Mogen ook als ze een dag aan het oppassen zijn.
1. Heel verschillend ja.
2. Vaders mogen ook als ze met hun kind kunnen. Als ze niet moeten werken op die dag.
Hebben jullie veel vaders? Of zijn het voornamelijk moeders?
2. Nou in al die jaren hebben we misschien 2 a 3 keer een vader gezien, toch? Maar ja het is wel wat
we hebben ze wel gezien. Meestal zie je de vader nooit.
1. Ja nou ja, het mag meer, maar ze zijn er wel.
2. Maar ze zijn er wel.
Onderstaande fragmenten zijn geabstraheerd uit bovenstaand deel van een interview. Elke fragment
krijgt een nummer zodat te achterhalen is uit welk interview het komt, zie tabel C.1.
Tabel C.1: Fragmenten geabstraheerd uit een deel van de transcriptie van het interview.

1.1
1.2
1.3

Wij komen in contact met bewoners door mond-tot-mondreclame.
Ouders worden ook doorverwezen door onder andere het consultatiebureau en andere
organisaties in de wijk.
Ook de ouders die de Kidsclub kennen geven in hun eigen netwerk mond-tot-mondreclame.

1.4
1.5
1.6
1.7

Wij flyeren niet actief. Voornamelijk mond-tot-mondreclame.
Er komen wel ouders naar ons toe omdat zij iets met hun kind willen doen.
Er wordt soms gepromoot door andere organisaties voor ons.
Er komen gemengde culturele achtergronden bij ons.

1.8

Er komen soms ook oma's en heel soms vaders.

1.9

Voornamelijk moeders.

Stap 2. Data reduceren
Tegelijkertijd wordt niet belangrijke informatie (wat geen relatie heeft tot de onderzoeksvragen) niet
opgeslagen als fragment. Informatie over bijvoorbeeld situaties worden samengevat in een fragment.
“Maar meer zo van oh “dat doe je zo”. Een voorbeeld daarin is ik had pasgeleden een moeder die ligt
in scheiding dus die had dit weekend bij haar broer doorgebracht. Maar haar zoontje was echt onwijs
vroeg wakker. Dus ze zat echt “ik zat gewoon om 6 uur ‘s ochtends al tv te kijken. Moeilijk moeilijk”.
Toen zei een andere moeder “heb ik ook wel eens gehad toen ik aan het logeren was wat ik heb
gedaan wat die was echt belachelijk vroeg wakker. Ik heb een berichtje neergelegd, ik heb de
kinderwagen gepakt en we zijn gewoon ‘s ochtends vroeg door de wijk heen gaan wandelen en we
hebben ergens ontbijt koffie en toen het ongeveer tijd was ben ik gewoon teruggegaan met een
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ontbijt met een croissantjes” en “Oh ja maar dat is ook een idee” en dat ik dan denk “ah ja maar
hierover gaat het”. Eigenlijk de praktischheid en het begrip.”
Fragment 4.17 en 4.18 in tabel C.2 gaan over het bovenstaand fragment van een interview:
Tabel C.2: Fragmenten die een samenvatting vormen van een deel van de transcriptie van het interview.

4.16

Ouders delen hun problemen als het vertrouwt aan voelt.

4.17
4.18

Bewoners willen graag praktische tips voor problemen en niet hulpverlening of
doorverwijzing.
Praktischheid en het begrip tonen zijn heel belangrijk in deze wijk.

4.19

Weet welke thema's belangrijk zijn voor ouders en haak daaropin.

Stap 3. Labelen
Vervolgens krijgt elk fragment een samenvattend label, zie tabel C.3, zodat de data handzamer
wordt. Er wordt gekeken wat de achterliggende gedachte is van het fragment en hoe dit samengevat
kan worden in een label. Onderstaande tabel toont een voorbeeld van wat voor labels er onder
andere gebruikt zijn om fragmenten samen te vatten:
Tabel C.3: Fragmenten krijgen een label om de data nog meer te reduceren.

1.45

Kinderen moeten
presteren
Brede
ontwikkeling
stimuleren

Er wordt veel verwacht van kinderen qua ontwikkeling tegenwoordig dus
daarin ondersteunen is heel belangrijk.
De brede ontwikkeling wakker maken en stimuleren.

Motivatie
aanwezig
Bekend is
betrokken

Ouders vinden uitjes ook leuk.

1.49

Bestaande
initiatieven

Je moet inspelen op bestaande initiatieven waar al betrokken ouders zijn.

1.50

Rekening met
leefstijl
Rekening met
leefstijl

We houden rekening met tijden, kosten en bevolkingsgroepen.

Informatie moet
laagdrempelig
Herkenning
schept
vertrouwen

Een infobijeenkomst moet heel basic zijn. Niet te moeilijke informatie.

1.46

1.47
1.48

1.51
1.52
1.53

Mensen zijn betrokken bij plekken waar ze al vaker komen.

Je moet bij activiteiten rekening houden met je doelgroep en hun leven.

De organisator moet ook vertrouwelijk zijn en niet bijvoorbeeld een wit
hoogopgeleid persoon.

Stap 4. Open codering
Doordat de fragmenten nu een label hebben ontstaat er een lijst van handzame labels. Veel labels
komen dubbel voor. Labels die vaker voorkomen worden samengevoegd in een label. Bijvoorbeeld
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het label “mond-tot-mondreclame” komt zes keer voor, het label wordt dan uiteindelijk “mond-totmondreclame xxxxxx”. Er wordt hier een x achter geplaatst zodat duidelijk is dat dit wellicht een
belangrijk thema is aangezien het vaker wordt aangegeven. Echter moet hier niet de fout worden
gemaakt dat het dan een van de meest belangrijke thema’s is. Een ander thema wat een keer wordt
verteld kan ook even belangrijk zijn. Ook worden synoniemen in deze stap samengevoegd. Labels die
bijvoorbeeld gaan over vraag en aanbod zijn onder andere:
Vraag en aanbod
Vraag aan bewoners
Vraag aan bewoners
Sluit aan op vraag
Sluit aan op vraag
Vraag en aanbod
Vraag en aanbod
Deze labels gaan in principe over hetzelfde onderwerp: vraag en aanbod. Het uiteindelijke label
wordt “vraag en aanbod xxxxxxx”. Op deze manier worden de labels nog verder gereduceerd om een
duidelijker overzicht te creëren.
Stap 5. Axiaal coderen
Wanneer alle dubbele labels eruit gefilterd zijn, wordt er getracht categorieën te maken, zie tabel
C.4. Labels die met elkaar te maken hebben worden geplaatst in een categorie.
Tabel C.4: Deel van de laatste stap, het categoriseren van de labels.
Leefstijl van kinderen
Verschillende leeftijdsgroepen
Kinderen willen verbonden zijn
Spelcomputers
Kinderen in prestatiemaatschappij
Kinderen moeten presteren
Brede ontwikkeling stimuleren
Nuttig thema's voor kinderen

Laat kinderen beleven
Kinderen met dieren
Kinderen met materialen
Bewustwording bij kinderen

Vaste groepen zijn waardevol
Groepsgevoel zorgt voor verbondenheid xx
Samen met hun kind
Samen met elkaar xx
Vaste groepen xx
Vriendschappen opbouwen
Veilig en gezellig xx
Sociale vaardigheden
Persoonlijk contact
Contact blijft
Bekendheid & Eigenaarschap
Bekend is betrokken
Verbonden bewoners
Eigenaarschap schept betrokkenheid xx
Informeren en serieus nemen
Inhaken op motivatie
Gastvrij
Ouders zelfverzekerd
Motivatie aanwezig xx
Moeders hebben overzicht xxx

Moeilijke doelgroep
Hoog opleidingsniveau
Geen geld
Type ouders
Doelgroep
Normen en waarden uit jeugd
Intrinsieke motivatie
Wel bewust niet bekwaam
Doelgroep met veel tegenslagen
Onbewust
Trage bewustwording xx
Spanning door nieuw
Belemmering: taal
Overzicht verliezen
Ouders haken af
Bewoners zijn gesloten
Bewoners snel oud
Kinderen zijn prioriteiten
Geen duurzaamheid
Kinderen zijn prioriteiten xxxx
Prioriteiten van ouders xxx
Geld naar prioriteiten
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C.3 Enquête
Introductie:
Welkom terug bij het onderzoek voor stadsboerderij Gagelsteede te Overvecht over het betrekken
van bewoners. U heeft meegedaan aan een diepte-interview om informatie te delen over hoe u
omgaat met bepaalde thema’s die te maken hebben met het betrekken van bewoners bij uw
initiatief. Hartelijk dank dat u deze enquête van 15 minuten wil invullen. Deze enquête gaat over het
bevestigen van informatie die in diepte-interviews gewonnen is. De enquête bestaat uit stellingen
waar u het eens of oneens mee kan zijn. De stellingen gaan in volgorde over motivaties, culturele
gewoontes, beperkingen en criteria voor het onder andere organiseren van een activiteit.
Motivatie
De volgende stellingen gaan over welke prioriteiten en motivaties bewoners eventueel hebben om
mee te doen aan activiteiten. Wat zijn voor bewoners prioriteiten waardoor ze de keuze maken om
ergens aan mee te doen?
-

Kinderen zijn de eerste prioriteit van ouders.
Doelen van Utrecht Natuurlijk zoals duurzaamheid en milieu hebben vaak geen prioriteit bij
bewoners.
Je moet rekening houden met de verschillende leeftijdscategorieën binnen een gezin.
Er wordt veel verwacht van kinderen tegenwoordig, ook voordat ze naar de basisschool gaan.
Kinderen willen zich graag verbonden voelen aan iets.
Laat kinderen materialen voelen en zien.
Ouders zijn wel gemotiveerd maar de activiteit moet wel aansluiten bij hen.
Bewoners hebben over het algemeen een intrinsieke motivatie.
Heb je zelf nog iets toe te voegen aan het thema motivatie van bewoners?

Culturele gewoontes
Deze stellingen gaan over eventuele culturele gewoontes die in Overvecht spelen. In welke mate
moet er rekening mee worden gehouden?
-

Er zijn veel verschillende culturen in Overvecht waarvan verschillende participeren in de wijk.
Soms moet je jouw activiteit aanpassen om aan te sluiten op bepaalde bewoners.
De culturele achtergrond van een persoon zegt niet alles over die persoon.
Leefomstandigheden vormen ook een groot deel van iemands doen en laten.
Heb je zelf nog iets toe te voegen aan het thema culturele gewoontes in Overvecht?

Beperkingen in Overvecht
In hoeverre zijn bepaalde beperkingen aanwezig in Overvecht? Onderzoek toont aan dat de reden
dat mensen in een achterstandswijk een lokaal park niet zou bezoeken onder andere zou kunnen
komen door persoonlijke/interne beperkingen, sociale beperkingen, structurele beperkingen of
institutionele beperkingen. Onderstaande stellingen gaan over bepaalde beperkingen die bewoners
in Overvecht kunnen ervaren, waardoor hun keuzes beïnvloed kunnen worden.
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-

Overvecht is een achterstandswijk met bepaalde beperkingen en heeft een hoge
doorstroom.
Er moet goed rekening worden gehouden met de doorstroom van nieuwe mensen.
Wanneer bewoners alleen zijn in de wijk is alles wat nieuw is spannend en hebben ze soms
hulp nodig om zich ergens bij aan te sluiten.
Wanneer bewoners veel problemen hebben verliezen ze het overzicht.
Bewoners kunnen afhaken wanneer zij het overzicht verliezen.
Bewoners worden erg snel oud in een achterstandswijk.
Bewoners hebben vaak wel kennis van gezond eten en bewegen maar handelen hier niet
altijd naar, of kunnen hier niet altijd naar handelen.
Bewoners hebben tegenwoordig een hoger opleidingsniveau.
Bewoners hebben weinig tot geen geld te besteden, maar wel aan dingen die zij belangrijk
vinden.
Veel acties van bewoners gebeuren onbewust.
Taal kan soms een belemmering zijn.
Bewoners zijn erg gesloten en weten wat zij wel of niet willen vertellen.
Bewoners moeten vaak bij wijze van spreken 7 keer iets zien voordat het aanslaat.
Heb je zelf nog iets toe te voegen aan het thema beperkingen in Overvecht?

Criteria voor activiteiten
De volgende stellingen gaan over criteria die activiteiten moeten hebben om succesvol te zijn in
Overvecht.
-

Ga in gesprek met jouw doelgroep om erachter te komen hoe je hierop inspeelt.
Groepsgevoel zorgt voor verbondenheid.
Vaste groepen zorgen voor veiligheid en gezelligheid.
Wanneer bewoners bekend zijn met iets zorgt dit voor verbondenheid.
Wanneer bewoners eigenaarschap ervaren, zorgt dit voor betrokkenheid.
Je moet bewoners informeren en serieus nemen.
In Overvecht wordt er gewerkt met de vreedzame methodiek.
Bewoners moeten zich bewust worden van te ervaren voordelen, en deze moeten aansluiten
bij hun prioriteiten.
Er moet vertrouwen opgebouwd worden met bewoners.
Er moet ingehaakt worden op bestaande initiatieven om vertrouwen te wekken.
Er moet teruggekoppeld worden naar bewoners wat zij van activiteiten vinden.
Thema’s moeten op een laagdrempelige manier duidelijk worden gemaakt aan bewoners.
Het verspreiden van informatie door middel van mond-tot-mondreclame werkt het best in
Overvecht.
Probeer thema’s te koppelen en dan aan te bieden aan bewoners.
Aanbod moet aansluiten op de vragen van de bewoners.
Je moet bewoners ondersteunen en sturen.
Je moet proberen in te haken op thema’s die bewoners gezamenlijk delen.
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-

Je moet rekening houden dat medewerkers in Overvecht heel vaak van functie wisselen.
Heb je zelf nog iets toe te voegen aan het thema criteria voor activiteiten?
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Bijlage D Interviewschema Groene Moslims
Introductie van het interview
Inleiding
Uitleg onderwerpen
Uitleg over doel onderzoek

Uitleg procedure

Mogelijkheid tot stoppen en
vrijwilligheid.
Opname van gesprek &
toestemming vragen

Goedendag. Ik ben blij dat jullie willen deelnemen aan dit onderzoek door
jullie te laten interviewen. Fijn dat jullie hiervoor de tijd willen nemen.
Tijdens dit interview wil ik het graag hebben over jullie motivaties om
activiteiten te bezoeken en hoe jullie hierin keuzes maken.
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe wijkbewoners
meer betrokken kunnen worden bij Stadsboerderij Gagelsteede.
Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van Stichting Utrecht Natuurlijk
als afstudeeropdracht aan Hogeschool Van Hall Larenstein.
Bij het uitwerken van de gegevens wordt je naam niet opgeslagen of
bewaard. Zo kan niemand achterhalen wat je gezegd hebt en is geen van de
resultaten herleidbaar tot personen. De dingen die je ons vertelt zullen
alleen voor dit (studie)plan worden gebruikt.
Als je tijdens dit gesprek – om welke reden dan ook – zou willen stoppen
met dit interview, dan kan je dit aangeven. We stoppen dan direct met het
interview.
Ik wil graag dit gesprek opnemen met een voicerecorder. Ik kan het gesprek
dan later terugluisteren en analyseren. Het is vanuit de wet
voorgeschreven dat je als proefpersoon toestemming moet verlenen om
dit interview op te laten nemen. Ik zal je daarom straks wanneer de
recorder loopt, vragen of je toestemming geeft dat dit gesprek wordt
opgenomen.

Inleidende vragen
Opwarmen/op gemak stellen
Kan je wat over jezelf vertellen? (Let op: moet wel relevant zijn!)
N.B. houdt bij stellen van interviewvragen altijd de onderzoeksvraag in het achterhoofd om daarop door te
vragen!
Interviewvragen
Algemene vragen
Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in Groene Moslims?
Zou je zelf iets op willen zetten qua initiatief?
Wat voor activiteiten vind je het leukst om te doen?
Hoe kom je aan je informatie over activiteiten? (Bijv. facebook)
Wat heeft natuur voor rol in je leven?
Implementeer je natuur in je leven?
Wat doe je het liefst in natuur?
Wat vind je belangrijk om te doen?
Hoe maak je de keus of je ergens heen gaat?
Wat zijn prioriteiten in je leven?
Wat zijn belangrijke culturele gewoontes voor jou?
Welke culturele aspecten loop je tegenaan?
Waar zou Gagelsteede bijvoorbeeld rekening mee kunnen houden
bij het organiseren van activiteiten?
Waar moet een activiteit aan voldoen volgens jou?
Ga je alleen of met anderen naar een activiteit?
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Doorvraagtechnieken

Afsluiting interview
Afronding gesprek

Uitleg vervolg

Bedanken

Vraag herhalen of verduidelijken:
Waar dacht je aan toen je besloot mee te gaan op de wandeling?
(Motieven voor bezoek natuurgebied)
Antwoord herhalen of samenvatten:
(Ik had zin om buiten te zijn) Je had zin om buiten te zijn? (Ja, ik had echt
behoefte aan rust aan mijn kop)
Begrijp ik het goed dat … ?
Klopt het dat je ….?
Ongericht expliciet doorvragen:
Kunt u daar wat meer over vertellen?
Kunt u daar wat preciezer over zijn?
Hoe bedoelt u?
Het is mij nog niet precies duidelijk.
Kunt u een voorbeeld geven?
Gericht expliciet doorvragen:
Hoe kwam dat?
Wanneer was dat?
Hoe vaak doet u dat?
Waarom denkt u dat?
En toen?
Doet u dat ook als u ….?
Zwijgend doorvragen, luistergedrag:
Volledig zwijgen (geïnterviewde zal stilte invullen)
Lichaamshouding en gebaren (rustig en langzaam)
Knikken en hummen (bevestiging ontvangst)
Dat was de laatste vraag van het interview. Zou jullie zelf nog iets willen
toevoegen aan dit gesprek? Zijn er nog dingen die niet aan bod zijn
gekomen in het interview maar die jullie wel belangrijk vinden in relatie tot
activiteiten van de Gagelsteede? Wat vonden jullie zelf van het interview
en van geïnterviewd worden?
Na het interviewen van alle personen zal ik dit interview letterlijk uittypen.
Dat doe ik ook met alle andere interviews, waarna ik alle antwoorden zal
analyseren. Hieruit volgen dan kernpunten die ik vergelijk met elkaar.
De uitkomsten van deze interviews worden in een rapport gepresenteerd
en aan Gagelsteede overhandigt.
Ik wil jullie graag bedanken voor jullie tijd en deelname aan dit interview. Ik
hoop dat jullie het gevoel hebben dat jullie goed jullie verhaal hebben
kunnen vertellen.
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Bijlage E Logboek literatuurstudie
Dit logboek heeft de volgende gebruiksaanwijzing. Allereerst wordt de zoekmachine in bold
aangegeven. Hieronder komt vervolgens de zoekterm met daaronder de gevonden bron. Wanneer er
een bron gevonden is in een andere bron komt deze weer daaronder te staan.
Van derde:
-

The Federation of City Farms and Community Gardens, (2007). Chillies and Roses: Inspiring
Multi-Ethnic Involvement at Community Gardens and Farms. Bristol: FCFCG.
Provincie Utrecht. (2011). Regionale leefstijlatlas dagrecreatie. Schoonhoven: Reprovinci
Reclamebureau BV.

Google
Engaging BME communities in National Parks
- Natural England. (2012-2015). The Mosaic Model: Engaging BME communities in National
Parks. Geraadpleegd op 11 oktober 2018, van
publications.naturalengland.org.uk/file/6657310910840832
Allochtonen bij activiteiten
- Boonstra, N., Distelbrink, M., Gruijter, M., & Pels, M. D. G. E. T. (2007). Allochtone vrouwen
willen meer meedoen. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.
Engaging deprived communities in nature
- Perry, J., & El-Hassan, A. A. (2008). A guide to engaging Muslim communities. Chartered
Institute of Housing.
- Cortis, N., Katz, I., & Patulny, R. (2009). Engaging hard-to-reach families and children.
- Icarus. (2014). Access to Nature: Inspiring people to engage with their natural environment.
Geraadpleegd op 28 november 2018, van
http://publications.naturalengland.org.uk/file/4949044182908928
Google Scholar
Turkish recreation nature
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Bijlage F Beoordelingsmodel resultaten
Onderstaand beslissingsmatrix (Tabel F.1) weegt de kernpunten af tegen de randvoorwaarden van de
opdrachtgever. Er wordt gewerkt met een schaal van 1 tot 5. 1 sluit helemaal niet aan bij de
randvoorwaarden en 5 sluit heel erg aan bij de randvoorwaarden.
Tabel F.1: Beslissingsmatrix.
Kernpunten

Weinig arbeidsintensief Verhoogt bezoekersaantal Duurzaam

Goedkoop/gratis

Totaal

Informatie delen op populaire plekken

3

4

3

2

12

Accommoderen leeftijdscategorieën

1

4

3

4

12

Rekening houden planning kinderen

2

4

3

3

12

Activiteiten moeten over dieren gaan

5

4

3

4

16

Informatie mond-tot-mond verspreiden

1

4

5

5

15

Samenwerken met bestaande initiatieven

2

4

4

3

13

Herhaaldelijke activiteiten

2

4

3

3

12

Vertrouwen opbouwen

1

5

3

3

12

Natuur als decor voor activiteit

5

4

3

4

16

Ad Hoc activiteiten doen

3

4

3

4

14

Multiculturele vrijwilligers/personeel

3

5

3

3

14
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Bijlage G Ontwerpproces concepten
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Bijlage H Ontwerpproces stunts
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Bijlage I Evaluatieformulier stunts
Direct na de stunt:

Opmerkingen:

Reactie ouders
- Positief/negatief
- Tijd om mee te doen?

Reactie kinderen
- Concentratie
- Interesse
- Lichaamshouding (eng/spannend/leuk!)
Evaluatie over de stunt:

Opmerkingen:

Arbeidsintensiviteit van de stunt
- Tijd voorbereiding
- Tijd uitvoering
- Tijd opruimen
Flexibiliteit
- Voorbereiding
- Uitvoering
- Opruimen
Herhalen
- Leuk genoeg voor nog een keer?
- Flexibel genoeg voor nog een keer?

Verbeterpunten
- Wat ging er goed?
- Wat ging er minder goed?
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