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Voorwoord
Voor u ligt verantwoordingsdocument van het afstudeerproject Age-Friendly Buitenveldert-Oost,
geschreven door drie ergotherapie studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het
product is geschreven voor de opdrachtgever Caroline Rijkers, Ergotherapie – Participatie en
Omgeving van de faculteit Gezondheid va de HvA. Daarnaast zijn Astrid van Ketel, functionaris
gezondheidsbevordering bij de GGD Amsterdam, en Daniel Haveman, gebiedsmakelaar
Buitenveldert en Zuidas bij de Gemeente Amsterdam, intensief betrokken geweest bij het
project. De gebiedsmakelaar is werkzaam in de wijk en brengt verschillende partijen met elkaar
in contact. Het doel van dit adviesrapport is het adviseren van de opdrachtgever over hoe het
Age-Friendly City beleid in de wijk Buitenveldert-Oost verder vormgegeven kan worden.

In dit verantwoordingsdocument is het afstudeerproject uitgeschreven: het proces, de resultaten,
discussie en de conclusie zijn hierin te lezen. Het document wordt gebruikt als onderbouwing
van het adviesrapport. In het adviesrapport staan de aanbevelingen van het literatuur- en
praktijkonderzoek.
In bijlage 1 van het verantwoordingsdocument is een begrippenlijst te vinden waarin de
belangrijkste begrippen zijn uitgeschreven.

Hierbij wil de projectgroep specifiek Caroline Rijkers, Astrid van Ketel, Daniel Haveman,
Buurtzorg, het Huis van de Wijk en de gesproken ouderen bedanken voor hun medewerking
gedurende het project.

Philip Dijkstra, Cherise Vasilda & Linde Vriens
Amsterdam, 3 juni 2016

Verantwoordingsdocument Age-Friendly Buitenveldert-Oost, juni 2016

1

Samenvatting
In het kader van het afstudeerproject Age-Friendly Buitenveldert-Oost is er een advies
geschreven aan de hand van dit verantwoordingsdocument. Het afstudeerproject is opgezet om
inzicht te krijgen in de ouderenvriendelijkheid van de Amsterdamse wijk Buitenveldert-Oost. In
mei 2016 start een groot onderzoek in onder andere de wijk Buitenveldert-Oost. Dit
afstudeerproject kan gezien worden als een vooronderzoek.
Het onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek en praktijkonderzoek om antwoord te geven op de
volgende hoofdvraag: ‘Wat is de meest effectieve manier om van de wijk Buitenveldert-Oost in
Amsterdam een Age-Friendly City (wijk) te maken?’. Het praktijkonderzoek bestond uit
gesprekken met belanghebbenden, zoals de GGD, de gebiedsmakelaar van Buitenveldert, het
Huis van de Wijk en Buurtzorg. De wijkgerelateerde documenten van de GGD en de
gebiedsmakelaar zijn geanalyseerd en er is met dertig ouderen gesproken over de
ouderenvriendelijkheid van Buitenveldert-Oost.

Uit het afstudeerproject blijkt dat het van belang is om het al bestaande ouderenbeleid te
verwerken in de planning van het ouderenvriendelijk maken van de stad. Deze planning is
belangrijk aangezien hierin de vijfjarige cyclus naar voren komt die wordt aangeraden vanuit de
WHO. Het is belangrijk dat ouderen uit de wijk worden betrokken bij alle fases van het proces,
vooral omdat de ouderen van nu veel kunnen betekenen voor de wijk bij het bedenken en
uitvoeren van oplossingen. De samenwerking tussen betrokken partijen is een sleutelfactor bij
het opzetten van een ouderenvriendelijke stad. Daarom is het van belang te weten welke
partijen betrokken zijn en hierdoor een betere communicatie wordt bewerkstelligd.
Het meest effectief gebleken is een bottom-up benadering. Bottom-up werken houdt in dat er
van ‘onderen naar boven’ gewerkt wordt en dat de wijkbewoners dus veel invloed hebben op het
proces.
Verder is het goed om rekening te houden met de diversiteit en de verschillende behoeften van
de ouderen uit de wijk.
Uit de gesprekken met de ouderen komt naar voren dat zij positief en tevreden zijn over de
ouderenvriendelijkheid in Buitenveldert-Oost. De voorzieningen in de wijk zijn goed bereikbaar
en spelen in op de meeste behoeften van de ouderen.
Het wordt aangeraden om alle domeinen in samenwerking met de ouderen te onderzoeken met
aandacht voor ‘vervoer’, ‘respect en inclusie’ en ‘communicatie en informatie’.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
‘Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van
de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ (Huber, 2014).

Bovenstaand citaat is de meest recente definitie van gezondheid. Bij gezondheid wordt niet
meer gedacht aan het ontbreken van ziekte, maar aan de mogelijkheden van persoonlijke groei
en ontwikkeling. Zorg moet aansluiten op de behoefte van een individu of populatie.
Decentralisatie van zorgtaken, onder meer door overheidstaken bij de gemeente onder te
brengen (WMO), moet dit bevorderen. Gemeenten zijn hierdoor verantwoordelijk voor
zelfredzaamheid en participatie van hun bewoners (Wet maatschappelijke ondersteuning, 2015).

Verwacht wordt dat binnen tien jaar een derde van alle zorginstellingen zijn deuren sluit. Dit
terwijl de groep 65-plussers en 80-plussers alleen maar zal blijven toenemen. Veel van deze
ouderen zullen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen en willen ook graag zo lang mogelijk
thuis blijven wonen. De sociale en fysieke inrichting van hun leefomgeving en de manier van
leven zullen een cruciale rol spelen voor de hoeveelheid jaren die mensen thuis kunnen blijven
wonen (Ginneken, Suurenbroek & Dorman, 2016).

Om de zorg beter aan te laten sluiten bij de individuele behoeften van burgers, wordt het steeds
meer in de wijk georganiseerd. Dit kan bijvoorbeeld door multidisciplinaire sociale wijkteams
(Movisie, 2015). Er wordt gekeken naar wat mensen zelf kunnen en waarbij hulp nodig is. De
zorg bevindt zich hierdoor dichtbij de burger, kan preventief zijn en kan per individu passend
gemaakt worden (Movisie, 2015). Partijen als de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en
(thuis)zorgorganisaties werken hierbij samen ten behoeve van gezondheidswinst en -behoudt
van burgers. Door deze ontwikkelingen verbeterd de zorg voor ouderen in de wijk. Echter, omvat
een ouderenvriendelijke wijk veel meer dan alleen de zorgverlening.
Om samen met ouderen Amsterdam een ouderenvriendelijk stad te maken, heeft de stad zich
sinds 1 juli 2015 aangesloten bij het netwerk Age-Friendly City. Dit netwerk is in 2010 vanuit het
World Health Organisation (WHO) opgezet.

Amsterdam zal invulling geven aan het ouderenvriendelijk worden van de stad (Active Ageing,
2016). Dit zal gebeuren aan de hand van de acht domeinen die door het WHO zijn opgesteld
(Jackisch, Giana, Green & Huber, 2015):
●

Buitenruimte en bebouwing

●

Vervoer
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●

Huisvesting

●

Sociale participatie

●

Respect en sociale inclusie

●

Burgerlijke participatie

●

Communicatie en informatie

●

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Amsterdam heeft de intentie om een ouderenvriendelijke stad te worden waarin mensen van alle
leeftijden prettig kunnen leven. Het doel van een ouderenvriendelijke stad is om
gezondheidswinst te behalen en als stad of gemeente meer naar de behoeften van de
vergrijzende bevolking te luisteren. Het maakt zijn structuur en diensten toegankelijk voor
ouderen en hun uiteenlopende behoeftes en capaciteiten (WHO, 2007). Om dit te realiseren
wordt er door middel van een bottom-up benadering samen gewerkt met ouderen uit de wijken
en met verschillende organisaties. Dit houdt in dat in de Amsterdamse wijken ouderen worden
betrokken bij het onderzoek naar wat de behoeften in de wijk zijn en wat er nodig is om te
participeren. Ook worden de ouderen betrokken bij het zoeken naar geschikte oplossingen.

Amsterdam heeft nog geen concrete stappen genomen in het worden van een
ouderenvriendelijke stad. Het lectoraat van de faculteit Gezondheid, van de HvA, zal hier een rol
in gaan spelen. In twee stadsdelen in Amsterdam start een pilot met het concept
ouderenvriendelijke stad, namelijk Buitenveldert-Oost en de Indische buurt (Oost). Deze wijken
zijn specifiek gekozen op sociale en fysieke factoren (Ouderen Advies Raad Amsterdam
Zuidoost, 2015). De ouderen uit deze stadsdelen zullen met professionals voornamelijk de
fysieke en sociale factoren van de wijken onderzoeken.

1.2 Doelstelling
De doelstelling van het afstudeerproject is het schrijven van een adviesrapport met daarin
aanbevelingen ten aanzien van het ouderenvriendelijk maken van Buitenveldert-Oost. Het
advies is een middel met als doel om van Buitenveldert-Oost, en uiteindelijk Amsterdam, een
ouderenvriendelijke stad te maken. Dit afstudeerproject heeft meerwaarde voor de
opdrachtgever en de GGD Amsterdam, aangezien er inzicht gegeven wordt in hoe
ouderenvriendelijk Buitenveldert-Oost al is.
In Buitenveldert heeft al eerder een pilot plaatsgevonden. In deze pilot is een vergelijking
gemaakt tussen tien Europese studies op het gebied van maatschappij, mobiliteit, fysieke en
digitale omgeving. Dit om te onderzoeken hoe de steden inspelen op de vergrijzende bevolking
(Oliveri et al., 2015). Hiervoor is er in Buitenveldert onderzoek gedaan naar de onderwerpen
maatschappij, mobiliteit, fysieke en digitale omgeving in relatie met ouderen.
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1.3 Vraagstelling
‘Wat is de meest effectieve manier om van de wijk Buitenveldert-Oost in Amsterdam een AgeFriendly City (wijk) te maken?’

Deelvragen
1.

Wat zijn gangbare methoden voor het ontwikkelen van een Age-Friendly City
en welke zijn bewezen effectief?

2.

Wat zijn de ervaringen van alle betrokkenen (ouderen/onderzoekers/
projectleiders) van het wonen in en het opzetten van een Age-Friendly City?

3.

Wat is het bewijs van het betrekken van ouderen (als mede-onderzoeker of
mede-ontwikkelaar) op de participatie, de gezondheid en kwaliteit van leven
van ouderen in een Age-Friendly City?

4.

Wat is de visie van de ouderen in Buitenveldert-Oost op hun wijk en de
ouderenvriendelijkheid hiervan?

5.

Wat is de visie van professionals en belanghebbenden op de
ouderenvriendelijkheid van Buitenveldert-Oost?

1.4 Proces afstudeeropdracht
Gedurende het project is duidelijk geworden welke rol de projectgroep kon spelen in het
ouderenvriendelijk worden van de wijk Buitenveldert-Oost. De concrete invulling van het project
is meerdere keren veranderd, omdat meerdere partijen betrokken waren bij het
ouderenvriendelijk maken van de wijk. De projectgroep heeft gesproken met de GGD, het Huis
van de Wijk, de gebiedsmakelaar en Buurtzorg. Het was een uitdaging om geen overlap te
hebben met andere initiatieven en projecten en om het goed aan te laten sluiten bij de wijk. Het
proces van het afstudeeropdracht wordt in bijlage 2 uitgebreider toegelicht.

1.5 Link met ergotherapie
Het ergotherapeutisch perspectief sluit goed aan bij de opdracht, omdat zowel de visie van
ergotherapie als de visie van ‘Age-Friendly City’ uitgaat van het perspectief dat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan het dagelijkse en maatschappelijk leven
(Hartingsveldt, Logister-Proost & Kinébanian, 2010). Bij de ‘Age-Friendly’ projecten wordt
gewerkt vanuit een bottom-up benadering en binnen de ergotherapie wordt hier ook veel gebruik
van gemaakt om cliënten de regie te laten behouden. In het kader van ‘Age Friendly’ betekent
dit dat de ouderen in staat worden gesteld actief betrokken te zijn tijdens het onderzoeksproces
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en een cruciale rol spelen in het besluitvormingsproces, oftewel dat er cliëntgericht gewerkt
wordt (Hartingsveldt, Logister-Proost & Kinébanian, 2010).
Binnen de ergotherapie wordt steeds meer gewerkt volgens het concept van community
development, waarbij participatie, de mogelijkheden tot veranderingen en ondersteunen en
versterken centraal staan. Mensen worden beschouwd als knooppunten in netwerken en als
leden van gemeenschappen die de participatie kunnen vergroten of belemmeren. Het is daarom
van belang dat er processen op gang worden gezet die leiden tot empowerment, wat maakt dat
mensen meer zeggenschap krijgen over hun bestaan. Hier kunnen toekomstige
ergotherapeuten een rol in spelen (Engelen, Schiller & Zinkstok, 2014).
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2. Gevolgde werkwijze
In dit hoofdstuk zal beschreven worden welke werkwijze er gedurende het project gevolgd is. In
figuur 1 hieronder is het proces overzichtelijk weergegeven. Naast de opdrachtgever waren er
meer partijen bij het project betrokken. De communicatie met deze partijen was hierdoor een
onderdeel van het project, dit is uitgeschreven in bijlage 2.

Figuur 1

2.1 Literatuurstudie
Voor het literatuuronderzoek zijn de eerste drie deelvragen gebruikt. Naar aanleiding van de
deelvragen zijn er zoektermen opgesteld. Dit is gedaan door naar aanleiding van de vragen
zoektermen op te stellen. Dit zijn termen zoals: elderly people, the elderly, old,co-researchers,
researchers, projectleaders, involve, involvement, engagement, effect, effectiveness, health,
well- being, quality of life, quality of living, participation, social participation, active participation,
experiences, lessons, methods, measure, setting up, initiatives, developing emviroments, AgeFriendly city, lifetime neighbourhood, liveable community, elder- friendly community.
Deze zoektermen zijn gebruikt om een zoekstring te maken die de meest relevante literatuur zou
moeten opleveren in de gebruikte databanken. De volgende databanken zijn gebruikt: Pudmed,
Science Direct, Cinahl complete, Proquest social sciences, CoChrane, EBSCO-host en Google
Scoolar.
Uiteindelijk zijn er drie literatuurstudie geschreven, die elk antwoord geven op een van de
deelvragen. De studies bestaan uit elk acht artikelen die relevant zijn voor het beantwoorden
van de vraag. De literatuurstudies geven in de conclusies antwoord op de gestelde vragen,
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samen kunnen ze antwoord geven op de hoofdvraag. Deze antwoorden zijn te vinden in
hoofdstuk 3.1 literatuuronderzoek.

2.2 Praktijkonderzoek
Het praktijkonderzoek is toegespitst op de wijk Buitenveldert-Oost. In deze wijk zijn veel
initiatieven, organisaties en projecten actief bezig met de doelgroep ouderen. Door de grote
inzet van deze partijen is er al veel uitgevoerd binnen de domeinen van een ‘Age-Friendly City’.
De projectgroep heeft als taak te onderzoeken wat er precies gedaan is. Het praktijkonderzoek
bestaat uit het ordenen en uitzoeken van wijkgerelateerde documenten en het hebben van
gesprekken met ouderen uit de wijk.

2.2.1 Verzamelen, ordenen en koppelen van de wijkgerelateerde documenten
De wijkgerelateerde documenten zijn gekregen van de GGD en de gebiedsmakelaar. De lijst
met documenten is hieronder te lezen. Ze bestonden uit verslagen en rapportages uit
zorgschouwen van woon- en zorgcentra, een buurtschouw, een analyse van een
participatiebijeenkomst en een gebiedsanalyse. De wijkgerelateerde documenten zijn relevant
voor het afstudeerproject, omdat er op deze manier inzicht werd verkregen in de verschillende
werkzaamheden en activiteiten die zijn verricht op het gebied van een ouderenvriendelijke stad.
De wijkgerelateerde documenten zijn verzameld, geordend op thema, per thema gelabeld aan
de acht domeinen en vervolgens zijn de verbanden geanalyseerd (Baarde, Goede & Teunissen,
2009). Tijdens de analyse is er gebruik gemaakt van de ‘Checklist Age-Friendly City’ (WHO,
2007). De checklist heeft geholpen bij het goed bestuderen van de documenten en het koppelen
van de informatie.

Titel

Organisatie

Datum

Analyse Beeldvormende

Cordaan Kunstwerkplaats,

14 april 2015

Sessie: WMO Participatie

Amsterdam

bijeenkomst Amsterdam
Zuid
Ruimtelijke Buurtschouw

Gemeente Amsterdam

16 september 2015

Zorgschouw Beth Shalom

Zorgcentrum Beth Shalom

20 oktober 2015

‘Oog voor sociaal isolement

Gemeente Amsterdam

26 maart 2015

Buitenveldert Oost
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betekent voor mij......
Verslag van onze

Huis van de Wijk

26 maart 2015

Zorgcentrum Menno Simons

2 mei 2013

Zorgcentrum Vreugdehof

18 februari 2014

Zorgcentrum De Buitenhof

19 december 2012

Gemeente Amsterdam

13 april 2016

werksessie: oog voor sociaal
isolement in Buitenveldert
Zorgschouw
woonzorgcentrum Menno
Simons
Zorgschouw
woonzorgcentrum
Vreugdehof
Zorgschouw woonzorgcentrum De Buitenhof
Verslag van de
Beeldvormende vergadering
Bestuurscommissie Zuid
over Ouderenhuisvesting

Naast de gebruikte wijkgerelateerde documenten van de GGD en de gebiedsmakelaar is er
zelfstandig gezocht naar bruikbare en relevante bronnen/documenten (zie onderstaande tabel).
Hiervoor is gekozen omdat het aantal verkregen wijkgerelateerde documenten niet voldoende
en toereikend genoeg was op het gebied van de domeinen. De bevindingen zijn schriftelijk (zie
bijlage 4) overgedragen aan de GGD, de gebiedsmakelaar en de opdrachtgever.

Gebiedsplan Buitenveldert/Zuidas 2016, Gemeente Amsterdam
Gebiedsanalyse Buitenveldert-Zuidas, Gemeente Amsterdam
Huis van de Wijk, website
Gesprek met buurtzorg Buitenveldert-Oost
Gesprek met de GGD en de gebiedsmakelaar
Gesprek met het Huis van de Wijk
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2.2.2 Oriëntatie ouderen in de wijk
Voor de gesprekken met ouderen in de wijk is, in overleg met de opdrachtgever, gekozen voor
een semigestructureerd interview. Op deze manier werd uitgezocht wat de meningen van
ouderen over de wijk de wijk was. In het kader van het afstudeerproject betekende dit dat er
meer inzicht gekregen moest worden in de objectieve en subjectieve ervaringen van ouderen
over de ouderenvriendelijkheid van Buitenveldert-Oost. Belangrijk bij een semigestructureerd
interview is dat de geïnterviewde het idee krijgt dat zijn antwoord acceptabel en waardevol is
(Reulink & Lindeman, 2013).
De dertig ouderen die zijn gesproken zijn allemaal woonachtig in Buitenveldert en zijn op straat
benaderd. Hiervoor is gekozen omdat er nog een vervolg onderzoek gaat starten waarbij
ouderen uitgebreider bevraagd zullen worden.
Om het semigestructureerd interview goed vorm te geven is ervan tevoren een topiclijst
samengesteld (Scribbr, 2015). De keuze voor een semigestructureerd interview is gebaseerd op
het feit dat deze manier van interviewen weinig sturing geeft in de antwoorden. Hierdoor zijn
allerlei antwoorden te verwachten (Van der Donk & Van Lanen, 2013). De uitkomsten van de
gesprekken worden beknopt weergegeven in hoofdstuk 3.4 praktijkonderzoek-gesprekken en
uitgebreid beschreven in de bijlage 4.

Topic lijst gesprekken met ouderen
Wij zijn (/ik ben) studenten van de Hogeschool van Amsterdam. In ons afstudeerproject
richten we ons op Age-friendly Amsterdam. Dit is een project dat is
opgezet om Amsterdam senior (/ouderen) vriendelijk te maken. Dit houdt in dat
ouderen bij alle voorzieningen kunnen komen en kunnen deelnemen aan alle
activiteiten in de buurt. Wij zijn bezig met het inventariseren hoe senior vriendelijk
Buitenveldert eigenlijk al is, en wij zouden u daar wat vragen over willen stellen. Vind u dat
goed? En zouden wij deze informatie (anoniem) mogen gebruiken in ons afstudeerverslag?

Openingsvragen
Wat is uw leeftijd? Hoe lang woont u al in deze buurt?

Onderwerp 1 – ouderenvriendelijke buurt?
Hoe zou u deze buurt omschrijven? Zou u Buitenveldert omschrijven als ouderen vriendelijk?
Waarom? Waar bent u tevreden over in de buurt? Waar zijn volgens u nog verbeteringen mogelijk
in de buurt?

Onderwerp 2 – Activiteiten en voorzieningen
Welke activiteiten voert u buitenshuis, in de wijk uit? Van welke voorzieningen maakt u gebruik?

Verantwoordingsdocument Age-Friendly Buitenveldert-Oost, juni 2016

11

Mist nu bepaalde activiteiten of voorzieningen voor ouderen?
Wat vindt u van het Huis van de Wijk en zijn er misschien nog kennissen waarvan u denkt dat zij het
leuk zouden vinden hiernaar te komen?

Onderwerp 3 – Ouderenvriendelijke stad
Wat vindt u belangrijk in een ouderenvriendelijke stad? (Vragen over de verschillende domeinen
van een Age-Friendly City)

Afsluitende vragen
Heeft u nog vragen aan ons?
Wilt u nog iets weten over het project (en het grotere project van de GGD/HvA)?

Eventueel; als je merkt dat ouderen geïnteresseerd zijn in het onderwerp en graag mee willen
denken; naam en contactgegevens noteren voor GGD/HvA onderzoek.
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3. Resultaten
Hieronder staan de resultaten van de drie literatuuronderzoeken en van het praktijkonderzoek:
het documentenonderzoek en de gesprekken met de betrokken organisaties en ouderen uit
Buitenveldert-Oost.

3.1 Literatuuronderzoek
3.1.1 ‘Wat is het bewijs van het betrekken van ouderen als mede-onderzoeker of
mede-ontwikkelaar op de participatie, gezondheid en de kwaliteit van leven van
ouderen in een Age-Friendly City?’
De gevonden artikelen geven indirect antwoord op de onderzoeksvraag, omdat hierin ouderen
niet worden genoemd als mede-onderzoeker, maar eerder worden gezien als onderdeel van het
onderzoek.
In de onderzoeken van Buffel (2015) en Middling, Bailey, Maslin-Prothero & Scharf (2011)
werden ouderen wel gezien als mede-onderzoeker of mede-ontwikkelaar en daarom zijn deze
geïncludeerd. Het betrekken van ouderen bij het onderzoeksproces kende zowel voordelen als
uitdagingen. Een voordeel is dat het een gevoel van ‘eigenaarschap’ van het onderzoek
genereert en dat stimuleert de participatie en belangenbehartiging van ouderen (Mahmood et
al., 2012). Aan de andere kant lukt het onderzoekers niet om ouderen te motiveren betrokken te
zijn bij de wijk.
De verschillende domeinen van een ‘Age-Friendly City’ hebben betrekking op de sociale en
fysieke factoren van een wijk.
Uit de onderzoeken komt naar voren dat niet alleen de fysieke en sociale factoren een rol in
spelen maar ook de culturele, economische en politieke factoren van invloed zijn op de
mogelijkheid van ouderen om fysiek actief te zijn (Belon, Nieuwendyk, Valliantos & Nykiforuk,
2014). Daarnaast wordt in het artikel van Belon et al. (2014) geconcludeerd dat het wonen in
een kleine, grote of achtergestelde gemeenschap een sterke invloed heeft op de fysieke
activiteit. Dit kan zowel in positieve als negatieve zin. Ook kan het voorkomen dat ouderen
beperkt zijn in hun mobiliteit. Dit gegeven speelt een rol in de keuze en/of mogelijkheid die
ouderen hebben om fysiek actief te zijn (Mahmood et al., 2012). Het is noodzakelijk dat ouderen
de aard begrijpen van de onderdelen van het actief ouder worden die de WHO beschrijft, zodat
wordt ingezien hoe belangrijk het is om fysiek actief te zijn en welke gezondheidsvoordelen dit
met zich meebrengt (Aird & Buys, 2014).
Ouderen die wel de mogelijkheid hebben actief te zijn en een bijdrage willen leveren aan de
gemeenschap ervaren positieve uitkomsten op de gezondheid en veerkrachtigheid (Wiles &
Jayasinha, 2012). Het artikel van Wiles & Jayasinha (2012) wordt inzicht geboden in het actieve
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karakter van ouderen in tegenstelling tot misopvattingen dat de vergrijzende bevolking passief
afhankelijk en een potentiële last voor de maatschappij zijn.
Het belang van sociale cohesie, participatie en integratie bij het creëren en onderhouden van
een ‘Age-Friendly City’ wordt versterkt in het artikel van Emlet (2012), Moceri (2012) en Buffel
(2015). Daarnaast is er een sterk verband tussen de sociale cohesie en kwaliteit van leven. De
cohesie in een wijk heeft namelijk een sterke associatie met welzijn op latere leeftijd (Elliot,
Gale, Parsons, Kuh & The Halcon study, 2014). Onderzoek geeft vooral inzicht in de mogelijke
manieren om ouderen te betrekken bij het onderzoeksproces.

3.1.2 Wat zijn de ervaringen van alle betrokkenen (ouderen/ onderzoekers/
projectleiders) van het wonen in en het opzetten van een Age-Friendly city?
Bovenstaande vraag kan niet beantwoord worden, omdat er nog geen onderzoeken zijn gedaan
naar de ervaringen van ouderen of onderzoekers nadat het ‘Age-Friendly’ traject is afgelegd.
Wat wel naar voren komt is dat ouderen graag betrokken willen worden bij het onderzoek, de
beslissingen en de uitvoering van het opzetten van een ouderenvriendelijke stad (Buffel, et al.,
2014; Buffel, 2015; Kennedy, 2010). In het artikel van Kennedy (2010) wordt vermeld dat de
ouderen generatie van nu goed is opgeleid, een sterke mening heeft en met goede ideeën kan
komen ter verbetering van de probleemgebieden.
Naast het betrekken van ouderen is het goed om vanuit de politiek betrokken te zijn en hierbij
met verschillende politieke partijen op één lijn te zitten om het gezamenlijke doel te behalen
(Evertsson & Rosengren, 2015). Ook zouden de geloofsgemeenschappen een rol kunnen
spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van de oudere bevolking in de stad, maar dit
kan alleen als er een goede samenwerking is tussen de verschillende culturele groepen en
ouderenorganisaties (Parker et al., 2013). Daarnaast wordt in zowel het artikel van Garon, Paris,
Beaulieu, Veil & Laliberté (2014) als in het artikel van Buffel, et al. (2014) gesproken over de
mogelijkheden die een goede samenwerking tussen steden zou kunnen hebben bij het opzetten
van een ‘Age-Friendly City’. Zoals in het artikel van Garon, Paris, Beaulieu, Veil & Laliberté
(2014) staat: ‘alone it goes faster, together it goes futher’.
Als laatste wordt in het artikel van WHO Kobe Centre (2005) een heel ander soort stad
beschreven. Dit om aan te geven dat elke stad anders is en er dus per stad gekeken moet
worden wat voor die stad belangrijk is.
Ervaringen van andere steden, die het ‘Age-Friendly’ proces al hebben afgesloten, zou zeer
zeker een toegevoegde waarde kunnen zijn. Vooral om op deze manier de tegenslagen tegen te
gaan in andere steden.

Verantwoordingsdocument Age-Friendly Buitenveldert-Oost, juni 2016

14

3.1.3 ‘Wat is de meest effectieve manier om van de wijk Buitenveldert-Oost in
Amsterdam een Age-Friendly City (wijk) te maken?’
Er zijn allerlei steden over de wereld die zich aangesloten hebben bij het ‘Age-Friendly City’
netwerk. Vanuit deze steden is er literatuur beschikbaar, waarin staat welke soort beleid succes
geeft en wat er belangrijk is bij het streven naar een ouderenvriendelijke stad.
Over het algemeen gesproken moet beleid meer omvatten dan alleen het streven naar
onafhankelijkheid. Een steunende context, positieve sociale relaties, betrokkenheid en het horen
bij een bepaalde groep zijn aspecten die ertoe doen. Beleidsmakers en andere betrokken
partijen moeten een proactieve houding aannemen in het ‘empoweren’ van ouderen. Ook is het
belangrijk dat er mogelijkheden zijn voor vrijwilligerswerk en dat hierbij ouderen betrokken
worden (Lui, Everingham, Warburton, Cuthill, Bartlett, 2009). Beleid moet in het teken staan van
‘active aging’ in plaats van ziekte en afhankelijkheid. Uit het onderzoek van Green (2012) blijkt
dat verval bij 80-plussers hierdoor minder wordt en de onafhankelijkheid bij 65-plussers
toeneemt. Zo dragen ze meer bij aan de sociale en economische factoren van de stad.
In Manchester zien ze het ‘Age-Friendly’ worden van de stad als een doorlopend cyclisch proces
wat zich om de vijf jaar herhaald. Er is gedurende die vijf jaar sprake van planning,
implementatie, evaluatie en het voortzetten van het proces (McGarry & Morris, 2011).
Stedenbouwkundigen, sociale- en culturele problemen kunnen actief ouder worden
belemmeren. Belanghebbenden uit verschillende niveaus, namelijk de overheid, de private
sector en de samenleving, moeten nauw samenwerken om aan de sociale en fysieke behoeften
van ouderen te voldoen (Lui, Everingham, Warburton, Cuthill & Bartlett, 2009). Daarbij moet
gedacht worden aan de verschillen die er tussen ouderen bestaan, zoals verschillende
leeftijdscategorieën, etniciteiten en verschillen in sociale groeperingen. Ook beperkingen die
voortkomen uit extreem weer, zoals kou, sneeuw of juist hitte, moeten meegenomen worden.
Zeker met oog op de klimaatverandering (Steels, 2015).
Aangeraden wordt om binnen de wijk een functie te creëren die zich richt op vergrijzing en die
het beleid hiervoor regelmatig evalueert. Zo kan er efficiënt beleid worden gecreëerd.

In Hong-Kong wordt er gewerkt met een bottom-up benadering. De burger wordt gestimuleerd
om te participeren en mee te denken bij het ontwikkelen van een ouderenvriendelijke wijk. De
overheid levert de voorzieningen hiervoor. Daarnaast is het beleid gericht op een leven lang
leren en het ontwikkelen van zorggemeenschappen en zorgprogramma’s. Ouderen in HongKong krijgen de mogelijkheid om door middel van trainingen en workshops vaardigheden te
leren en kennis op te doen, waardoor ze betere en realistische voorstellen kunnen doen voor de
wijk.
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Communicatie tussen organisaties onderling en naar ouderen toe wordt erg gestimuleerd
(Cheung-Ming Chang & Cao, 2015). Ouderen moeten consequent betrokken worden bij het
‘Age-Friendly’ worden van de steden. In Brussel blijkt dat dit gebeurd, maar dat het nog beter
kan. Ouderen zijn sleutelfiguren bij besluitvorming, het beleid en de planning (Buffel, et al.,
2014). Het onderzoek van Plouffe & Kalache (2011) uit Canada voegt daar nog aan toe dat
samenwerkingen tussen staten (of steden) kan bijdragen aan efficiënter beleid. Daarbij dient
gezegd te worden dat steden in de beginfase zijn en daardoor nog weinig mogelijkheden
hebben gehad om hun beleid te evalueren.
Bij het opzetten en evalueren van de ouderenvriendelijkheid van de wijk is de ‘WHO Global AgeFriendly City Guide’ een goed middel om het startpunt vast te stellen. De acht domeinen
omvatten alle facetten die belangrijk zijn voor het ‘Age-Friendly’ maken van de stad. Het kan als
evaluatiemethode gebruikt worden en om een plan te maken voor veranderingen (Ploufe &
Kalache, 2010). Het is aan te raden om met ouderenvriendelijk beleid aan te sluiten op bestaand
ouderenbeleid, projecten en bij de sociale en fysieke factoren van de wijk (Green, 2012).

3.2 Praktijkonderzoek - documentenanalyse
De resultaten uit de verkregen wijkgerelateerde documenten zijn kort beschreven aan de hand
van de acht domeinen van een ‘Age-Friendly City’. De checklist ‘Age- Friendly Cities zijn
gebruikt om een conclusie te kunnen schrijven. Voor de checklist en de uitgebreide versie van
deze resultaten, zie bijlage 4.

1. Buitenruimte en bebouwing:
In de wijk Buitenveldert-Oost wordt veel gedaan met het domein buitenruimte en bebouwing. Uit
de wijkgerelateerde documenten (Beth Shalom, de Vreugdehof, de Buitenhof) staan
verbeterpunten beschreven. Veelal komt naar voren dat er meer aandacht aan het groen in de
wijk en rondom de gebouwen besteed moet worden. Naast het groen zijn de toegankelijkheid,
bereikbaarheid en zichtbaarheid van de verzorgingstehuizen belangrijk. Verschillende (zorg)
professionals en bewoners geven aan dit belangrijk te vinden. Daarnaast wordt het gevoel van
veiligheid als belangrijk gezien. Dit zou eventueel vergroot kunnen worden door het ophangen
van camera’s. In de ruimtelijke buurtschouw worden positieve en verbeterpunten genoemd.
Enkele positieve aspecten van de buurt zijn: de straatverlichting, schone straten, het
winkelcentrum (Gelderlandplein), de groen/waterstrook. Voorbeelden van verbeterpunten zijn:
het donkere straatbeeld, de sociale cohesie, onveilige oversteekplaatsen, afwezigheid van
openbare toiletten en de afstand tussen voorzieningen.
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2. Vervoer:
De route van bus 62 is aangepast, met als gevolg minder vervoersmogelijkheden binnen
Buitenveldert-Oost. Verbeterpunten en missende informatie: de betrouwbaarheid en frequentie
van het openbaar vervoer, niet alle gebieden worden bereikt, afwezigheid van bushokjes en
onveilige haltes.

3. Huisvesting:
Door middel van zorgschouwen is er aandacht voor de indeling en uitstraling van de
verpleeghuizen en omgeving in Buitenveldert-Oost. Het straatbeeld is vrij homogeen door onder
andere de vele galerijflats. Er zijn ideeën om naoorlogse woningen te voorzien van de behoeften
van ouderen en om garageboxen te verbouwen naar ouderenwoningen. Daarnaast is er weinig
te doen (winkels, cafés, etc.) buiten het Gelderlandplein. Andere voorbeelden van aspecten die
missen zijn beschikbare betaalbare huizen, veilige huizen, woningen op de begane grond en
aandacht voor sociale cohesie in de buurt.

4. Sociale participatie:
De sociale participatie wordt in de wijk vergroot door de aanwezige activiteiten van het Huis van
de Wijk, Beth Shalom, Dynamo en het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB). Ook is
er een minibus die rijdt naar uitjes voor mensen voor wie zelfstandig reizen niet mogelijk is.
Uit de WMO-participatiebijeenkomst blijkt dat inclusie een uitdaging is. Groepen die dat het
meest nodig hebben, zijn niet of het minst goed vertegenwoordigd. Er is in de wijk een
woongroep aanwezig waarbij betrokkenheid erg belangrijk is. Door middel van bijeenkomsten
worden bewoners, medewerkers en familie uitgenodigd om hun ervaringen met de
verpleeghuizen te delen. Verbeterpunten zijn dat er informatie in andere talen beschikbaar is
over ouderenvoorzieningen en over voorzieningen over minimuminkomen.

5. Respect en sociale inclusie:
Uit de verkregen wijkgerelateerde documenten kan geconcludeerd worden dat er weinig
informatie te vinden is over het domein ‘respect en sociale inclusie’. In het Huis van de Wijk
vinden regelmatig bijeenkomsten plaats. Daarnaast worden ouderen preventief gescreend door
Buurtzorg. Verbeterpunten zijn dat ouderen erkenning krijgen van de gemeenschap voor zowel
hun huidige als hun vroegere bijdragen aan de samenleving. Ook hebben minder daadkrachtige
ouderen toegang tot publieke, vrijwillige en particuliere diensten.

6. Burgerlijke participatie:
Er zijn een aantal initiatieven gericht op de burgerlijke participatie, zoals de organisatie BUUV. In
de verkregen wijkgerelateerde documenten was hier helaas weinig van terug te lezen en werd
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alleen het project ‘Leefbaar op de Boelelaan’ genoemd. Verder is er geen informatie verkregen
over het respect voor arbeidsverhoudingen ten aanzien van de oudere werknemer,
leeftijdsdiscriminatie, werkplekaanpassingen voor mensen met een beperking en goede
informatie met betrekking op de financiële en personele zaken van ouderen die nog werkzaam
zijn in instellingen.

7. Communicatie en informatie:
Uit de verkregen wijkgerelateerde documenten kan geconcludeerd worden dat de verschillende
instellingen hun best doen om goed te communiceren met de ouderen. Zo is er een wijkkrant
waar alle informatie van het Huis van de Wijk in staat. De zorgcentrums hebben in hun
zorgschouwen verbeterpunten ten aanzien van communicatie en informatie opgesteld, zodat
deze in de toekomst verbeterd kunnen worden. Er is missende informatie over de communicatie
van Amsterdam in de wijk, zoals een-op-een informatie voor mensen die risico lopen op sociaal
isolement. De gedrukte informatie zou aangepast kunnen worden met grote letters en duidelijke
koppen. Ook de informatie voor mensen die de Nederlandse taal niet beheersen is daar niet op
aangepast.

8. Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg:
Er worden een aantal activiteiten georganiseerd vanuit de verschillende zorgcentrums in
Buitenveldert, zo kunnen ouderen mee doen met de georganiseerde activiteiten. Daarnaast
worden er nog allerlei activiteiten georganiseerd in het Huis van de Wijk. Verbeterpunten zijn: bij
het verstrekken van informatie aandacht hebben voor laaggeletterde ouderen en mensen zonder
internetvaardigheden, onduidelijkheid over de financiële drempels tot de gezondheidszorg, er is
weinig informatie te vinden over het actief aanmoedigen van vrijwilligersorganisaties en als
laatste is er geen informatie gevonden over de gemeentelijke noodverordeningen en of deze
rekening houden met (kwetsbare) ouderen.

3.3 Praktijkonderzoek - gesprekken
3.3.1 Huis van de wijk
Het Huis van de Wijk in Buitenveldert is gevestigd op de AJ. Ernststraat aan het
Gelderlandplein. Een zeer centrale locatie in Buitenveldert. In het Huis van de Wijk hangt een
(week)programma waarin is aangegeven wat er wekelijks te doen is aan cursussen en andere
activiteiten. Er wordt elke dag 60+ gymnastiek en verschillende soorten yoga gegeven, zijn er
bridge middagen en vele creatieve activiteiten. Naast de wekelijkse activiteiten organiseert het
Huis van de Wijk ook uitstapjes naar musea, de Keukenhof, etc. (Huis van de Wijk Buitenveldert,
n.d.).
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Gedurende het gesprek met de programmacoördinator kwam sterk naar voren dat zij de
belangen van de ouderen vooropstelde. De programmacoördinator probeert zo veel mogelijk
samen met de bewoners uit de buurt een invulling te geven aan de activiteiten (Huis van de Wijk
Buitenveldert, n.d.).

3.3.2 Buurtzorg
Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie met kleine teams, bestaande uit (wijk) verpleegkundigen
en wijkziekenverzorgenden die zorg thuis leveren. Hierbij gaat het om verpleging en persoonlijke
verzorging (Buurtzorg, 2016).
Buurtzorg is naast het Huis van de Wijk een actieve organisatie in Buitenveldert. Er is voor
gekozen een bezoek te brengen aan de organisatie, omdat zij veel (kwetsbare) ouderen zien en
om informatie te krijgen over de werkzaamheden, benaderingswijze en mogelijkheden om in
contact te komen met deze ouderen. De kwetsbare en moeilijk te bereiken ouderen worden
zelden in onderzoeken betrokken, terwijl dit wel van belang zal zijn bij het ontwikkelen van een
‘Age-Friendly City’.
Uit het gesprek met Buurtzorg kwam naar voren dat de wijk in hun ogen ouderenvriendelijk is.
Het is een veilige wijk met veel voorzieningen. Genoemd is dat er een grote groep eenzame
ouderen is waarvoor de drempel te hoog is om activiteiten te ondernemen. Dit is onder andere
gebleken uit ‘keukentafel’ gesprekken met ouderen. De vraag is wat de precieze oorzaak is van
deze hoge drempel en hoe deze drempel verlaagd kan worden.
Daarnaast ervoer Buurtzorg dat er veel gedaan wordt voor ouderen, maar dat de communicatie
hierover een aandachtspunt is. Het gevolg hiervan is dat partijen langs elkaar heen werken. Wel
is er eenmaal per maand een wijkzorgoverleg waar meerdere partijen hun werkzaamheden
afstemmen.

3.4 Resultaten gesprekken ouderen
Hieronder staan de resultaten van de gesprekken met de participanten weergegeven. In de
tabellen is een overzicht gegeven van het aantal mannen en vrouwen, de gemiddelde leeftijd en
de woonduur in Buitenveldert-Oost. De conclusies van de drie onderwerpen uit de topiclijst zijn
beschreven. Verschillende uitspraken van de participanten zijn cursief geparafraseerd. De
uitgeschreven gesprekken zijn terug te vinden in bijlage 5.
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Fijn en veilig wonen in Buitenveldert:
De participanten geven aan dat Buitenveldert een fijne wijk is om in te wonen, hiervoor worden
verschillende redenen gegeven. De meest voorkomende redenen zijn de rust die de wijk
uitstraalt en de bereikbaarheid van de voorzieningen zoals het winkelcentrum en de
gezondheidszorg. ‘Het is hier prettig wonen, vooral omdat het lekker rustig is’ (participant 14),
‘Het is fantastisch om hier te wonen, je hebt alles in de buurt. Het winkelcentrum, de bibliotheek,
bussen en het station’ (participant 16).
Daarnaast voelen de participanten zich veilig in de wijk en kunnen zij geen situaties benoemen
waarin ze zich onveilig voelden. Een ander positief kenmerk van de wijk zijn de vele
groenvoorzieningen, zoals de parken, het Amsterdamse Bos, het Gijsbrecht van Aemstelpark en
het Amstelpark. Verder noemde de participanten de wijk levendig en dynamisch met als
voornaamste reden de komst van jonge gezinnen. ‘Ik heb als er alleen maar ouderen naast mij
wonen het gevoel dat ik in een bejaardentehuis woon. Dat heb ik nu er verschillende leeftijden in
mijn flat wonen niet’ (participant 12).
Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de participanten tevreden zijn over de wijk en er
graag nog wat langer blijven wonen. Zoals participant 15 het verwoordt: ‘Wat Buitenveldert zo
fijn maakt is dat het net een dorp is’.
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Uit de gesprekken komt naar voren dat ongeveer de helft van de participanten zeer tevreden zijn
met de wijk en geen verbeterpunten kunnen noemen. De verbeterpunten die wel genoemd zijn
komen vaak overeen tussen de participanten. Zo is de verdwijning van buslijn 62 een groot
struikelblok voor veel participanten. Er wordt meerdere keren genoemd dat het openbaar
vervoer nu te ver lopen is om er gebruik van te maken. Daarnaast zouden de participanten
graag een markt krijgen in de wijk.
Het derde grote verbeterpunt gaat over de sociale cohesie in de wijk. Mensen hebben geen of
weinig contact met de buren en leven erg op zichzelf. Één participant geeft aan verdrietig te
worden vanwege het ontmoeten van jongeren die geen respect tonen voor de oudere generatie.
In tegenstelling tot de rest, gaf één van de participanten aan het jammer te vinden dat er nu
minder groen is dan vroeger. Een andere participant vindt dat de wijk een saai uiterlijk heeft
vanwege de galerijwoningen en flats. Buitenveldert is volgens een van de participanten een
bejaardenwijk en zij had er niet op jongere leeftijd willen wonen. Ook wordt er genoemd dat er
door bewoners van buitenlandse afkomst veel rommel wordt gemaakt in de flats waardoor de
galerij niet altijd goed toegankelijk is.
Als laatste punt wordt er door de participanten gesproken over de buurtkrant en dat deze
opgehaald moet worden bij de bibliotheek of het Huis van de Wijk. Ze zouden de buurtkrant
graag thuis bezorgd krijgen.
Voorzieningen en activiteiten in de wijk:
Uit de gesprekken komt naar voren dat de participanten over het algemeen tevreden zijn met de
voorzieningen in de wijk. Veel participanten vinden het prettig dat bijvoorbeeld de winkels,
bibliotheek en het Huis van de Wijk dicht bij elkaar liggen. Ook zijn de voorzieningen goed
bereikbaar zowel te voet als met de fiets, scootmobiel of de auto. Sommige participanten geven
aan dat er te weinig parkeerplekken rondom het winkelcentrum zijn. Een aantal participanten
vinden dat de winkels van het Gelderlandplein aan de dure kant zijn en vinden de supermarkt te
groot. Voorzieningen die gemist worden zijn een markt en een goede boekenwinkel.
Aangegeven wordt dat het openbaar vervoer frequenter mag rijden, overal in de wijk komt (bus
62) en dat er een betere verbinding richting Amstelveen moet komen. De deuren van bussen en
trams sluiten voor sommige participanten te snel. De participanten zouden het fijn vinden als er
in het openbaar vervoer meer rekening met hen wordt gehouden.
De participanten weten het Huis van de Wijk te vinden, dit betekend alleen niet dat ze ernaartoe
komen. Sommige participanten maken veel gebruik van de aangeboden activiteiten of zijn
betrokken bij de organisatie. Redenen om hier niet naar toe te komen, zijn dat participanten zich
niet oud genoeg voelen, de drempel te hoog vinden, het niet bij hen past of er niet zelfstandig
naar toe kunnen. Één participant gaf aan dat het Huis van de Wijk meer reclame mag maken,
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‘Het huis van de wijk mag meer reclame maken, ik heb eigenlijk geen idee wat je daar kan
doen?’ (Participant 14).

De meest voorkomende activiteiten die door de participanten buitenshuis worden uitgevoerd,
zijn het doen van de boodschappen in het winkelcentrum. Daarnaast komen de participanten
regelmatig in de bibliotheek en het Huis van de Wijk voor activiteiten, workshops, lezingen of
vergaderingen. Een klein aantal van de participanten beoefent een (denk)sport zoals tennis,
ouderengym of bridge. De participanten zijn grotendeels gepensioneerd maar zijn toch actief
met vrijwilligerswerk.
Ideale ouderenvriendelijke stad:
Er zijn meerdere factoren die volgens de participanten een stad ouderenvriendelijk maken. Veel
participanten hechten waarde aan goede, bereikbare en betaalbare winkels. Daarnaast is het
belangrijk dat er veel groen in de stad is, er genoeg voorzieningen zijn, en een goede en
frequente openbaar vervoersverbinding beschikbaar is. Ook een open sfeer, veiligheid en
diversiteit in levensfases wordt belangrijk gevonden.
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4. Discussie
Uit de literatuurstudies blijkt dat het niveau van bewijs van de artikelen rondom
ouderenvriendelijke steden van het niveau 3, 4 of 5 zijn (OCEBM Levels of Evidence Working
Group, 2011). Er zijn dus weinig artikelen met een hoog niveau van bewijs, doordat het om
kwalitatief onderzoek gaat waarbij het niveau van bewijs officieel vaak lager ligt. Echter, geeft
dat niet meteen aan dat de gebruikte literatuur daadwerkelijk een laag niveau van bewijs heeft.
Volgens Traag & Franssen (2016) zijn kwantitatieve onderzoeken vaak beperkt tot één methode,
terwijl een kwalitatieve benadering juist rijkere en bredere uitkomsten heeft. Ook is de analyse
gebaseerd is op een bredere context. Het is van belang dat uit de artikelen duidelijk wordt waar
de informatie vandaan komt en wat de gebruikte methode is. Om uit te vinden welke artikelen
bruikbaar en van genoeg niveau waren om te gebruiken in het afstudeerproject zijn de
reviewformulieren van McMaster ingevuld (Letts et al., 2007). De artikelen gaven inzicht in de
ervaringen van andere ouderenvriendelijke steden. De positieve en negatieve ervaringen
kunnen bruikbaar zijn om van Amsterdam een ouderenvriendelijke stad te maken. Wel dient
rekening gehouden te worden met het feit dat er in elke stad verschillen zijn. Dit geldt voor het
beleid dat de stad voerde voordat het zich aansloot bij het netwerk van ‘Age-Friendly Cities’ en
voor de sociale en de fysieke aspecten van een stad.

De invulling van het praktijkonderzoek was lange tijd onduidelijk. Door vele gesprekken te
voeren met de opdrachtgever en de belanghebbenden is er uiteindelijk een format gevonden
waarbij het praktijkonderzoek een zinvolle bijdrage kon leveren aan het ouderenvriendelijk
maken van Buitenveldert-Oost. De zoektocht naar de invulling van het praktijkonderzoek heeft
geleid tot het verkrijgen van een overzicht van de inspanningen die door verschillende partijen
op het gebied van de ouderenvriendelijkheid in de wijk zijn uitgevoerd. Dit om de rol van de
projectgroep duidelijk te krijgen in het grotere geheel.
De projectgroep is van mening dat het proces gedurende het afstudeerproject beter had kunnen
verlopen door de vele veranderingen en onzekerheid over het praktijkonderzoek. Het was een
uitdaging om overzicht te houden over het gehele project. Ook doordat er verschillende
belanghebbenden bij dit project betrokken waren, was het belangrijk dat de communicatie goed
verliep. Er waren veel verschillende meningen waar rekening mee gehouden moest worden, wat
invloed heeft gehad op het steeds veranderende praktijkonderzoek.
Als laatste is het ouderenvriendelijk maken van steden een erg populair onderwerp bij
verschillende (afstudeer)projecten. Om hier duidelijkheid in te krijgen heeft veel tijd in beslag
genomen. De verschillende projecten moesten elkaar complementeren en elkaar niet in de weg
zitten. De projectgroep heeft gemerkt hoe weinig communicatie er in Amsterdam is tussen
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verschillende projecten over hetzelfde onderwerp. Onderzoekers zouden elkaar hierin juist
kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.

Documenten
Uit de wijkgerelateerde documenten kan geconcludeerd worden op welke manier er aan de acht
domeinen van een ‘Age-Friendly City’ gewerkt wordt. Doordat de wijkgerelateerde documenten
alleen gekregen zijn van de GGD en de gebiedsmakelaar is het mogelijk dat er documenten niet
zijn meegenomen in het afstudeerproject. Dit kan ervoor zorgen dat informatie niet is
meegenomen welke er achteraf blijkt wel te zijn. Daarnaast is de informatie door de projectgroep
onderzocht en gekoppeld aan de acht domeinen met behulp van de checklist van de WHO. Bij
dit soort onderzoek is het moeilijk voor de onderzoeker om alle informatie zo open mogelijk te
beoordelen en niet te veel te interpreteren.

Gesprekken met ouderen
Uit de dertig gesprekken met ouderen in de wijk kunnen verschillende conclusies getrokken
worden over de ouderenvriendelijkheid van de wijk. Een discussiepunt is dat er alleen ouderen
op straat aangesproken zijn. Hierdoor zullen er groepen ouderen niet gesproken zijn. Denk aan
ouderen met een beperkte mobiliteit, ouderen die de Nederlandse of Engelse taal niet spreken
of ouderen die door een andere reden weinig of niet buiten komen.
De projectgroep heeft op willekeurige tijdstippen op de dag ouderen aangesproken. Het kan zijn
dat ouderen die de gesprekken aangingen, ouderen zijn die wat minder gesloten zijn. Ook is het
mogelijk dat door de gespreksvoering niet alle informatie boven tafel is gekomen. De
gesprekstechnieken van de projectgroep konden onderling van elkaar verschillen. De
gesprekken zijn namelijk op straat afgenomen en daardoor niet erg uitgebreid. Ook kon er
sprake zijn van interview bias waardoor de interviewer invloed heeft op de participant. Wel is de
projectgroep van mening dat de dertig gesproken ouderen een beeld gegeven hebben van de
beleving van de ouderen in Buitenveldert-Oost.

Waarde voor de ergotherapie
De projectgroep is van mening dat ergotherapie een toegevoegde waarde kan hebben bij het
ouderenvriendelijk maken van een wijk. De steeds ouder wordende stadsbewoner blijft langer
thuis wonen en ergotherapeuten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Ergotherapeuten zijn
flexibel en kunnen verschillende rollen vervullen, zoals een adviserende rol voor de gemeente,
(ouderen)organisaties en de ouderen uit de wijk. Daarnaast zijn zij expert op het gebied van
betekenisvol handelen en het participeren in de maatschappij. Waardoor ingespeeld kan worden
op de behoeften van zowel individuen als de populatie.
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5. Conclusie
Naar aanleiding van het aansluiten van Amsterdam bij het wereldwijde netwerk van ‘AgeFriendly Cities’ is er een onderzoeksopzet door het lectoraat van de faculteit Gezondheid
aangedragen. Vanuit deze onderzoeksopzet is de hoofdvraag ontstaan, namelijk: ‘Wat is de
meest effectieve manier om van de wijk Buitenveldert-Oost in Amsterdam een Age-Friendly City
(wijk) te maken?’. Om antwoord te geven op de vraag is er gebruik gemaakt van literatuur- en
praktijkonderzoek. Uit dit afstudeerproject is gebleken dat elke stad anders is en daar rekening
mee gehouden moet worden. Elke stad heeft voor het proces van het oudervriendelijk maken al
een geschiedenis met projecten voor ouderen en het is belangrijk dat hierop ingespeeld wordt
(Green, 2012).
Een aantal steden hebben werkwijzen die de projectgroep aanbeveelt voor de wijk
Buitenveldert-Oost en andere wijken in Amsterdam. Zo maakt Manchester gebruik van het
cyclisch proces van een ‘Age-Friendly City’, wat inhoudt dat elke vijf jaar een herhaling
plaatsvindt zodat steeds gekeken kan worden of de stad nog voldoet aan de behoeften van de
huidige ouderen (McGarry & Morris, 2011). Daarnaast werkt Hong-Kong volgens een bottom-up
benadering, waarbij de burger wordt gestimuleerd te participeren en vanuit de organisaties en
overheden een leven lang leren wordt gestimuleerd (Cheung-Ming Chang & Cao, 2015).
Concreet houdt dit in dat er workshops en programma’s worden georganiseerd om ouderen
vaardigheden en kennis bij te brengen. Op deze manier kunnen ze een zinvolle bijdrage bieden
bij de planning, het beleid en besluitvorming. Daarnaast blijkt uit de onderzoeken dat beleid in
het teken moet staan van ‘active aging’ en niet van ziekte en afhankelijkheid (Green, 2012).
Er wordt geadviseerd om beleid te make voor seizoensgebonden beperkingen. Hierbij kan
gedacht worden aan extreem weer dat door de klimaatverandering steeds frequenter voor komt
(Steels, 2015).

In de onderzoeken komt naar voren dat het van belang is dat ouderen gedurende het
ouderenvriendelijk maken van de wijk betrokken worden in alle fases het onderzoek. Het
betrekken van ouderen als mede-onderzoeker of mede-ontwikkelaar heeft als voordeel dat het
een positief effect heeft op de participatie en de belangenbehartiging van ouderen. De ouderen
ervaren hierdoor positievere gezondheidsuitkomsten en een betere kwaliteit van leven. Dit komt
voor bij ouderen die wel in staat zijn fysiek actief te zijn. Het zou goed zijn rekening te houden
met de verschillende factoren die van invloed zijn op de participatie en de fysieke activiteiten van
ouderen. Niet alleen de sociale en fysieke kenmerken van een wijk spelen hierin mee maar ook
politieke, culturele en economische aspecten (Emlet & Moceri, 2012). De sociale cohesie in een
wijk is belangrijk voor participatie, de ervaren welzijn op latere leeftijd en de redenen die
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ouderen hebben om er te gaan of blijven wonen. Daarnaast heeft het een positieve invloed op
de kwaliteit van leven (Belon, Nieuwendyk, Valliantos & Nykiforuk, 2014).

Communicatie op alle niveaus is belangrijk, zo kunnen verschillende ouderenvriendelijke steden
van elkaar leren door samen te werken en ervaringen te delen, maar ook op mesoniveau tussen
steden in één land (Garon, Paris, Beaulieu, Veil & Laliberté, 2014). Het zou goed zijn om met
verschillende steden uit te wissen hoe de evaluatiefase is verlopen en wat hieruit naar voren is
gekomen, zowel positieve als negatieve punten. Op microniveau moet er goede communicatie
zijn tussen de overheid, de gemeente, de belanghebbende organisaties en de wijkbewoners.
Door samen te werken aan een ouderenvriendelijke stad kan het meest bereikt worden (Buffel,
et al., 2014; Buffel, 2015; Kennedy, 2010; Parker, et al., 2013).
De ouderen van nu zijn mondig en willen graag helpen en oplossingen aandragen, het is van
belang dat zij hier de kans voor krijgen en het gevoel hebben dat zij gewaardeerd worden.

Vanuit het praktijkonderzoek in Buitenveldert-Oost komt naar voren dat de wijk als
ouderenvriendelijk wordt beschouwd. Er zijn wel een aantal punten waar verbeteringen mogelijk
zijn, zoals vervoer, respect en sociale inclusie en communicatie en informatie.
Het openbaar vervoer komt door een aantal veranderingen niet overal meer langs in de wijk.
Ook de frequentie, betrouwbaarheid en veiligheid zijn verbeterpunten.
Op het gebied van respect en sociale inclusie is niet kunnen vinden of ouderen genoeg
betrokken worden bij activiteiten in de buurt. Hieruit wordt niet duidelijk of de ouderen erkenning
krijgen voor hun huidige en eerdere bijdragen aan de maatschappij of de wijk. Als laatste wordt
ook niet duidelijk of de ouderen bij de diensten kunnen komen die voor deze doelgroepen zijn
ontwikkeld.
Op het gebied van de communicatie en informatieverstrekking mist er in de wijkgerelateerde
documenten informatie over hoe dit wordt gedaan. Er mist informatie over de hoe communicatie
verloopt met mensen die risico lopen op een sociaal isolement en over het rekening houden met
mensen die de Nederlandse taal niet beheersen.
De sociale cohesie is een belangrijk punt die zowel uit de wijkgerelateerde documenten als uit
de gesprekken naar voren komt. Opvallend is alleen dat het tegenstrijdige uitkomsten zijn. Uit de
wijkgerelateerde documenten blijkt dat er veel aandacht is voor het betrekken van ouderen en
sociaal contact initiëren. Helaas komt in de gesprekken naar voren dat de ouderen in
Buitenveldert-Oost het sociale contact en de sociale cohesie in de buurt mist. Ouderen geven
aan dat dit komt door de flats en galerijwoningen en doordat zij niet weten waar ze heen moeten
om met andere in contact te komen.
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5.1 Aanbevelingen voor
Buitenveldert-Oost
Aanbeveling 1: Cyclisch proces
De projectgroep beveelt aan om het
cyclische proces zoals voorgesteld door de
WHO te volgen bij het ouderenvriendelijk
maken van Buitenveldert-Oost (zie figuur
2).
Aanbeveling 2: Bottom-up benadering
De projectgroep beveelt aan om gebruik te
maken van een bottom-up benadering. Dit

Figuur 2, WHO (2009)

kan gedaan worden door ouderen
gedurende het hele proces te betrekken als mede-onderzoeker of mede-ontwikkelaar.
Aanbeveling 3: Aansluiten bij bestaand ouderenbeleid
De projectgroep beveelt aan om het Age-Friendly beleid aan te laten sluiten bij het al bestaande
ouderenbeleid, de verschillende lopende projecten van de gemeente en rekening te houden met
de fysieke en sociale factoren van een wijk.
Aangeraden wordt om binnen de wijk iemand aan te stellen die zich richt op de vergrijzing en het
beleid en dit regelmatig evalueert met de projectleiders van het oudervriendelijk maken van de
wijk. Zo kan er efficiënt beleid worden gecreëerd.
Het afstudeerproject is van belang geweest, omdat het beleid en projecten in kaart zijn gebracht.
De projectgroep beveelt aan om het project voort te zetten en met alle betrokken in gesprek te
blijven.
Aanbeveling 4: Communicatie en informatie
De projectgroep beveelt aan om informatie en ervaringen uit te wisselen met anderen
ouderenvriendelijke steden, zoals Den Haag. Daarnaast wordt er aanbevolen dat er een goede
en duidelijke communicatie is tussen alle betrokken partijen van een ouderenvriendelijke stad.

Aanbeveling 5: Buitenruimte en bebouwing
De projectgroep beveelt aan de veiligheid te vergroten door middel van het ophangen van
camera’s. Ook wordt aanbevolen om de groenvoorziening te behouden en uit te breiden waar
mogelijk.
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Aanbeveling 6: Vervoer
De projectgroep beveelt aan om in samenwerking met de ouderen de behoeften van het vervoer
in de wijk te onderzoeken. Het frequent rijden, de communicatie, de veiligheid en de
bereikbaarheid van het vervoer zijn belangrijke aspecten.
De projectgroep beveelt aan om met de openbaarvervoersorganisaties in gesprek te gaan over
het ouderenvriendelijk maken van het openbaar vervoer.
Aanbeveling 7: Huisvesting
De projectgroep beveelt aan meer woningen op de begane grond te realiseren en de begane
grond van flats meer bij het straatbeeld te betrekken.

Aanbeveling 8: Sociale participatie
De projectgroep beveelt aan een consequenter beleid op te stellen om ouderen die verhoogd
risico hebben geïsoleerd te raken te betrekken bij de wijk.

Aanbeveling 9: Respect en sociale inclusie
De projectgroep beveelt aan om met ouderen in gesprek te gaan over hun ervaringen over
sociale inclusie en respect, de bereikbaarheid van de diensten die voor hen zijn ontwikkeld en
daarnaast in hoeverre er door de doelgroep gebruik van gemaakt wordt.
Aanbeveling 10: Burgerlijke participatie
De projectgroep beveelt aan om ouderen positief te discrimineren als het gaat om
(vrijwilligers)werk en ouderen actief te betrekken bij de wijk.

Aanbeveling 11: Communicatie en informatie
De projectgroep beveelt aan om een blijvende goede communicatie te hebben met zowel de
gemeente, het bestuur van Buitenveldert-Oost als met de ouderen in de wijk. Daarnaast wordt
aanbevolen om de wijkkrant thuis te laten bezorgen en hier informatie in te zetten over welke
mogelijkheden kwetsbare groepen hebben.
Aanbeveling 12: Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg
De projectgroep beveelt aan om rekening te houden met de omgevingsfactoren, zoals de
politieke, culturele en economische factoren, in de wijk om goed in kaart te kunnen brengen
waardoor de participatie belemmerd of bevorderd wordt.
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Aanbeveling 13: Sociale cohesie
De projectgroep beveelt aan om op kleinere schaal de sociale cohesie in de wijk te verbeteren.
Begin bijvoorbeeld met burendagen waarbij de bewoners hun buren leren kennen en vanuit daar
een sociaal netwerk kunnen opbouwen.

5.1.1 Implicaties voor Buitenveldert-Oost
Gedurende dit afstudeerproject is het beginniveau van de ouderenvriendelijkheid van
Buitenveldert-Oost in kaart gebracht. Het adviesrapport geeft een duidelijk overzicht van wat er
binnen de acht domeinen is uitgevoerd en waar in de toekomst meer aandacht aan besteed
moet worden. Uit dit afstudeerproject is gebleken dat Buitenveldert-Oost al goed op weg is om
een ouderenvriendelijke wijk te worden.
Het vervolgonderzoek kan zich nu aan de hand van de aanbevelingen uit het afstudeerproject
richten op het verder ouderenvriendelijk maken van de wijk Buitenveldert-Oost. Hierbij kunnen
de aanbevelingen specifiek gericht op de acht WHO-domeinen een beginpunt zijn om het
verdere onderzoek te starten.
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Bijlage 1: Begrippenlijst
Age-Friendly City:

Een stad die het mogelijk maakt voor mensen van alle
leeftijden om actief deel te nemen aan maatschappelijke
activiteiten en hen helpt gezond en actief te blijven.

Bottom-up benadering:

Een methode waarbij van ‘onderen naar boven’
gewerkt wordt. Er wordt gewerkt vanuit de wensen en
behoeften van individuen of groepen.

Buurtschouw/zorgschouw:

Een onderzoek naar organisaties in de wijk waarbij een
gemengde groep van bewoners, naasten, medewerkers,
buurtbewoners en organisaties uit de buurt naar de locatie
kijken en deze beoordelen (Amsta, 2014).

Buurtzorg:

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine
teams, bestaande uit wijkverpleegkundigen en
wijkziekenverzorgenden zorg thuis levert. Het gaat
hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. Er
wordt samen met de patiënt gekeken wat er aan zorg nodig
is en er wordt samen met de cliënt en zijn omgeving naar
oplossingen gezocht (Buurtzorg, 2016).

Community development:

Een manier om een groep in de maatschappij te
versterken en te ‘empoweren’ op het gebied van sociaal,
economisch en ecologisch beleid. Het doel hiervan is dat
mensen binnen hun community maximaal gebruik kunnen
maken van hun fysieke en psychische mogelijkheden,
toegang hebben tot openbare diensten en voorzieningen
en optimaal sociaal en maatschappelijk kunnen integreren.
De nadruk ligt op het krachtig (empowerment) maken van
de mensen (Kennisbank HvA, 2008).

Gebiedsmakelaar:

De gebiedsmakelaar signaleert de kansen en
knelpunten in de wijk en houdt de uitvoering van de
gebiedsaganda in de gaten. De gebiedsmakelaar is een
aanspreekpunt voor de bewoners uit de wijk. De
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gebiedsmakelaar kan ook verschillende bewoners,
organisaties en de gemeente met elkaar in contact
brengen voor samenwerking en verbetering in de wijk
(Gemeente Amsterdam, 2016)

GGD:

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam en
heeft een breed scala aan werkzaamheden op het
gebied van gezondheidszorg en welzijn (GGD Amsterdam,
2015).

Gezondheidswinst:

Het proces waarbij ziekte voorkomen wordt door
oorzaken hiervan te weg te nemen (preventie).

Huis van de Wijk:

Het Huis van de Wijk biedt een groot aantal activiteiten
aan voor verschillende leeftijdsgroepen waaronder
ouderen. Het is een plek waar bewoners uit
Buitenveldert elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten
kunnen organiseren. Daarnaast zijn er organisaties te
vinden die zich bezighouden met welzijn, zorg en
samenleven (Huis van de Wijk, n.d.).

Mede-onderzoeker/
mede-ontwikkelaar:

Een persoon die betrokken is bij het onderzoek, zij
helpen bij het verkrijgen en het analyseren van de
informatie (Linguee woordenboek, 2016). Als het gaat om
‘Age-Friendly City’ mede-onderzoekers zijn dit ouderen uit
de ‘’ Age-Friendly City’. Deze ouderen kunnen vaak meer
mensen bereiken in de wijken, ook degene die moeilijk te
bereiken zijn.

Semigestructureerd interview:

Bij dit type interview wordt gebruik gemaakt van een
lijst met onderwerpen (een topiclijst) (Scribbr, 2015).

Stakeholders/ belanghebbenden:

Stakeholders zijn de belanghebbende in dit project,
maar niet de opdrachtgever. Het gaat hierbij om de GGD
en de gebiedsmakelaar.

Verantwoordingsdocument Age-Friendly Buitenveldert-Oost, juni 2016

37

Bijlage 2: Inzicht in het proces
Het project is een dynamisch proces geworden, mede doordat er aan het begin een ander plan
was hoe het project vorm gegeven zou worden. Tijdens het verduidelijken van de hoofdvraag is
er met meerdere betrokken partijen gesproken. Naast de opdrachtgever, is er gesproken met de
GGD, de gebiedsmakelaar, het Huis van de Wijk en Buurtzorg. Naar aanleiding van deze
gesprekken is de concrete invulling van het project meerdere keren veranderd. In bijlage 3 staan
de notulen van de onderstaande gesprekken.
Eerste gesprek opdrachtgever: Amsterdam heeft zich in 2015 aangesloten bij het concept ‘AgeFriendly Cities’ van de WHO. Hiervoor was echter nog geen beleid gemaakt. De HvA zou bij de
opstart hiervan een leidende rol mogen spelen. Het project zou bestaan uit een literatuurstudie
en een nog niet concreet praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte zou wellicht bestaan uit het
adviseren van het OAFA, een bestuursraad zijn dat zich bezig zou houden met het ‘Age-Friendly
Project’. Later bleek dat deze raad nog niet in werking was.

Tweede gesprek opdrachtgever: Gedurende het tweede gesprek met de opdrachtgever bleek
dat er in meerdere wijken van Amsterdam pilots uitgevoerd werden met het ‘Age-Friendly City’
concept. Het project zou zich waarschijnlijk gaan richten op de wijk Buitenveldert-Oost.

Eerste Gesprek medewerkers GGD en gebiedsmakelaar Buitenveldert-Oost: Dit gesprek vond
plaats om meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden van het project. Uit dit gesprek
bleek dat er in de wijk veel wordt georganiseerd voor ouderen en dat veel partijen zich
bezighouden met de ouderenvriendelijkheid. Echter, bleek een overzicht hiervan te ontbreken.
Afgesproken werd dat de medewerkers van de GGD en de gebiedsmakelaar wijkgerelateerde
documenten (notulen, verslagen, etc.) zouden sturen. Vervolgens zou de inhoud van deze
documenten worden geordend onder de acht domeinen van de checklist van de WHO. De
conclusies hieruit zou vervolgens door middel van een focusgroep met ouderen uit de wijk
besproken worden.

Tweede gesprek GGD en gebiedsmakelaar Buitenveldert-Oost: De conclusies van de
literatuurstudies en van het overzicht van de wijkgerelateerde documenten werden besproken.
Daarnaast bleek dat een focusgroep geen optie was omdat er vanaf mei een nieuw onderzoek is
gestart. Hiervoor zouden focusgroepen georganiseerd worden. Om te voorkomen dat de
ouderen te veel belast zouden worden en vragen dubbel gesteld zal er gedurende dit
afstudeerproject geen focusgroep gehouden worden.
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Gesprek programmacoördinator van Huis van de Wijk Buitenveldert- Oost: De conclusie uit dit
gesprek was dat ouderen binnen het Huis van de Wijk vaak ondervraagd worden door studenten
of scholieren. Graag wilden ze meer informatie over het onderzoek dat in mei is gestart. Op
grond hiervan kon er een concreet plan gemaakt worden over de input die er van de ouderen
gevraagd zou worden.

Uiteindelijke opdracht
De opdrachtgever had nu duidelijk wat het nieuwe onderzoek dat in mei zou starten inhield.
Gedurende dit onderzoek zullen ouderen in de wijk ondervraagd worden aan de hand van een
topiclijst. Hierbij zal geïnventariseerd worden in hoeverre de wijk ouderenvriendelijk is. Bij de
vragen zullen de acht domeinen van een ‘Age-Friendly City’ gebruikt worden.

Tijdens gesprekken met de opdrachtgever zijn afspraken gemaakt over zowel de literatuurstudie
als het praktijkonderzoek en welke middelen en methoden daarvoor nodig zouden zijn, om het
proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Verantwoordingsdocument Age-Friendly Buitenveldert-Oost, juni 2016

39

Bijlage 3: Notulen
Notulen 1
Aanwezig: Caroline, Cherise, Philip & Linde
Datum: 4 februari 2016
Onderwerp: eerste ontmoeting, afstudeerproject verduidelijken
Locatie: HVA, tafelbergwerg.

Gezond actief ouder worden onderzoek, in de wijk. Opdrachtgever (Caroline) wil promoveren op
‘Age-Friendly”

Age-Friendly City: Concept vanuit WHO. Als je jezelf als stad hiervoor aanmeld, wil je graag
Age-Friendly City worden. Amsterdam heeft zich aangemeld maar tot nu toe hebben ze er niks
mee gedaan.
> HVA mag waarschijnlijk de kar hierin gaan trekken in Amsterdam. Co-creation en co-research.
(meedenken en mee ontwikkelen). Dus bottom-up. Vanuit, wat denken ouderen wat er in de wijk
nodig is?

·

Sociale omgeving

·

Fysieke omgeving

-

Logistiek

> Filmpje: Manchester (is al Age-Friendly) op youtube.

Daarnaast: Er is al data beschikbaar van ouderen uit een aantal wijken uit Amsterdam. Hier
mogen we waarschijnlijk gebruik van maken.
Voor nu is het belangrijk:
Wat is er al over Age-Friendly City geschreven? (website WHO, pubmed) (Age-Friendly
communities).
o Niet uitgebreid lezen, maar titels in APA op een rij zetten.

Eventuele deelvragen:
●

Wat is er bekend over ouderen als co cretion of co-researhin?

●

Wat is er bekend over de clusters en domeinen (sociale, fysiek, gemeente factoren). En
hierbij een link maken naar de ergotherapie?

●

Welke methodiek kan er gebruikt worden om een stad meer Age-Friendly te maken?
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●

Welke steden zijn hier al mee bezig en wat zijn de ervaringen?

●
Hoofdvraag van opdrachtgever (concept): Hoe kan Amsterdam het beste Age-Friendly
worden?

Er is een tak binnen gemeente WMO (Amsterdam) speciaal voor Age-Friendly tak.
Er is data van ouderen in Amsterdam.

Methodiek

PAR: partictory action research. Past goed bij praktijkgericht onderzoek. Want de doelgroep zelf
betrek je in het proces en je doel is om iets te veranderen. Je geeft ouderen een stem en laat ze
participeren.

Competenties (in dlwo): we gaan de nieuwe beroepscompetenties gebruiken. (Ondersteunen en
versterken (in de wijk), promotie van de ergotherapie, samenwerken)

Samenwerken met opdrachtgever.
Ma, di, vr, les (dus mailen)– wo do (onderzoeksdagen dan wel bellen).
Donderdag 11 februari, 10 uur.
Vanaf 3 mei naar Canada voor onderzoek. (vanaf 15.00 wakker)

DOELEN:
Uiteindelijk: Artikel in Ergotherapie Nederland
Presentatie: waarschijnlijk aan de groep, Age-Friendly amsterdam (oafa), onderzoeksproject
zoek (GGD, gemeente). Waarschijnlijk in een gepland overleg.
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Notulen 2
Notulen 11-2

Kort bespreken van de gevonden literatuur.
Over co- researcher en co- investigator in combinatie met age- friendly city weinig literatuur over
te vinden. Hier geen literatuur over doen.

Hoofdvraag:
Hoe kan Amsterdam het beste de age-friendly city (Age-Friendly City) methode toepassen?

Vraag nog aanpassen!

Deelvragen:
1.Welke methoden worden er gebruikt bij het ontwikkelen van een Age-Friendly city?
(kwantitatief)
2.Wat zijn de ervaringen van ouderen/onderzoekers/projectleiders/alle betrokkenen binnen een
age- friendly city? (kwalitatief)
3.Participatie van ouderen, hoe zijn ouderen betrokkenen?

Link met ergotherapie verwerken in het beroepsproduct. Niet per se in de deelvragen.

Caroline heeft volgende week een afspraak met de GGD, na dit gesprek houdt zij hierover ons
op de hoogte.

Hoe komt het Adviesrapportage:
-Het rapport wordt uiteindelijk geschreven voor OAFA.
-Conclusies uit de individuele literatuurstudies
-Alles samenvatten en verwerken

Vragen
-sociale en fysieke aspecten → wordt duidelijk uit de acht domeinen.

Belangrijke artikelen die niet in full text zijn te krijgen, kunnen wij naar Caroline mailen.
Conceptversie plan van aanpak vrijdag 12 februari naar Caroline mailen → feedback wordt per mail
verstuurd.
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Notulen 3
Notulen 16-2-2016
Tijd: 14:00
Plaats: Nieuwe Achtergracht 100 in Amsterdam
Aanwezig: Cherise, Linde, Philip (studenten), Caroline (Lectoraat HvA domein gezondheid),
Johan Oste, Astrid van Ketel (beide GGD), Daniel Haveman (gebiedsmakelaar)

Agendapunten
1. Voorstelronde: werkveld, project
2. Korte uitleg van project studenten.

Vragen vanuit projectteam studenten:
●

Wat doet Daniël in de wijk?

●

Wat verwacht de GGD van ons?

●

Procesmatig,
○

Welke partijen zijn nu betrokken bij zaken die te maken hebben met Age-Friendly
City?

○

Wie kunnen we benaderen over wat er al gedaan is? Kunnen wij hier
date/documenten van krijgen? Zijn hier adviezen voor?

●

Inhoudelijk

-

Buitenveldert in Balans (2007)

-

Lijnactiviteiten, buiten het gebiedsplan om.

-

Sociale kaart Amsterdam (voorzieningen)

-

Bewoners die nu nog niet hulpbehoevend zijn maar eigenlijk wel al een netwerk moeten
opbouwen voor later.

-

Wat is er nu bekend, welke domeinen en wat wordt er gemist? (Leeftijdscategorie/deel)

-

Bijeenkomsten eenzaamheid.

Wijkzorgnetwerk (bitterballenbijeenkomst 1x/6weken): samenwerking huisartsen, thuiszorg,
maatschap, dienstverlening.

Di ochtend 10:00-11:30: (stadskantoor Zuid 4e etage): gebiedsbrieving.

Buitensport/meerbewegen voor ouderen/bibliotheek:
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Praatplaten (kaart met wolkjes)

Diandra: uitnodigen voor 15 april & a.s. dinsdag 22 april. Contact opnemen met Astrid dat ze
koppeling stadsdeel maakt met betrekking tot haar onderzoek.
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Notulen 4
Notulen Age-Friendly City – stadsdeelkantoor Zuid
Aanwezig: Astrid, Daniel, Caroline, Cherise, Philip & Linde
➢ Conclusies literatuurstudies
●

Zorg dat het geen blauwdrukken wordt, dus dat het allemaal een vast proces wordt.

●

Wat zijn de sterke punten van Amsterdam

➢ Mensen in de wijk gesproken, vrij positief. Daniel geeft ook aan dat hij terugkrijgt dat mensen
naar hun ook positief is.
➢ Is de communicatie niet goed, niet te behoefte of zijn het verkeerde activiteiten die die niet
aanpassen.
➢ Wijkzorgnetwerk, allemaal zorg en welzijnsprofessionals. Welzijnsprofessionals en vrijwilligers en
worden gekoppeld aan ouderen. Huisbezoeken van huisartsondersteuners. (3000 dit jaar)
➢ Algemene hulpdienst Buitenveldert, thuisklusjes voor ouderen, ziekenhuisbezoeken.
➢ Bestuurscommissie van stadsdeel Zuid. Toetsen hoe gaat het in de praktijk.
➢ LASA-studie, Longitudinaal … Studie Amsterdam
➢ Ouderen hebben niet het gevoel dat ze minder ver in hun leven zijn.
➢ Vrijwilligerswerk centrale Amsterdam
➢ BUUV – marktplaats voor diensten
➢ Dementie, wonen en eenzaamheid zijn de drie belangrijkste domeinen voor Amsterdam.
➢ Focus hoe kan co-research vorm gegeven kan worden!
➢ Dynamo traint vrijwilligers, Martijn Companjen. Nr. 06-33352309. Werkt niet op dinsdagen. Even
aangeven dat we via Astrid en Daniel komen.
➢ Focusgroep useal suspects en minder bereikbare ouderen.
➢ Daniel gaat achter de notulen beeldvormende vergadering ouderenhuisvesting  helpen
herinneren.
➢ Mailen de resultaten van tot nu toe documenten.
➢ Nieuwe datum afspraak mailen.
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Notulen 5
Verslag bezoek Buurtzorg

Via de praktijk ondersteunend huisarts wordt er veel aan signalering bij kwetsbare ouderen
gedaan. Op verzoek wordt dan buurtzorg ingeschakeld. Er vindt een ‘keukentafel’ gesprek
plaats. Hierbij wordt er gekeken wat iemand nodig heeft. Het is mogelijk dat ouderen dan
bijvoorbeeld gewezen worden op diensten en/of activiteiten in de buurt. Het screenen van de
buurt wordt ook wel door het casemanagement van Buurtzorg gedaan.

Het beeld van Lilian is dat er niet veel ouderen in Buitenveldert-Oost erg betrokken zijn (zoals je
in andere wijken bijvoorbeeld stadsdorpen hebt). Dit kan bijvoorbeeld liggen door de vrij
eenzijdige bebouwing.

Logistiek en veiligheid is goed in orde in de wijk.

De verpleegsters van Buurtzorg merken dat er vrij veel sprake is van eenzaamheid van mensen.
Soms proberen ze dit te verbergen. De drempel om dingen te ondernemen, zoals activiteiten bij
hvdw, is erg hoog. Soms helpt het om iemand bij de hand te nemen, als iemand een gezicht
erbij heeft of als iemand gewoon 1 keer kan kijken. Dan blijkt het opeens toch leuk te zijn.
-

De grote vraag is hoe aanbod en vraag elkaar bereiken.

Er is een wijkzorgoverleg (1x/maand, contactpersoon Diederick Immink, kwartiermaker). Wij
mogen hier eventueel plaats bij nemen.

Voor eventuele vragen of ouderen:
Contactpersoon: Lilian Kersten: l.kersten@buurtzorgnederland.com
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Bijlage 4: Resultaten documentenonderzoek

Checklist met belangrijke kenmerken van Agefriendly Cities

Checklist met belangrijke kenmerken van Age-friendly Cities
1. Buitenruimte en bebouwing
1.1 x

Openbare ruimten zijn schoon en aangenaam

1.2 x

Groenvoorzieningen en straatmeubilair zijn voldoende in aantal, goed onderhouden
en veilig

1.3 x

Trottoirs zijn goed onderhouden, vrij van obstakels en uitsluitend bestemd voor
voetgangers, wel zijn er parkeerplekken voor fietsen

1.4 O

Trottoirs zijn niet glad, breed genoeg voor rolstoelen en hebben bij
oversteekplaatsen verlaagde stoepranden zodat de stoep op straatniveau uitkomt

1.5 O

Er zijn voldoende en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers met verschillende
soorten beperkingen, met anti-slip markeringen, visuele en geluidssignalen, en er is
voldoende tijd om over te steken

1.6 O

Weggebruikers geven voorrang aan voetgangers bij kruisingen en oversteekplaatsen

1.7 x

Fietspaden zijn gescheiden van trottoirs en andere voetgangerspaden

1.8 O

De veiligheid in de openbare ruimte wordt bevorderd door goede straatverlichting,
surveillance van de politie en voorlichting, ook op buurtniveau

1.9 O

Voorzieningen bevinden zich vlak bij elkaar en zijn toegankelijk

1.10 O

Voor ouderen zijn er speciale klantvriendelijke regelingen, zoals gescheiden
wachtrijen of ouderenloketten

1.11 x

Gebouwen hebben binnen en buiten een goede bewegwijzering, en zijn voorzien van
zitplaatsen, toiletten, toegankelijke liften, rolstoelhellingen, trappen met leuningen
en anti-slip vloeren

1.12 O

Er zijn zowel binnen als buiten voldoende openbare toiletten, en ze zijn schoon, goed
onderhouden en toegankelijk

2. Vervoer
2.1 x

De kosten voor het openbaar vervoer zijn consistent, worden goed aangegeven en
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zijn betaalbaar
2.2 O

Het openbaar vervoer is betrouwbaar en frequent, ook ’s nachts, in de weekeinden
en vakanties en ook van toepassing bij een geringe vervoervraag

2.3 O

Alle gebieden en voorzieningen in de stad zijn bereikbaar met het openbaar vervoer,
de verbindingen zijn goed, en zowel de routes als de vervoersmiddelen zelf (bus,
tram e.d.) zijn duidelijk gemarkeerd

2.4 x

Vervoersmiddelen zijn schoon, goed onderhouden, toegankelijk, niet overvol en
reserveren zitplaatsen voor minder validen

2.5 x

Voor mensen met een handicap zijn speciale vervoersmiddelen beschikbaar, die
optimaal benut worden

2.6 O

Chauffeurs stoppen op de daarvoor aangewezen plekken, aan de stoep zodat
makkelijker kan worden ingestapt, en wachten tot iedereen zit voor ze verder rijden.

2.7 O

Haltes en stations zijn gunstig gelegen, bereikbaar, veilig, schoon, verlicht, goed
aangegeven en bieden zitgelegenheid met een afdak

2.8 O

Gebruikers hebben toegang tot alle informatie over lijnen(kaarten), haltetijden en
voorzieningen voor mensen met een beperking. Vervoerders hebben toegankelijke
websites

2.9 O

Er is een (vrijwilligers)vervoersdienst beschikbaar als het openbaar vervoer niet
toereikend is

2.10 O

Taxi’s zijn bereikbaar, betaalbaar en chauffeurs zijn beleefd en hulpvaardig

2.11 x

Wegen zijn goed onderhouden, hebben een afgedekt ontwateringsysteem en zijn
goed verlicht

2.12 x

Verkeersstromen zijn goed gereguleerd

2.13 O

Wegen zijn vrij van belemmeringen die het zicht van weggebruikers beperken

2.14 x

Verkeersborden en kruispunten zijn zichtbaar en goed gelegen

2.15 O

Scholing en opfriscursussen voor alle chauffeurs worden gestimuleerd

2.16 x

Parkeergelegenheden en plekken om mensen ergens af te zetten zijn veilig, in aantal
voldoende en bevinden zich op een gunstige plek

2.17 x

Voor mensen met beperkingen zijn voldoende parkeervoorzieningen en
mogelijkheden om mensen ergens af te zetten, en deze plekken worden door
anderen gerespecteerd

3. Huisvesting
3.1 O

Er zijn voldoende en betaalbare huizen beschikbaar in veilige buurten en in de
nabijheid van voorzieningen én er is verbinding met de rest van de wijk
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3.2 x

Thuiszorg en ondersteunende diensten of voorzieningen zijn toereikend en
betaalbaar

3.3 x

Huizen zijn goed gebouwd en voorzien in een veilig, comfortabel onderdak tegen het
weer

3.4 x

Binnenruimten zijn voldoende ruim en gelijkvloers of hebben een lift, zodat de
bewegingsvrijheid in alle kamers en gangen gegarandeerd is

3.5 O

Woningaanpassingen en –voorzieningen zijn beschikbaar en betaalbaar, en
aanbieders begrijpen de behoeften van ouderen

3.6 O

Huurhuizen in de sociale en vrije sector zijn schoon, goed onderhouden en veilig

3.7 O

Er is voldoende en betaalbare huisvesting beschikbaar met aanvullende
voorzieningen voor kwetsbare en gehandicapte ouderen

3.8 O

Op de begane grond zijn voldoende woningen beschikbaar voor ouderen

3.9 O

Bij huisvesting is er speciale aandacht voor de sociale cohesie in de buurt

3.10 O

Wanneer ouderen de wens hebben om in de eigen buurt te blijven wonen krijgen zij
met voorrang daar een woning toegewezen.

4. Sociale participatie
4.1 x

Evenementen en activiteiten vinden plaats op gunstig gelegen, toegankelijke en
goed verlichte locaties en zijn gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer

4.2 x

Evenementen vinden plaats op een voor ouderen geschikt tijdstip

4.3 x

Activiteiten en evenementen kunnen alleen of met meer mensen worden
bijgewoond

4.4 x

Activiteiten en attracties zijn betaalbaar zonder dat er verborgen of aanvullende
kosten aan verbonden zijn

4.5 x

Goede informatie over activiteiten en evenementen is voorhanden, inclusief
informatie over de toegankelijkheid van faciliteiten en de vervoersmogelijkheden
voor ouderen

4.6 x

De diversiteit aan activiteiten is groot, zodat deze een brede groep ouderen
aanspreekt

4.7 x

Bijeenkomsten worden gehouden op verschillende buurtlocaties, zoals
ontmoetingscentra, scholen, bibliotheken, buurthuizen en parken

4.8 O

Consequent worden er pogingen ondernomen om mensen te bereiken die het risico
lopen sociaal geïsoleerd te raken

4.9 O

Informatiemateriaal over minima- en ouderenvoorzieningen is ook in andere talen
beschikbaar
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4.10 O

Informatie sluit aan op de informatiebehoefte van ouderen (denk aan financiële
zaken), wordt tijdig gegeven (denk aan nieuwe regelingen) en verspreid via kanalen
die ouderen kennen en bereiken

5. Respect en sociale inclusie
5.1 x

Ouderen worden regelmatig geconsulteerd door publieke, vrijwillige en commerciële
diensten over de manier waarop ze beter bediend kunnen worden. De
dienstverlening en producten passen bij de diverse behoeften en voorkeuren van
ouderen; dienstverleners zijn beleefd en behulpzaam en stemmen af op ouderen

5.2 x

Ouderen zijn zichtbaar in de media en worden positief en zonder stereotyperingen
afgebeeld

5.3 x

Activiteiten, evenementen en omgevingen voor de gemeenschap zijn aantrekkelijk
voor alle generaties door rekening te houden met leeftijdsspecifieke behoeften en
voorkeuren

5.4 O

Ouderen worden betrokken bij gemeenschappelijke activiteiten voor 'families’

5.5 O

Scholen bieden lesmogelijkheden over ouder worden en ouderen, en betrekken
ouderen bij schoolactiviteiten

5.6 O

Ouderen krijgen van de gemeenschap erkenning voor zowel hun huidige als hun
vroegere bijdragen aan de samenleving

5.7 O

Minder draagkrachtige ouderen hebben een goede toegang tot publieke, vrijwillige
en particuliere diensten

6. Maatschappelijke participatie en werk
6.1 x

Voor oudere vrijwilligers zijn allerlei vrijwilligersplekken beschikbaar, waarbij
scholing, erkenning, begeleiding en (ook voor woon- en werkverkeer)
onkostenvergoeding worden geboden

6.2 O

De kwaliteiten van oudere werknemers worden positief uitgedragen met respect
voor arbeidsverhoudingen

6.3 O

Het wordt gestimuleerd dat ouderen toegang hebben tot een breed spectrum aan
vrijwilligersplekken met een passende vergoeding

6.4 O

Leeftijdsdiscriminatie is verboden bij het in dienst nemen van mensen en bij vaste
aanstellingen, promotie en opleidingen, ook bij vrijwilligerswerk

6.5 O

Werkplekken zijn aangepast om tegemoet te komen aan de behoeften van mensen
met een beperking

6.6 x

Initiatieven om zelf werk te creëren voor en doorouderen worden gepromoot en
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gestimuleerd
6.7 x

Voor oudere werknemers zijn er trainingen in wat de mogelijkheden zijn na
pensionering

6.8 O

Besluitvormende organen in de publieke, particuliere en vrijwillige sectoren steunen
en faciliteren het lidmaatschap van ouderen

6.9 O

Goede informatie aan instellingen geleid door (vooral) oudere(n) (vrijwilligers) over
financiën en personele zaken

7. Communicatie en informatie
7.1 x

Een eenvoudig en effectief communicatiesysteem bereikt Amsterdamse ingezetenen
van alle leeftijden

7.2 x

Het regelmatig en breed verspreiden van informatie is gegarandeerd en er is een
gecoördineerde, gecentraliseerde toegang

7.3 O

Regelmatig is er interessante en leuke informatie en uitzendingen voor ouderen

7.4 O

Voor ouderen toegankelijke, mondelinge communicatie wordt gestimuleerd

7.5 O

Mensen die risico lopen op sociaal isolement krijgen een-op-een informatie van
vertrouwde personen

7.6 O

Zowel publieke als commerciële voorzieningen bieden op aanvraag vriendelijke,
individuele dienstverlening

7.7 O

Gedrukte informatie – inclusief officiële formulieren, ondertiteling op televisie en
teksten op beeldschermen – hebben grote letters, waarbij de hoofdthema’s zijn
weergegeven in duidelijke koppen met een vet lettertype

7.8 O

Gedrukte en gesproken communicatie-uitingen zijn eenvoudig, in gewone taal met
korte, heldere zinnen

7.9 O

Telefoonbeantwoorders geven op een rustige manier duidelijke instructies en
vertellen bellers hoe zij de boodschap op ieder willekeurig moment kunnen herhalen

7.10 O

Elektronische apparatuur zoals mobiele telefoons, radio’s, televisies en
geldautomaten hebben grote knoppen en grote letters

7.11 x

Publieke toegang tot computers en internet is gratis of tegen minimale kosten
beschikbaar op openbare plekken zoals overheidsgebouwen, buurtcentra en
bibliotheken

7.12 O

Voor ouderen die de Nederlandse taal niet (voldoende) beheersen personen waar zij
in hun moedertaal informatie kunnen krijgen

Opmerking: 7.2., 7.4., 7.5, 7.8 ook via op naam gestelde post
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Checklist met belangrijke kenmerken van Age-friendly Cities

8. Maatschappelijke ondersteuning en zorg
8.1

x

Er is een divers ondersteuningsaanbod op het gebied van gezondheid en in de buurt
om de gezondheid en het welzijn te bevorderen, te behouden en te herstellen

8.2

x

Thuiszorgdiensten omvatten (gezondheids)zorg, persoonlijke verzorging en het
huishouden

8.3

O

Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening zijn gehuisvest op passende
locaties en toegankelijk met alle vervoersmiddelen en ook sociaal toegankelijk

8.4

x

Intramurale zorg en voor ouderen bestemde huisvesting bevinden zich in de
nabijheid van diensten en de rest van de gemeenschap, hebben goede en betaalbare
parkeerfaciliteiten en bevinden zich in de nabijheid van het openbaar vervoer

8.5

x

Accommodaties van de gezondheidszorg en buurtdiensten zijn (sociaal) veilig
gebouwd en toegankelijk

8.6

O

Voor ouderen is heldere en toegankelijke informatie beschikbaar over gezondheid en
maatschappelijke dienstverlening voor ouderen met aandacht voor laaggeletterde
ouderen en mensen zonder internetvaardigheden

8.7

O

De levering van diensten wordt gecoördineerd en de administratie ervan is simpel
voor klanten en hulpverleners

8.8

x

Het personeel is respectvol, hulpvaardig en getraind,cultureel sensitief, heeft een
luisteren-meedenken-afstemmen attitude en kan werken zonder gehinderd te
worden door de agenda van organisaties en andere professionals

8.9

x

Financiële drempels die de toegang belemmeren tot gezondheidszorg en
buurtdiensten zijn minimaal

8.10

O

Vrijwilligersorganisaties, bemenst door mensen van alle leeftijden, worden
aangemoedigd en ondersteund. Ook is er aandacht voor vrijwilligers binnen
professionele organisaties, ongeorganiseerde vrijwilligers, mantelzorg en
burgerinitiatieven, en worden er kwaliteitseisen aan vrijwilligers gesteld

8.11

x

In Amsterdam zijn voldoende en toegankelijke begraafplaatsen

8.12

O

Gemeentelijke noodverordeningen houden rekening met de kwetsbaarheden en
mogelijkheden van ouderen
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Conclusies uit documetenanalyse
1. Buitenruimte en bebouwing
Zorgschouw Beth Shalom (2015):
Aandacht voor het groen in de tuin en het gebruik van de tuin. Verbeterpunten op het gebied van de
toegankelijke uitstraling richting de buurt.

Zorgschouw Vreugdehof (2012):
Verbeterpunten op het gebied van (rolstoel) toegankelijkheid en bereikbaarheid, herkenbaarheid, groen,
zwerfvuil, zichtbaarheid en beveiliging (camera’s).

Zorgschouw De Buitenhof (2012):
De openbare ruimte aan de voorkant van de Buitenhof is netjes ingericht. De achtertuinen aan de
achterkant zijn klein en er staat veel openbaar groen wat er voor zorgt dat de Buitenhof verstopt ligt. De
verbetermogelijkheden focussen zich op: de achterzijde van De Buitenhof (entree en groen),
scootmobiellessen, sport- en spel elementen in de openbare ruimte, plaatsen kleurrijke planten,
zichtbaarheid, herkenbaarheid, veiligheid.

Vanuit Ruimtelijke buurtschouw Buitenveldert Oost (2015):
-toegankelijkheid parken ‘Voor ouderen is de perceptie van veiligheid en toegankelijkheid bij verminderde
mobiliteit belangrijk om gebruikt te kunnen blijven maken van deze waardevolle plekken.
-slecht oversteekbare straten (zoals de Europaboulevard en de Boelelaan), veel problemen met
verkeerslichten.
-Permanent verkeerslawaai van auto- en vliegverkeer.
-Donker straatbeeld door veel blinde gevels.
-Straatverlichting is op orde.
-Opvallend schoon
-Amstelpark, niet goed toegankelijk voor mindervalide (de rode brug).
-De afstand tussen (winkel)voorzieningen zijn relatief groot.
-Gebied bij AJ Ernstraat wordt als saai en ongezellig ervaren.
-Er zijn enkele binnenhoven met speeltuinen. De wijk mist een gezellige uitstraling.
-Er is weinig cohesie, mensen zijn erg op zichzelf.
-Weinig interactie tussen gebouwen en de openbare ruimte.
-Gelderlandplein is goede ontwikkeling.
-Leeg en kaal schoolplein bij de school De Stern.
-Dichten plinten, saaie architectuur en alleen galerijwoningen.
-De groen/waterstrook wordt als kwaliteit benoemd.

Conclusie buitenruimte en bebouwing:
In de buurt Buitenveldert Oost wordt/is veel gedaan met het domein buitenruimte en bebouwing. Uit de
wijkgerelateerde documenten over de zorgschouwen die zijn gehouden in verschillende
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verzorgingstehuizen (Beth Shalom, de Vreugdehof, de Buitenhof) staan verbeterpunten beschreven.
Veelal komt naar voren dat er meer aandacht aan het groen in de buurt en rondom de gebouwen besteed
moet worden. Naast het groen zijn de toegankelijkheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van de
verzorgingstehuizen belangrijk. Verschillende (zorg) professionals en bewoners geven aan dit belangrijk
te vinden. Daarnaast wordt het gevoel van veiligheid als belangrijk gezien, dit zou eventueel vergroot
kunnen worden door het ophangen van camera’s. In de ruimtelijke buurtschouw worden positieve en
verbeterpunten genoemd. Enkele positieve aspecten van de buurt zijn: de straatverlichting, schone
straten, het winkelcentrum (Gelderlandplein), de groen/waterstrook. Voorbeelden van verbeterpunten zijn:
het donkere straatbeeld, de sociale cohesie, oversteekplaatsen en de afstand tussen voorzieningen.

Thema’s en/of aspecten die missen a.d.h.v. checklist Age- Friendly City:
Trottoirs zijn niet glad, breed genoeg voor rolstoelen en hebben bij oversteekplaatsen verlaagde
stoepranden zodat de stoep op straatniveau uitkomt. In de gevonden wijkgerelateerde documenten wordt
hier geen informatie over gegeven, maar de projectgroep is van mening dat er zeker brede trottoirs zijn,
die meestal rolstoel toegankelijk zijn.
Er zijn voldoende en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers met verschillende soorten beperkingen,
met anti-slip markeringen, visuele en geluidssignalen, en er is voldoende tijd om over te steken.
Weggebruikers geven voorrang aan voetgangers bij kruisingen en oversteekplaatsen.
Fietspaden zijn gescheiden van trottoirs en andere voetgangerspaden. De projectgroep is van mening dat
in de wijk wel overal voetpaden zijn, maar niet overal fietspaden. Wel zijn deze altijd gescheiden van
elkaar.
Voor ouderen zijn er speciale klantvriendelijke regelingen, zoals gescheiden wachtrijen of
ouderenloketten. In het Huis van de Wijk bevinden verschillende lokketten waar ouderen terecht kunnen.
Gebouwen hebben binnen en buiten een goede bewegwijzering, en zijn voorzien van zitplaatsen,
toiletten, toegankelijke liften, rolstoelhellingen, trappen met leuningen en anti-slip vloeren.
Er zijn zowel binnen als buiten voldoende openbare toiletten, en ze zijn schoon, goed onderhouden en
toegankelijk.

2.Vervoer
Vanuit Ruimtelijke buurtschouw Buitenveldert Oost (2015):
Het openbaar vervoer is voor ouderen erg belangrijk. Het GVB heeft besloten dat van bus 62 een deel van
de route word opgeheven. De route van bus 62 loopt van station Lelylaan, van het Hoofddorpplein naar
de VUmc, station Zuid, langs het Gr. Gelderlandplein, Europaplein tot het station Amsterdam Amstel. Een
slingerende oost/west verbinding die verschillende woonbuurten met stations en winkelvoorzieningen
verbindt. Dit houdt in dat bezoekers die rechtstreeks naar het VUmc willen reizen en/of dicht bij de
Amstelveenseweg wonen van een andere vervoeder gebruik moeten maken. Dit gaat ten koste van de
bereikbaarheid van minder flexibele bewoners.

Conclusie vervoer
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De route van bus 62 is aangepast, met als gevolg minder vervoersmogelijkheden binnen BuitenvelderOost.

Thema’s en/of aspecten die missen a.d.h.v. checklist Age- Friendly City:
- Het openbaar vervoer is betrouwbaar en frequent, ook ’s nachts, in de weekeinden en vakanties en ook
van toepassing bij een geringe vervoervraag.
- Alle gebieden en voorzieningen in de stad zijn bereikbaar met het openbaar vervoer, de verbindingen
zijn goed, en zowel de routes als de vervoersmiddelen zelf (bus, tram e.d.) zijn duidelijk gemarkeerd. In de
wijk zijn verschillende mogelijkheden voor gebruik van het openbaar vervoer. Enige struikelblok is de
buslijn 62.
- Voor mensen met een handicap zijn speciale vervoersmiddelen beschikbaar, die optimaal benut worden.
- Chauffeurs stoppen op de daarvoor aangewezen plekken, aan de stoep zodat makkelijker kan worden
ingestapt, en wachten tot iedereen zit voor ze verder rijden.
- Haltes en stations zijn gunstig gelegen, bereikbaar, veilig, schoon, verlicht, goed aangegeven en bieden
zitgelegenheid met een afdak. Niet te achterhalen uit de wijkgerelateerde documenten, projectgroep is wel
van mening dat niet alle bushaltes voorzien zijn van een zitgelegenheid met een afdak.
- Wegen zijn goed onderhouden, hebben een afgedekt ontwateringgsysteem zijn goed verlicht.
- Verkeersstromen zijn goed gereguleerd.
- Wegen zijn vrij van belemmeringen die het zicht van weggebruikers beperken.
- Verkeersborden en kruispunten zijn zichtbaar en goed gelegen.
- Scholing en opfriscursussen voor alle chauffeurs worden gestimuleerd.
- Parkeergelegenheden en plekken om mensen ergens af te zetten zijn veilig, in aantal voldoende en
bevinden zich op een gunstige plek. In de wijk zichtbaar veel parkeergelegenheden.
-Voor mensen met beperkingen zijn voldoende parkeervoorzieningen en mogelijkheden om mensen
ergens af te zetten, en deze plekken worden door anderen gerespecteerd.

3.Huisvesting
Zorgschouw Beth Shalom (2015):
- Creëren van gezellige hoekjes in bijv. het restaurant en op de begane grond.
Zorgschouw Vreugdehof (2012):
- Het veranderen van een aantal aspecten van de indeling en uitstraling van de Vreugdehof.
Zorgschouw Buitenhof (2012):
- Het veranderen van een aantal aspecten en uitstraling van van de Buitenhof.
Ruimtelijke Buurtschouw Buitenveldert Oost (2015):
- Het feit dat de wijk vooral uit kleine woningen met centrale trappenhuizen (vaak zonder lift) en galerijflats
bestaat. Het veranderen van de homogene samenstelling van woningen en aanleggen van moestuintjes
kunnen een bijdrage leveren aan het straatbeeld.
- Oldengaarde (woonhof). Het idee om garageboxen te verbouwen naar ouderenwoningen waar zorg en
wonen samenkomen.
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- Het idee om naoorlogse woningen te voorzien van behoeften van ouderen. Daarnaast is er weinig te
doen (winkels, cafés, etc.) buiten het Gelderlandsplein.

Conclusie huisvesting
Door middel van zorgschouwen is er aandacht voor indeling en uitstraling van de verpleeghuizen en
omgeving in Buitenveldert-Oost. Het straatbeeld is vrij homogeen door o.a. de vele galerijflats. Er zijn
ideeën om naoorlogse woningen te voorzien van de behoeften van ouderen en om garageboxen te
verbouwen naar ouderenwoningen. Daarnaast is er weinig te doen (winkels, cafés, etc.) buiten het
Gelderlandplein.

Thema’s en/of aspecten die missen a.d.h.v. checklist Age- Friendly City:
-Er zijn voldoende en betaalbare huizen beschikbaar in veilige buurten en in de nabijheid van
voorzieningen én er is verbinding met de rest van de wijk.
- Thuiszorg en ondersteunende diensten of voorzieningen zijn toereikend en betaalbaar.

- Huizen zijn goed gebouwd en voorzien in een veilig, comfortabel onderdak tegen het weer. De
projectgroep is van mening dat er voldoende ondersteunende diensten aanwezig zijn zoals Buurtzorg en
het Huis van de Wijk.
- Binnenruimten zijn voldoende ruim en gelijkvloers of hebben een lift, zodat de bewegingsvrijheid in alle

kamers en gangen gegarandeerd is.
- Woningaanpassingen en –voorzieningen zijn beschikbaar en betaalbaar, en aanbieders begrijpen de
behoeften van ouderen.
-Huurhuizen in de sociale en vrije sector zijn schoon, goed onderhouden en veilig.
-Er is voldoende en betaalbare huisvesting beschikbaar met aanvullende voorzieningen voor kwetsbare
en gehandicapte ouderen.
-Op de begane grond zijn voldoende woningen beschikbaar voor ouderen. Veel flats (met trappen) en
blokken met huizen dus onvoldoende woningen op de begane grond.
-Bij huisvesting is er speciale aandacht voor de sociale cohesie in de buurt.
-Wanneer ouderen de wens hebben om in de eigen buurt te blijven wonen krijgen zij met voorrang daar
een woning toegewezen.

4.Sociale participatie
Vanuit de werksessie op 26 maart 2015 worden een aantal initiatieven besproken:
-Wonen in een woongroep (sociaal isolement)
-Verschillende activiteiten aangeboden door Dynamo, WOC Buitenveldert, Minibus.
Daarnaast is het Huis van de Wijk een goed voorbeeld van verschillende onderdelen van sociale
participatie.
-Analyse Beeldvormende Sessie (2015): WMO-participatie bijeenkomst, verschillende organisaties
worden vertegenwoordigd. Belangrijkste uitdaging is inclusie. De mensen die het hardst nodig hebben zijn
niet of het minst vertegenwoordigd.
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-Zorgschouw Beth Shalom (2015) over zinvolle dagbesteding en ontmoetingsmogelijkheden (met de
buurt). Verschillende activiteiten (pannenkoekenmiddag, muzikale activiteiten, sjoelen) vanuit de
zorginstelling worden als waardevol gezien. Activiteiten zijn ook toegankelijk voor mensen van buitenaf.
-Zorgschouw Vreugdehof (2012):
Een structurele bondgenotenbijeenkomst. Bewoners, medewerkers en familie treffen elkaar en bespreken
hoe zij het op de afdeling ervaren. Dit gebeurt met een onafhankelijk persoon.

Conclusie sociale participatie
De sociale participatie wordt in de wijk vergroot door de aanwezige activiteiten van het Huis van de Wijk,
Beth Shalom, Dynamo en Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB). Ook is er een minibus die rijdt
naar uitjes voor mensen voor wie zelfstandig reizen niet mogelijk is.
Uit de WMO-participatiebijeenkomst blijkt dat inclusie een uitdaging is. Groepen die het meest nodig
hebben zijn niet of het minst goed vertegenwoordigd.
Er is in de wijk een woongroep aanwezig waarbij betrokkenheid erg belangrijk is.
Door middel van bijeenkomsten worden bewoners, medewerkers en familie uitgenodigd om hun
ervaringen met de verpleeghuizen te delen.

Thema’s en/of aspecten die missen a.d.h.v. checklist Age- Friendly City:
- Informatiemateriaal over minima- en ouderenvoorzieningen is ook in andere talen beschikbaar.
- Informatie sluit aan op de informatiebehoefte van ouderen (denk aan financiële zaken), wordt tijdig
gegeven (denk aan nieuwe regelingen) en verspreid via kanalen die ouderen kennen en bereiken.

5.Respect en sociale inclusie
Er is weinig informatie vanuit de verkregen wijkgerelateerde documenten te vinden die gericht zijn op
respect en sociale inclusie. Het enige document dat zich daarop richt is het ‘Smoelenboek
werkconferentie’. Hierin hebben verschillende mensen in eigen woorden omschreven wat sociaal
isolement voor hen betekend.

Conclusie respect en sociale inclusie:
Uit de verkregen documenten kan geconcludeerd worden dat er weinig informatie te vinden over het
domein ‘respect en sociale inclusie’. Wellicht goed om hier wat meer aandacht aan te besteden of om te
kijken naar andere documenten.

Thema’s en/of aspecten die missen a.d.h.v. checklist Age- Friendly City:
- Ouderen worden regelmatig geconsulteerd door publieke, vrijwillige en commerciële diensten over de
manier waarop ze beter bediend kunnen worden. De dienstverlening en producten passen bij de diverse
behoeften en voorkeuren van ouderen; dienstverleners zijn beleefd en behulpzaam en
stemmen af op ouderen. Uit het gesprek met medewerkers van Buurtzorg komt naar voren dat ouderen
preventief gescreend worden.
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- Scholen bieden lesmogelijkheden over ouder worden en ouderen, en betrekken ouderen bij
schoolactiviteiten.
- Ouderen krijgen van de gemeenschap erkenning voor zowel hun huidige als hun vroegere bijdragen aan
de samenleving.
- Minder draagkrachtige ouderen hebben een goede toegang tot publieke, vrijwillige en particuliere
diensten.

6. Burgerlijke participatie
Het project ‘Leefbaar op de Boelelaan’ is gericht op de burgerlijke participatie. Dit project is gefocust op
het verbeteren van de leefbaarheid en het stimuleren van participatie in de wijk door te werken aan het
groen, en het tegengaan van eenzaamheid onder bewoners (Stad als academie, n.d.).
Er is een website genaamd BUUV, dit is een soort marktplaats voor vrijwillig klusjes doen voor je
buurtbewoners (Buuv, n.d.).
Ook de vrijwilligerswerkcentrale Amsterdam is altijd hard op zoek naar vrijwilligers, dus ook in
Buitenveldert.

Conclusie burgerlijke participatie:
Er zijn een aantal goede initiatieven gericht op de burgerlijke participatie, zoals de website BUUV. In de
verkregen documenten was hier helaas weinig van terug te lezen en werd er alleen het project ‘leefbaar
op de Boelelaan’ genoemd.

Thema’s en/of aspecten die missen a.d.h.v. checklist Age- Friendly City:
- De kwaliteiten van oudere werknemers worden positief uitgedragen met respect voor
arbeidsverhoudingen.
- Het wordt gestimuleerd dat ouderen toegang hebben tot een breedspectrum aan vrijwilligersplekken met
een passende vergoeding.
- Leeftijdsdiscriminatie is verboden bij het in dienst nemen van mensen en bij vaste aanstellingen,
promotie en opleidingen, ook bij vrijwilligerswerk.
- Werkplekken zijn aangepast om tegemoet te komen aan de behoeften van mensen met een beperking.
- Initiatieven om zelf werk te creëren voor en door ouderen worden gepromoot en gestimuleerd.
De organisatie BUUV kan hieronder geplaatst worden.
- Voor oudere werknemers zijn er trainingen in wat de mogelijkheden zijn na pensionering.
- Besluitvormende organen in de publieke, particuliere en vrijwillige sectoren steunen en faciliteren het
lidmaatschap van ouderen. Wordt volgens de projectgroep gedaan met het project, maar verder weinig
informatie over particuliere en vrijwillige sectoren.
- Goede informatie aan instellingen geleid door (vooral) oudere(n) (vrijwilligers) over financiën en
personele zaken.

7.Communicatie en informatie
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-Er wordt maandelijks een wijkkrant uitgegeven, met alle belangrijke informatie voor de wijk hierin. Hier
staat ook de agenda van het huis van de week in.
Vanuit Zorgschouw Buitenhof (2012):
-Binnen de buitenhof zijn er een aantal verbeterpunten opgesteld om de deelname aan activiteiten te
verbeteren:
- Wijze van inschrijven veranderen, waardoor iedereen gelijke kans heeft.
- Communiceer persoonlijk en digitaal naar bewoners en hun naasten over planning
activiteiten.
- Breng de hobby’s/werkervaringen van bewoners, naasten, buurtbewoners (en
medewerkers) in kaart en speel hierop in.
- Zorg ervoor dat er ‘activiteiten’ zijn voor de bezoekende kinderen en dat die
zichtbaar aanwezig zijn.
Zorgschouw Vreugdehof (2012):
-Er wordt opgesteld dat er meer samengewerkt zou kunnen worden tussen belanghebbende organisaties
in de wijk. Zoals kijken naar de mogelijkheid om de openbare ruimte voor meerdere doeleinde te
gebruiken, een samenwerking met het VUmc om een koppeling te maken met de studentenwoningen
nabij, Vreugdehof meer bekendheid geven in de wijk (en dan vooral wat ze te bieden hebben),
afstemming zoeken met het Huis van de Wijk over de informele ondersteuningsdiensten van bewoners en
het contact met de ondernemersvereniging Gelderlandplein een vervolg geven.
Zorgschouw Vreugdehof (2012):
-voorzieningen die binnen Vreugdehof aanwezig zijn hebben de potentie om een grotere doelgroep van
mensen buiten het verpleeghuis te bedienen, maar dit moet meer gestimuleerd en gecommuniceerd
worden.

Conclusie communicatie en informatie:
Uit de verkregen documenten kan geconcludeerd worden dat de verschillende instellingen hun best doen
om goed te communiceren met de buurtbewoners. Zo is er een wijkkrant waar alle informatie van het Huis
van de Wijk in staat. De zorgcentrums hebben in hun zorgschouwen verbeterpunten ten aanzien van
communicatie en informatie opgesteld, zodat deze in de toekomst verbeterd kunnen worden.

Thema’s en/of aspecten die missen a.d.h.v. checklist Age- Friendly City:
-Alle punten van de checklist.

8.Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg
Vanuit Beth Shalom (2015) worden allerlei activiteiten georganiseerd, in de wintertuin, waar niet alleen de
bewoners maar ook de buurt bij kan aansluiten. Het Joodse geloof wordt uit geoefend en het hierbij
horende koosjer eten, de orthodox-joodse regels en de joodse feest- en treurdagen en tradities worden
gevierd. De synagoge is dan ook voor iedereen, bewoner en buurt toegankelijk.
Vanuit werksessie ‘oog voor sociaal isolement in Buitenveldert’ worden mantelzorglunches georganiseerd
met ondersteuning voor mantelzorgers.
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-

Dienstbaarheid en grenzen stellen. Het doen van vrijwilligerswerk maar wel met het stellen van
grenzen om de eisen behapbaar te maken.

Zorgschouw Vreugdehof (2012):
-

Locatie Vreugdehof heeft verschillende voorzieningen gehuisvest voor bewoners en
buitenstaanders.

-

De mogelijkheid voor bewoners om boodschappen te bestellen bij de Albert-Heijn.

Conclusie maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg:
Er worden een aantal activiteiten georganiseerd vanuit de verschillende zorgcentrums in Buitenveldert, zo
kunnen buurtbewoners mee doen met de georganiseerde activiteiten in de zorgcentrums. Daarnaast
worden er nog allerlei activiteiten georganiseerd in het Huis van de Wijk in Buitenveldert.

Thema’s en/of aspecten die missen a.d.h.v. checklist Age- Friendly City:
- Thuiszorgdiensten omvatten (gezondheids)zorg, persoonlijke verzorging en het huishouden. Wordt niet
heel duidelijk uit de verkregen documenten maar wel uit het contact met Buurtzorg en het Huis van de
Wijk.
- Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening zijn gehuisvest op passende locaties en
toegankelijk met alle vervoersmiddelen en ook sociaal toegankelijk.
- Intramurale zorg en voor ouderen bestemde huisvesting bevinden zich in de nabijheid van diensten en
de rest van de gemeenschap, hebben goede en betaalbare parkeerfaciliteiten en bevinden zich in de
nabijheid van het openbaar vervoer. Gedeeltelijk.
- Accommodaties van de gezondheidszorg en buurtdiensten zijn (sociaal) veilig gebouwd en toegankelijk.
- Voor ouderen is heldere en toegankelijke informatie beschikbaar over gezondheid en maatschappelijke
dienstverlening voor ouderen met aandacht voor laaggeletterde ouderen en mensen zonder
internetvaardigheden.
- De levering van diensten wordt gecoördineerd en de administratie ervan is simpel voor klanten en
hulpverleners.
- Het personeel is respectvol, hulpvaardig en getraind, cultureel sensitief, heeft een luisteren-meedenkenafstemmen attitude en kan werken zonder gehinderd te worden door de agenda van organisaties en
andere professionals.
- Financiële drempels die de toegang belemmeren tot gezondheidszorg en buurtdiensten zijn minimaal.
Veel activiteiten in Huis van de Wijk die worden aangeboden zijn gratis of laag in kosten.
- Vrijwilligersorganisaties, bemenst door mensen van alle leeftijden, worden aangemoedigd en
ondersteund. Ook is er aandacht voor vrijwilligers binnen professionele organisaties, ongeorganiseerde
vrijwilligers, mantelzorg en burgerinitiatieven, en worden er kwaliteitseisen aan vrijwilligers gesteld.
- In Amsterdam zijn voldoende en toegankelijke begraafplaatsen. Niet relevant voor het project.
- Gemeentelijke noodverordeningen houden rekening met de kwetsbaarheden en mogelijkheden van
ouderen.
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Bijlage 5: Uitkomsten gesprekken
Participant 1
Geslacht: Man
Leeftijd: 92 jaar
Trof de dhr. aan tijdens het besproeien van de planten in de tuin.
Woont zelfstandig in een benedenwoning vlakbij het Gelderlandplein. Vrouw is een aantal jaren
geleden overleden.
Onderwerp 1:
Meneer is van mening dat Buitenveldert ouderenvriendelijk is, omdat hij alle voorzieningen kan
vinden en het voordeel heeft dicht bij het winkelcentrum te wonen. Meneer is tevreden over de
verscheidenheid aan winkels in het winkelcentrum (ook goedkopere winkels als de Mango en
Rituals). Vind het leuk dat er steeds meer gezinnen met jonge kinderen wonen in de buurt.
Meneer noemt geen verbeteren.
Onderwerp 2:
Meneer doet zelfstandig de boodschappen. Ook doet hij aan tuinieren.
Meneer mist geen voorzieningen voor ouderen. Meneer kent het Huis van de Wijk, komt er twee
keer per maand om vergaderingen bij te wonen.

Onderwerp 3:
Meneer vindt het belangrijk dat er verschillende winkels zijn in de buurt zijn, die ook makkelijk te
vinden zijn.
Participant 2
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 77 jaar
Trof mevrouw aan bij de bloemenwinkel naast het Gelderlandplein. De winkel is van haar neef,
zij houdt deze middag toezicht. Woont al 45 jaar in Buitenveldert Oost in een flat met lift, man
aantal jaar geleden overleden.

Onderwerp 1:
Mevrouw omschrijft de Buitenveldert als een levendige buurt en ouderenvriendelijk. Mevrouw is
tevreden over het groen (parken) en de parkeerplaatsen rondom haar flat in de buurt. De
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verbeteringen die zij noemt zijn gericht op de buslijn (rijdt niet in alle delen van de buurt) en de
weinig parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum.
Onderwerp 2:
Mevrouw maakt buitenshuis veel gebruik van de auto. Daarnaast helpt zij weleens bij de
bloemenzaak van haar neef en doet zelfstandig de boodschappen in het winkelcentrum.
Mevrouw maakt geen gebruik van ouderen voorzieningen (zegt dit niet nodig te hebben).
Mevrouw kent het Huis van de Wijk maar gaat hier niet naar toe.
Onderwerp 3:
Mevrouw vindt de hoeveelheid groen belangrijk in een ouderenvriendelijke buurt.

Participant 3
Leeftijd: 78 jaar
Geslacht: vrouw
Mevrouw woont al 48 jaar in Buitenveldert Oost. Gesproken in het Amstelpark
Onderwerp 1:
Mevrouw omschrijft de buurt als levendig, mooi qua groen en ruim opgezet
Mevrouw omschrijft de buurt ouderenvriendelijk. Geeft hiervoor verschillende redenen: veel
groen, leuke winkels, Huis van de Wijk (waar zij voorzitter is van de bewonersraad Zuidas)
Mevrouw is tevreden over parkeerplaatsen, oversteekplaatsen, groen (parken), Huis van de
Wijk, winkelcentrum. Verbinding naar het centrum (woont vlakbij station Rai).
Verbeteringen die mevrouw noemt, is het openbaar vervoer in binnen Buitenveldert.
Onderwerp 2:
Mevrouw is regelmatig in het Huis van de Wijk te vinden. Daarnaast gaat mevrouw wandelen,
boodschappen doen en naar andere delen van de stad voor afspraken.
Mevrouw mist geen voorzieningen in de buurt.
Mevrouw is positief over het Huis van de Wijk. Geeft aan er vaak te zijn en is tevreden over het
grote aanbod aan activiteiten.

Onderwerp 3:
Belangrijk: veel groen, goede verbinding, verschillende winkels.
Participant 4
Leeftijd: 77 jaar
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Geslacht: vrouw
Mevrouw woont 18 jaar in Buitenveldert West
Onderwerp 1:
Mevrouw omschrijft de buurt als een leuke buurt waarin het fijn is om te wonen.
Mevrouw omschrijft de buurt ouderenvriendelijk, omdat zij veel zelfstandig kan ondernemen.
Voorzieningen in de buurt. Mevrouw woont naast het Amsterdamse Bos en vindt het heerlijk om
te wandelen. Ook is zij positief over het Huis van de Wijk. Ook positief over het aantal
parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum en bij haar woning. Tevreden over de mix van dure
en goedkopere winkels.
Een verbetering die mevrouw noemt is de busverbinding binnen Buitenveldert.

Onderwerp 2:
Mevrouw is regelmatig in het Huis van de Wijk. Is lid van de bewonersraad Zuidas. Doet
zelfstandig boodschappen en gaat vaak wandelen. Mevrouw mist geen voorzieningen in de
buurt. Mevrouw is positief over het Huis van de Wijk.
Onderwerp 3:
Belangrijk: groen, winkels, ruimte op straat.
Participant 5
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 85 jaar
Woont sinds haar 25e (60 jaar) in Buitenveldert Oost
Onderwerp 1:
Mevrouw vindt het een fijne buurt om te wonen, leuke mensen, wordt goed geholpen en merkt
dit ik de winkels en supermarkten.
Mevrouw vindt de wijk ouderenvriendelijk omdat zij goed geholpen wordt en er veel
voorzieningen zijn voor ouderen in de buurt.
Mevrouw is tevreden over de vele voorzieningen, de mensen en de verschillende winkels in het
winkelcentrum. Mevrouw noemt geen verbeteringen voor de buurt.

Onderwerp 2:
Mevrouw doet zelfstandig de boodschappen, gaat regelmatig op bezoek bij haar dochter in
Amsterdam Noord, maakt daarbij gebruik van het openbaar vervoer. Alles is verder op
loopafstand te doen.
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Mevrouw mist geen activiteiten of voorzieningen in de buurt.
Mevrouw kent het Huis van de Wijk, maar heeft er verder niks mee en gaat er ook niet naar toe.
Zegt hier geen behoefte aan te hebben.
Onderwerp 3:
Belangrijk dat iedereen elkaar helpt in de buurt.
Participant 6
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 85 jaar
Woont 45 jaar in Buitenveldert, heeft een longaandoening daardoor beperkt in haar activiteiten.
Aangesproken bij de bushalte.
Onderwerp 1:
Levendig en leuk, vindt het leuk dat er steeds meer gezinnen met jonge kinderen in de buurt
wonen.
Mevrouw geeft aan de buurt ouderenvriendelijk te vinden, omdat zij alles weet te vinden in de
buurt en deze goed te bereiken zijn.
Mevrouw is tevreden over de afstand tussen de voorzieningen, het groen in de buurt, de
mensen.
Verbeteringen: busverbinding.

Onderwerp 2:
Doet zelfstandig de boodschappen en maakt gebruik van het openbaar vervoer.
Mist een markt in de buurt, gaat daarvoor naar Amstelveen.
Is bekend met Huis van de Wijk, maakt hier geen gebruik van door haar aandoening (tumor
longen).
Geen kennissen.
Onderwerp 3:
Mevrouw vindt het belangrijk dat activiteiten en voorzieningen in de buurt zijn.

Participant 7
Geslacht: man
Leeftijd: 68 jaar
Woont 13 jaar in Buitenveldert, is alleenstaand. Trof de heer op weg naar de bibliotheek.
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Onderwerp 1:
Meneer omschrijft Buitenveldert als een rustige en mooie buurt met veel groen.
Beschrijft de buurt als ouderenvriendelijk, omdat er in zijn flat een lift aanwezig is. Er wordt veel
aangeboden in de buurt zoals lezingen in de bibliotheek, activiteiten in het Huis van de Wijk, alle
voorzieningen in de buurt en op loopafstand.
Tevreden over de verschillende voorzieningen waar hij gebruik van maakt.
Kan geen verbeteringen noemen.
Onderwerp 2:
Meneer gaat iedere dag naar de bibliotheek, eet elke dag buiten de deur (eet ook in het
restaurant van de Vrije Universiteit, gaat naar lezingen en activiteiten in het Huis van de Wijk (of
eet daar wat, heerlijke uitsmijter). Mist geen activiteiten of voorzieningen.
Ziet geen verbeteringen.
Is positief over het Huis van de Wijk, worden veel leuke activiteiten aangeboden.

Rustige buurt en mooie buurt, veel groen (Amstelpark).
Woont in een flat met lift, lezingen in de bibliotheek, noemt het Huis van de Wijk, eet vaak in de
buurt, ziekenhuis in de buurt. Ouderenvriendelijke buurt.
Ziet geen verbeteringen.
Onderwerp 3:
Vind het belangrijk dat de mensen elkaar kennen. Noemt dat de mensen hier in anonimiteit
leven. Zou dit graag anders zien.

Participant 8
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 77 jaar
Woont 35 jaar in Buitenveldert
Onderwerp 1:
Mevrouw omschrijft de buurt als rustig en vindt het hier prettig wonen.
Mevrouw vindt de buurt ouderenvriendelijk, geeft aan dat zij gebruikt maakt van veel
voorzieningen in de buurt.
Mevrouw is tevreden over de rust die de buurt uitstraalt (overdag en in de avond). Ook tevreden
over het aantal voorzieningen en het Huis van de Wijk, gaat weleens mee met uitjes die worden
georganiseerd.
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Verbeteringen: markt, busverbinding (lijn 62), minder dure winkels (mist ‘gewone’ winkels). Is
wel tevreden over de inzet van de Gelderlandplein bus.
Onderwerp 2:
Activiteiten buitenshuis: boodschappen, gaat iedere week bij ouderen op bezoek om te praten
(soort maatjes).
Maakt gebruik van de winkels in de buurt, het Huis van de Wijk, openbaar vervoer.
Mevrouw mist een markt in de buurt en goedkopere alledaagse winkels.
Geen kennissen die het leuk zouden vinden.
Onderwerp 3:
Mevrouw geeft aan ruimte, rust, vervoer, sociale participatie in de vorm van deelname aan
activiteiten belangrijk te vinden in een ouderenvriendelijke stad.

Participant 9
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 68 jaar
Woont 48 jaar in Buitenveldert Oost
Onderwerp 1:
Mevrouw omschrijft de buurt als een rustige en veilige buurt. Voelt zich veilig in de buurt (ook in
de avond).
Mevrouw omschrijft de buurt als ouderenvriendelijk, omdat er veel voorzieningen in de buurt zijn.
Alles is op loopafstand. Is bekend met Huis van de Wijk, gaat er niet naar toe door haar slechte
gehoor. Noemt dat daar veel activiteiten aangeboden worden waarbij dat wel van belang is.
Mevrouw is tevreden over de bereikbaarheid van de voorzieningen.
Verbeteringen: openbaar vervoer en dan met name de bus, het groen in de buurt is minder dan
het was.
Onderwerp 2:
Tennist twee keer in de week, mantelzorg (voor haar man), boodschappen, wandelen in
Amstelpark
Mevrouw mist geen voorzieningen in de buurt.
Mevrouw vindt het Huis van de Wijk een goed initiatief, maar wordt beperkt door haar gehoor en
gaat er daardoor niet naar toe.
Onderwerp 3:
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Mevrouw vindt het belangrijk dat er voor ouderen genoeg voorzieningen zijn waar zij om hulp
kunnen vragen en dat deze te makkelijk te vinden zijn. Groen, goed verbinding (openbaar
vervoer).
Participant 10
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 78
Woont meer dan 20 jaar in Buitenveldert0Oost.
Onderwerp 1: Mevrouw vindt dat de wijk doordat hij zo ruim opgezet is veilig ogen. Ze vindt het
winkelcentrum niet erg gezellig doordat het zo nieuw is. Wel vind ze het een prettige sfeer
hebben. Mw duwt soms de rolstoel van haar man en vind dat de stoepen zich hier goed voor
dienen. Verder is mevrouw erg tevreden over de wijk.

Onderwerp 2: Mw. doet alles nog zelf. Behalve autorijden. Haar zoon brengt haar indien nodig.
Verder kan ze binnen de wijk nog wel alles lopen.
Onderwerp 3: Mw vindt het belangrijk dat ze de alledaagse dingen in de wijk kan doen en dat
ze er terecht kan bij een dokter en tandarts.
Participant 11
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 96
Woont sinds het begin in Buitenveldert.
Onderwerp 1:
Mw is erg tevreden met het wonen in Buitenveldert. Ze verteld dat ze hier al vanaf het begin
woont en het een prettig plek vindt om te wonen. Er is genoeg parkeerruimte, het winkelcentrum
is dichtbij voor een boodschap, mw. verteld dat zij een fijne woning heeft (een galerijwoning) en
het vele groen is zeker een positief aspect van Buitenveldert.
Ook de bussen en trams mogen wat ouder vriendelijk, de deuren sluiten te snel waardoor mw.
geen tijd heeft om in te stappen en mw. vindt dat de buschauffeurs wat meer rekening moeten
houden met de ouderen, bv. bij het wegrijden van bushaltes als iemand nog niet zit.
De buitenlanders die in de flat van mw. wonen zijn ontzettend aardig, maar maken wel veel
rommel. Zo ligt er snoep op de grond waar mw. over kan uitglijden en op de galerij ligt ook vaak
rommel waardoor mw. er bijna niet langs kan met haar rollator.
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Onderwerp 2:
Mw doet haar eigen boodschappen, gaat de duiven voeren, luistert graag naar muziekconcerten
die buiten in de zomer worden gegeven.
Mw is weleens naar het huis van de wijk geweest, maar gaat nu niet meer aangezien zij slecht
ter been is en met rollator loopt. Mw zou het leuk vinden om weer naar het huis van de wijk te
kunnen gaan en dat daar dan meer aan communicatie en samen doen wordt gedaan. Toen mw.
nog ging zat zij vaak alleen.
Onderwerp 3:
Mw is zeer tevreden met de wijk waarin zij woont en als de bussen en trams en de rommel bij
haar in de flat zou verholpen worden zou zij het een ouder vriendelijke wijk noemen.

Participant 12
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 83
Woont 29 jaar in Buitenveldert.
Onderwerp 1:
Mw is blij met de plek waar zij woont, ze woont er niet voor niks al 29 jaar. Het groen en de
lekkere parkjes met banken, het winkelcentrum op loopafstand die van alles voorzien is, mw.
verteld dat zij in een fijne buurt woont en het vooral leuk vindt dat er veel verschillende leeftijden
wonen. ‘Ik heb als er alleen maar ouderen naast mij wonen het gevoel dat ik in een
bejaardentehuis woon. Dat heb ik nu er verschillende leeftijden in mijn flat wonen niet’. En als
laatste vindt mw. dat de communicatie goed is. Mw krijgt veel informatie thuis of gaat naar het
huis van de wijk om daar informatie te halen.
De woningen zijn niet de mooiste woningen maar mw. woont er wel fijn. De communicatie is
goed in de wijk. Mw. Woont aan de van Nijenrodeweg, maar heeft nauwelijks overlast hiervan.
De verpleeghuizen raken wel erg voor waardoor je er pas heel laat in kan komen, dat vindt mw.
wel een minpunt.
Het openbaar vervoer sinds het inkorten van de route van lijn 62 kan mw. veel minder en lijn
50/51 zijn te ver weg. Mw is wel heel tevreden met de connexxion taxiservice en de valys.
Het respect van jongeren naar ouderen toe is soms niet genoeg, mw. verteld een verhaal over
haar buurman (22 jaar) die op 4 mei (dodenherdenking) een luid feest had gegeven en toen mw.
hem daarop aanspraak was hij niet erg respectvol.
Onderwerp 2:
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Mw gaat haar de ouderengym in het huis van de wijk, doet haar eigen boodschappen en gaat
nog weleens een maaltijd eten bij Dynamo.
Onderwerp 3:
‘Ik vind dat Buitenveldert al een goed voorbeeld is voor een ouder vriendelijke buurt. Alles is in
de buurt en er is veel ruimte wat voor mij heel belangrijk is’.
Participant 13
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 84
Woont al vanaf het begin in Buitenveldert.

Onderwerp 1:
Er is geen betere plek om te wonen dan in Buitenveldert. Het openbaar vervoer is voor de deur,
de dokter is om de hoek, ‘ik heb een heerlijke woning’, de wijk wordt steeds dynamischer door
de vele jongere mensen die naar de buurt trekken en de wijk ligt lekker dicht bij de binnenstad.
Het enige minpuntje is dat de scooters te hard rijden op het fietspad, waardoor mw. soms bang
wordt op het fietspad.
Onderwerp 2:
Mw gaat naar het huis van de wijk om cursussen te doen. Mw is erg actief, zij golft, tennist,
bridget, en gaat graag naar musea.

Onderwerp 3:
Mw is vooral zeer tevreden over de wijk en wat er voor de ouderen wordt gedaan.
Participant 14
Geslacht: vrouw
Leeftijd 70
Woont 10 jaar in Buitenveldert.

Onderwerp 1:
‘Het is hier prettig wonen, vooral omdat het lekker rustig is’. Er is veel groen, vooral met het
Amsterdamse bos in de buurt. Het is lekker rustig in de buurt en alle voorzieningen zijn in de
buurt. Mw is erg tevreden het is wel een beetje een bejaardenwijk en mw. geeft aan er op
jongerenleeftijd niet te zijn gaan wonen. ‘Maar op deze leeftijd vind ik het wel heerlijk rustig’.
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Het winkelcentrum heeft vooral wat duurdere winkels en de eigenaren zijn erg bepalend voor
welke winkels erin komen en dat is jammer.
De bibliotheek ligt onder vuur en het zou ontzettend jammer als die weg zou gaan. ‘Ik haal hier
veel informatie vandaan’.
‘De buurtkrant wordt niet bezorgt die moet ik ophalen bij de bibliotheek’.
‘Het openbaar vervoer is slecht, weinig ov op weinig plekken’.
‘Het huis van de wijk mag meer reclame maken, ik heb eigenlijk geen idee wat je daar kan
doen?’
Onderwerp 2:
Mw komt veel in de bibliotheek, loopt nu met een kruk dus heeft verder nu geen externe
activiteiten.
Onderwerp 3:
Rust en ruimte zijn de belangrijkste aspecten van zo een wijk.
Participant 15
Geslacht: man
Leeftijd 85 jaar
Woont vanaf het begin in Buitenveldert.

Onderwerp 1:
‘Ik woon hier wel fijn hoor, het is zeker ouderenvriendelijk’. De ruimte overal is heel fijn, er is veel
groen, alles is dicht in de buurt en we hebben een mooi winkelcentrum. De mooiste van
Nederland volgens de burgemeester. Dhr. woont hier erg prettig, samen met zijn echtgenote.
Alles is in de buurt, dhr. heeft een grote kennissenkring terwijl hij niet kerkgezind is. Woont hier
al vanaf het begin en heeft de kinderen hier zien opgroeien. ‘Wat Buitenveldert zo fijn maakt is
dat het net een dorp is’.
‘Het is een beetje saai, vooral de buitenruimte, saaie bebouwing met alle galerijwoningen’.
De woningen zijn erg gehorig, dhr. vertelt dat als hij een gat in de muur boord dat de hele
verdieping dat kan horen.

Onderwerp2:
‘Ik heb vroeger in de bewonersvereniging gezeten, verder doe ik niks.’ Dhr. haalt de buurtkrant
in de bibliotheek, doet de boodschappen, en is graag met zijn echtgenote.
Onderwerp 3:
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Dat de wijk niet aanvoelt als een stad, maar een klein dorpje op zichzelf is.

Participant 16
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 79
Woont al vanaf het begin in Buitenveldert.
Onderwerp 1:
‘Het is fantastisch om hier te wonen, je hebt alles in de buurt. Het winkelcentrum, de bibliotheek,
bussen en het station’. Ook benoemd mw. het groen als een pluspunt, vooral omdat ze daardoor
een prachtig uitzicht heeft vanaf haar huis.
Mw ziet geen verbeteringen, zo vindt zij niet dat er gedacht moet worden.
Onderwerp 2:
Mw is onderweg naar de ouderengym in het huis van de wijk. Daarnaast doet zij nog alles
zelfstandig en gaat zij graag naar buiten toe.
Onderwerp 3:
Mw vind dat Buitenveldert een goed voorbeeld is van een oudervriendelijke buurt. Alles is
dichtbij en er is veel groen.

Participant 17
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 81
Woont al 37 jaar in Buitenveldert.
Onderwerp 1:
Mw is zeer positief over de wijk, de wijk is wat aan het verjongen waardoor het nog leuker wordt
met alle jongeren die er komen wonen. De positieven punten zijn vooral de ruimte met het vele
groen, waar veel bankjes ook aanwezig zijn. Daarnaast is de loopafstand naar de supermarkt
een zeker pluspunt.
De verbeterpunten zijn het openbaar vervoer, vooral omdat buslijn 62 is ingekort en de
buurtkrant die niet bezorgd wordt waardoor ik hem dus moet gaan halen. Het zou toch prettig
zijn als die bezorgd wordt.
Onderwerp 2:
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Mw bridget eens per week en gaat weleens een maaltijd eten bij Dynamo. Daarnaast doet zij
graag zelf de boodschappen zodat ze nog een loopje heeft elke dag.
Mw vind het huis van de wijk een leuk initiatief maar is er zelf niet betrokken bij, ik doe liever
dingen met mijn eigen kennissengroep.

Onderwerp 3:
Diversiteit in de wijk maakt het voor ouderen erg leuk, de jongere generatie maken de wijk een
stuk levendiger. Daarnaast een goed bereikbaar winkelcentrum en openbaar vervoer zou
bereikbaar moeten zijn.
Participant 18
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 81
Woont sinds het begin in Buitenveldert.

Onderwerp 1:
Mw vind Buitenveldert wel een rustige en leeftijd vriendelijke buurt. Mensen zijn wat meer op
zichzelf dan in de binnenstad en er valt niet elke dag iemand binnen. Maar als er wat is staan de
buren wel voor elkaar klaar. Wat heel fijn is aan de wijk is het vele groen en de ruimte die de
auto’s krijgen, er is altijd genoeg parkeerruimte.
Mw merkt aan de ouderen die slechter ter been of afhankelijk zijn van het openbaar vervoer dat
die de buslijn 62 erg missen. Nu moet de volledige AJ. Ernststraat afgelopen worden om naar de
supermarkt te kunnen. Verder heeft mw. geen verbeterpunten, zo een soort persoon is zij niet.

Onderwerp 2:
Mw heeft altijd vrijwilligerswerk gedaan in het bejaardentehuis bij haar in de buurt, maar
aangezien zij zichzelf nu ook ‘bejaard’ vindt is ze daarmee gestopt.
Mw is bekend met het huis van de wijk maar vind het niet echt haar ding. Mw gaat liever met
haar eigen vrienden en kennissengroep kaarten, met een hapje en drankje erbij.
Onderwerp 3:
Wat van belang is in een oudervriendelijke buurt is ruimte, rust en buren die voor elkaar klaar
staan. Wat mw. ook heel belangrijk vindt aan de buurt is dat het er schoon is maar er wel
geleefd wordt.
Participant 19
Geslacht: vrouw
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Leeftijd: 78
Woont 11 jaar in Buitenveldert.
Onderwerp 1:
Het is een prettige buurt om in te wonen, mw. woont in het gedeelte waar de bussen nog
allemaal rijden. Mw kan overal heen met de auto. Heerlijk om lopend naar het Gelderlandsplein
te kunnen en het groen hier in de buurt is heel fijn.
Wat mw. als verbeterpunten ziet is dat ze het uitzicht op de Zuidas jammer vindt. En het sociale
contact, vooral ook aangezien mw. amper contact heeft met haar buren.
Onderwerp 2:
Mw is erg op zichzelf, gaat nu wel naar de kerk toe maar dit heeft ook erg lang geduurd. Mw
mist heel erg het contact dat er vaak wel is in een straat met rijtjeshuizen en nu niet in de flat.
Mw durft niet in het donker naar buiten te gaan, maar geeft daarbij aan dat dit verder niks met de
wijk heeft te maken. Maar vooral met alles wat mw. al heeft meegemaakt.
Mw is bekend met het huis van de wijk maar durft er niet zelfstandig naar toe, ze zou alleen
gaan samen met een vriendin. Mw vertelt wel dat het huis van de wijk een paar jaar geleden bij
haar langs is geweest wat zij fijn vond. Er is hier verder alleen nooit wat mee gedaan.
Onderwerp 3:
Het belangrijkst van een ouder vriendelijke buurt is dat er sociaal contact is en dat daarin wordt
geïnvesteerd om mensen die minder makkelijk contact maken ook mee te krijgen.

Participant 20
Geslacht: vrouw en man
Leeftijd: 81 en 84
Wonen 30 jaar in Buitenveldert.
Onderwerp 1:
Mw en dhr. zijn zeer tevreden met de wijk waar ze in wonen, het is er heerlijk. Ze wonen er al 30
jaar en vinden dat ze met de wijk zijn meegegroeid. Het is een prettige buurt. Alles is dicht in de
buurt, zoals de uitvalswegen, bussen, trein, winkelcentrum en de bibliotheek.
Dhr. en mw. hebben zelf geen verbeterpunten voor de wijk. Wel horen zij dat mensen moeite
hebben met de verdwijning van bussen en de mogelijke verdwijning van tramlijn 5.
Onderwerp 2:
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Mw en dhr. zijn zelf altijd druk met van alles en nog wat. Hebben om die reden ook geen tijd om
bij het huis van de wijk langs te gaan. Ze vinden het wel een goed concept, maar hebben het
gevoel niet een toegevoegde waarde daar te kunnen brengen.
Onderwerp 3:
Sociale contacten zijn erg belangrijk in een buurt voor ouderen, ook ruimte en rust zijn
belangrijke punten. De drukte zoals in de binnenstad vinden dhr. en mw. niet passen bij een
ouderenbuurt.
Participant 21
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 73 jaar
Woont 10 jaar in Buitenveldert Oost

Onderwerp 1: De wijk voelt veilig. Het is er zeker nu in de lente aangenaam groen. Ze mist
contacten met haar directe buren in de straat. Deze zijn erg op zichzelf. Hiervoor had ze veel
contact met een echtpaar. Maar die wonen er niet meer.
Onderwerp 2: Goede winkels, uitgebreide AH. Mist een goede boekwinkel. Wel een goede
bibliotheek waar ze veel gebruik van maakt.

Onderwerp 3: Veiligheid en weten waar ze terecht moet als dat nodig is. Ook dat het goed
mogelijk is om alle nodige boodschappen en overige benodigdheden te halen. (Zoals
medicijnen, Kruidvat, etc.)
Participant 22
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 68 jaar
Woont 15 jaar in Buitenveldert
Onderwerp 1: Prettig doordat alles dicht bij elkaar is. Het combineren van de bibliotheek en de
supermarkt.
Jammer dat het Amstelpark nu te ver lopen is nu ze last van haar knie heeft. Dit vond ze altijd
erg fijn. Mw. vond het leuk om de kinderen te zien spelen bij de speeltuin in het Amstelpark.
Onderwerp 2: Goede winkels. Alleen het ov mag vaker rijden.
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Zie het buurthuis weleens voorbijkomen en ziet er gezellig uit. Voel me er te jong voor,
maar zou op termijn best een keer langs willen. Handwerken vind ik bijvoorbeeld
erg leuk (kaarten maken).
Onderwerp 3: Goed openbaar vervoer en goede paden zijn belangrijk. Kennissen in de buurt.

Participant 23
Geslacht: man (Colombiaans, Engelstalig)
Leeftijd: 70
Woont sinds 3 jaar in Buitenveldert-Oost

Onderwerp 1: Goede wijk. Mis geen dingen.

Onderwerp 2: Goede winkels. Mag wel wat multicultureler. Verder geen bemoeienis nodig. Gaat
eigenlijk alleen om met dochter en haar vriend.
Buurthuis nooit in verdiept, zou wel voor Nederlanders zijn. Verder houd ik van thuis tv kijken of
boeken lezen.
Onderwerp 3: Dit verschilt per persoon.

Participant 24
Geslacht: Man
Leeftijd:74 jaar
Woont 22 jaar in Buitenveldert-Oost
Onderwerp 1: Goede wegen hier, brede stoepen. Kan overal zijn scootmobiel kwijt. Maar kan
ook stukken lopen met zijn stok. Autorijden doet hij niet meer.

Gaat graag naar de groenstrook tussen Amsterdamse bos en Amstelpark (een plein daar),
lekker zitten.
Vroeger viste hij graag, maar zijn maat is opgenomen in een bejaardentehuis.
Onderwerp 2: Heel goed winkelcentrum, erg blij mee. ‘Wel wat dure winkels, maar ik heb toch
weinig nodig. M’n zoon besteld weleens dingen via de computer.’
Onderwerp 3: ‘Voor mij goede wegen en gezelligheid. Ook zou ik graag hulp hebben in het
huishouden, maar heb ik erg nu geen recht op (een jaar geleden geprobeerd).’
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Participant 25
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 91
Woont ongeveer 30 jaar in Buitenveldert-Oost.

Onderwerp 1: Veilig gevoel, alles dicht in de buurt

Onderwerp 2: Veel activiteiten in de huiskamer van de wijk (mw. gaat vandaag sieraden
maken)

Onderwerp 3: Er zijn laatste jaren veel dure winkels bij gekomen, de Albert Heijn vindt mw. wel
erg groot (kleiner zou prettig zijn).

Participant 26
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 71
Woont ongeveer 40 jaar in Buitenveldert-Oost.
Onderwerp 1: Nette en veilige wijk. ’Alle benodigdheden bij de hand’,

Onderwerp 2: Veel parkeerruimte, veel jonge gezinnen met kinderen (hier wordt mw. erg vrolijk
van).

Onderwerp 3: Belangrijk dat mensen contact met elkaar maken, dat er een open sfeer is.

Participant 27
Geslacht: man
Leeftijd: 68
Woont 45 jaar in Buitenveldert-Oost.

Onderwerp 1: Een rustige wijk met veel ruimte en fijn dat er ook veel jonge gezinnen zijn.

Onderwerp 2: fijne winkels (sommige zijn wel duur, maar dan koop je er toch niks?). Door alle
flats een beetje grijs, alhoewel de bloemen het nu we een beetje opvrolijken. Openbaar vervoer
is veranderd, maar nu ben ik er wel aan gewend.
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Onderwerp 3: Een veilige buurt met goede paden en goede openbaar vervoer.

Participant 28
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 72
Woont sinds 15 jaar in Buitenveldert-Oost
Onderwerp 1: Mw. merkt dat ze zich nog weinig heeft verdiept in de ouderenvriendelijkheid van
de wijk omdat ze zich nog zo jong voelt. Ze voelt zich eigenlijk nog geen senior. Doet veel
vrijwilligerswerk en houdt ervan om bezig te zijn. Wel denkt ze dat de wijk geschikt is voor
ouderen vanwege de winkels die dicht bij elkaar zijn en het Huis van de Wijk.

Onderwerp 2: Mw maakt gebruik van het openbaar vervoer en doet vrijwilligerswerk in he
ziekenhuis.

Onderwerp 3: Mw denkt vooral aan voorzieningen op loopafstand (ook een brievenbus),
mogelijkheden voor hulp waar het niet meer mogelijk is.
Participant 29
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 84
Woont sinds het begin al in Buitenveldert-Oost

Onderwerp 1: Mw. vindt de buurt ouderenvriendelijk omdat het er rustig is. Mw houd van rust,
maar vind het belangrijk dat ze mensen in haar buurt heeft met wie ze gesprekken kan hebben.
Ze heeft dit met haar buren. Lastig vindt ze dat ze niet meer kan telefoneren vanwege haar
doofheid. Daarom vindt ze het lastig om contact op temen met bijvoorbeeld de dokter.
Onderwerp 2: Mw. heeft in het verleden wel activiteiten gedaan bij het Huis van de Wijk. In de
wintermaanden heeft dat stilgelegen.

Onderwerp 3: Mw. vindt het belangrijk dat mensen behulpzaam zijn en naar elkaar omkijken.

Participant 30
Geslacht: man
Leeftijd: 69
Woont sinds 12 jaar in Buitenveldert -Oost
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Onderwerp 1: Buitenveldert is ouderenvriendelijk. De supermarkt is fijn en er is veel groen. Hier
kan dhr. zijn hond uitlaten.
Onderwerp 2: Dhr. heeft niet echt een idee over de mogelijkheden, maar mist ook niks in de
wijk.
Onderwerp 3: Er moet groen zijn, het moet er schoon zijn en er moeten goede winkels zijn.
Winkels die de dagelijkse ‘dingen’ hebben.
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