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DEEL III

EXPLORATIE VAN HET WIJKGEZONDHEIDSWERK

IN DEN BOSCH-OOST

Deel III bevat het empirische materiaal, dat verkregen is uit 40 diepte-interviews met wer-

kers, beroepskrachten, I/D-ers 23  en vrijwilligers, actief in Den Bosch-Oost. De selectie van 

de personen, die geïnterviewd zijn, de wijze van interviewen, het verwerken en het analyseren 

van het materiaal is beschreven in de methodologische verantwoording (hoofdstuk 2)  De 

gegevens van de geïnterviewde personen zijn opgenomen in bijlage 1 en de interviewlijnen 

in bijlage 2 en 3.

Voor de analyse bleken 39 interviews geschikt. Deze getranscribeerde interviews zijn in  

Atlas-ti (een computerprogramma voor kwalitatief onderzoek) gezet en in ‘quotations’ (sa-

menhangende tekstfragmenten) gesplitst. Vervolgens zijn samenvattingen gemaakt van de 

interviews aan de hand van de quotations en ook de samenvattingen zijn in quotations opge-

deeld. Ten slotte maakte ik vanuit de samenvattingen een typering van elke respondent. De 

typeringen van de beroepskrachten, I/D-ers en vrijwilligers zijn opgenomen in respectievelijk 

de bijlagen 4, 5 en 6. Alvorens aan de hoofdstukken van deel III te beginnen is aan te raden 

deze typeringen te lezen.

De wijze waarop het materiaal geanalyseerd en bestudeerd is, is beschreven in hoofdstuk 

2. Het uitgangspunt bij de analyses van de interviews was het in samenhang met elkaar 

bestuderen van alle elementen van het wijkgezondheidswerk: beelden van de wijk, ideeën 

over gezondheid, de werkwijze, de resultaten en betekenis van het werken in de wijk. Voor 

23   I/Ders zijn personen werkzaam in een Instroom/Doorstroombaan. Een regeling om werkplek-
ken te creëren voor langdurig werklozen. Deze regeling heeft de regeling van de Melkertbanen 
opgevolgd. De geïnterviewden hadden allemaal eerst een Melkertbaan, die vervolgens omgezet 
is in een I/D regeling. Vier van de vijf IDers waren voorafgaand aan deze regeling als vrijwilliger 
werkzaam in Den Bosch-Oost.
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de beschrijving is terug gekeerd naar de interviews. De teksten zijn opgebouwd met citaten 

uit de oorspronkelijke interviews. Bij de citaten zijn gefingeerde namen gebruikt die terug te 

vinden zijn in de typeringen in bijlage 4, 5 en 6. Het 1e cijfer achter de naam verwijst naar de 

bijlage en het 2e cijfer naar het volgnummer in de bijlage. 

In hoofdstuk 9 zijn de analyses opgenomen van de achtergronden van de werkers, de wijk-

typeringen én de ontwikkelingen die zij in de loop der jaren waarnemen in de wijk. Aan de 

hand van deze analyses is beschreven hoe de achtergronden van de werkers hun wijkbeelden 

bepalen; de wisselwerking die bestaat tussen werkers, bewoners en hun wijk; de relatie van de 

wijkbeelden tot de geografische, organisatorische en sociologische wijkbenaderingen.

In hoofdstuk 10 staan de analyses over de definiëring van het begrip gezondheid. Wat zeggen 

de werkers over de gezondheid van de wijkbewoners en welke veranderingen zien zij door de 

jaren heen; welke verschillende gezondheidsbenaderingen spelen in een wijk; welke kennis 

hebben zij over de gezondheid van wijkbewoners en tot welk soort activiteiten leiden de 

verschillende oriëntaties in een wijk.

In hoofdstuk 11 zijn de analyses van de activiteiten, strategieën, werkwijzen en attitudes van 

de werkers opgenomen. Aan de hand hiervan zijn de inzichten beschreven over de wijkaan-

pak; wat houdt wijkgezondheidswerk in; welke activiteiten en werkwijzen zijn ontwikkeld en 

welke attitudes worden herkend.

In hoofdstuk 12 heb ik beschreven welke resultaten de werkers benoemen en welke betekenis 

zij geven aan de rol en positie van gezondheidscentrum Samen Beter en Hulpsector Oost in 

de wijk. 

 


