
Toolkit wensen en behoeften ouderen
een aanpak om erachter te komen wat ouderen wensen en belangrijk vinden

STAP 1
Werkgroep vormen 
en vraag vaststellen

STAP 2
Analyse van 

feiten en cijfers

STAP 3
Vragenlijst opstellen 

STAP 4
in gesprek met ouderen 

STAP 5
Het verwerken 
van de resultaten

STAP 6
Van uitkomsten 
naar acties

STAP 7
Aan de slag!
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Benieuwd naar wat er leeft bij ouderen  
in jouw buurt?

Hoe kunnen ouderen op een fijne manier oud worden in hun eigen 
omgeving? Daarvoor is het belangrijk om goed te luisteren naar  
wat ouderen zelf vinden en willen. Denk aan:

%  activiteiten die passen bij hun ontwikkeling

%  behoefte aan contact

%  wensen over de woonomgeving

%  benodigde hulp en ondersteuning bij zelfstandig wonen

Hiervoor is het nodig om ouderen actief op te zoeken om te 
achterhalen wat ze belangrijk vinden. Gemeenten en sociaal 
professionals zijn vaak op zoek naar manieren om dit te doen.  
Vooral voor ouderen die niet goed in beeld zijn. Met deze toolkit 
helpen we je daarbij op weg. 
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Goed luisteren naar ouderen is belangrijker dan ooit
Het aantal ouderen neemt, als gevolg van de vergrijzing, de komen-
de decennia toe. Nu zijn er al ruim 1,3 miljoen inwoners* ouder dan 
75 jaar. In 2030 is dat naar schatting gegroeid naar 2,5 miljoen. Veel 
ouderen zijn vitaal. Toch is bijna 40% van de 75-plussers kwetsbaar. 
Dat betekent dat er sprake is van (één of meer) fysieke en psychische 
aandoeningen. Dit percentage loopt nog verder op naarmate mensen 
ouder worden. Bij de groep kwetsbare ouderen komen een beperkt 
sociaal netwerk, laag inkomen en opleiding, slechte beheersing van 
de Nederlandse taal, of weinig gezondheidsvaardigheden onevenredig 
vaak voor. 

Deze cijfers tonen aan hoe belangrijk het is om aandacht te besteden 
aan de wijze waarop ouderen op een prettige manier in hun eigen 
buurt oud kunnen worden.

* N.B.: zijn er 1.346.497 vanaf 76 jaar in NL volgens CBS

1,3 miljoen inwoners  
zijn ouder  
dan 75 jaar

40%is kwetsbaar

Wat vind je in deze toolkit?  

Deze toolkit bevat veel kennis, goede voorbeelden en 
praktische tips om op een gestructureerde manier aan de slag 
te gaan. De toolkit is ingedeeld in een aantal stappen die je 
kunt zetten om te achterhalen wat ouderen belangrijk vinden. 
Die stappen zijn ontleend aan de aanpak die in twee lokale 
praktijken zijn uitgevoerd:
- Welzijnsorganisatie Coherente in Ouder-Amstel
- Gemeente Almere

Afhankelijk van de beschikbare kennis in jouw praktijk, kun je 
beginnen bij de stap die voor jou relevant is. Het is belangrijk 
dat ouderen ook betrokken blijven als de gemeente en andere 
organisaties de gewenste veranderingen in gang gaan zetten. 

Voor wie is de toolkit interessant? 

Deze toolkit is ontwikkeld voor iedereen die zoekt naar 
manieren om met ouderen in gesprek te gaan. Om te weten 
wat voor hen belangrijk is, zodat ze op een fijne manier oud 
kunnen worden. Het is met name bedoeld voor gemeenten en 
sociaal professionals die in de uitvoeringspraktijk werken en 
meer inzicht willen in de behoeften en wensen van ouderen, 
om hun aanbod of beleid hierop aan te laten sluiten.
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STAP 1
Werkgroep vormen en vraag vaststellen

Aanleiding
De wens om meer te weten te komen over de behoeften en verlangens 
van ouderen, kan zich op verschillende manieren uiten: 

%  Met een concrete vraag, zoals bij Coherente in Ouder-Amstel  
het geval was. 

%  Met een niet-uitgesproken behoefte om meer zicht te krijgen  
op de wensen en behoeften van ouderen. Zoals het voorbeeld  
van Almere op de volgende pagina schetst.

%  Het betrekken van ouderen bij nieuw en bestaand aanbod zit 
al wel ‘tussen de oren’, maar het lukt nog niet om het in de 
praktijk te brengen. 

Wat de aanleiding ook is, het formuleren van een 
vraag die centraal staat in jouw aanpak is een 
belangrijke vervolgstap. Deze dient als leidraad 
waar betrokkenen op terug kunnen vallen.  
Wat wil je precies achterhalen en waarom?
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Neem de tijd
Realiseer dat je onderzoek naar ouderen en hun meningen en behoef-
ten niet even tussendoor doet. Je moet erin investeren. Het betekent 
dat degene die hiervoor de kar gaat trekken, er tijd voor moet krijgen. 
Net zo goed als degenen die meedoen aan het traject. Maar als je 
deze investering eenmaal hebt gedaan, zal het in de toekomst veel 
gemakkelijker zijn om ouderen te betrekken. En via onderzoek kun 
je met veel meer bagage, overtuiging en kracht werken aan vernieu-
wend aanbod voor ouderen.

Begin eens met op te zoeken wat er al aan informatie is. Want dat is 
vaak meer dan je denkt. Hierover gaat het volgende deel.

Draagvlak 
Het is belangrijk om te starten met draagvlak creëren. In je eigen or-
ganisatie, maar ook in je netwerk. Ga op zoek naar partners die er tijd 
in willen steken. En zorg ervoor dat je eigen organisatie instemt met 
aandacht besteden aan vernieuwing of verbetering. Verbind een aan-
tal partners die hetzelfde belang voelen om een verandering teweeg 
te brengen. En om de krachten te bundelen bij de uitvoering. 

Om een goede onderzoeksvraag te formuleren bespreek je samen wat 
je precies wilt weten en waarom. 

IN GESPREK MET

Mevrouw Van Tetterode (88) inwoner van gemeente 
Ouder-Amstel

‘Ik vind het fijn dat ik mijn beklag kan doen over de moeite die 
het kost om naar het dorp te gaan. In mijn geval betekent het 
twintig minuten lopen met de rollator. Is er geen mogelijkheid 
dat er een busje komt? Of een vrijwilliger die mij tegen beta-
ling naar het dorp wil brengen? Met de rollator duurt het voor 
mij gewoon te lang. Twintig minuten heen en twintig minuten 
terug. Er zijn veel ouderen die op die manier niet meer naar het 
dorp toe kunnen. Het zou fijn zijn naar vriendinnen of vrien-
den te kunnen gaan om een kop koffie te gaan drinken of een 
boodschap te kunnen doen.’ Lees het volledige interview hier.

‘Hoe kunnen we met ons aanbod meer jongere ouderen berei-
ken en zo ons aanbod vernieuwen?’ Met die vraag worstelde 
welzijnsorganisatie Coherente in Ouder-Amstel. Het netwerk  
in Almere Haven, van circa 35 organisaties, had een niet- 
uitgesproken behoefte om ouderen prettig oud te laten worden 
in de eigen wijk. Gaandeweg werden onderwerpen vastge-
steld, zoals ontmoetingsmogelijkheden, activiteiten in de buurt, 
informatievoorziening over de wijk en fysieke toegankelijkheid. 
Maar hoe laat je hier de stem van ouderen zelf in doorklinken? 
En hoe kun je dat meenemen in je beleid?

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

https://www.movisie.nl/artikel/mij-rollator-duurt-gewoon-te-lang


Movisie  *  Op onderzoek uit: tips en tools om te onderzoeken wat de behoeften en wensen van ouderen zijn  *  pagina 6 van 22

INLEIDING a



STAP 1 a

STAP 2 a

STAP 7 a

STAP 3 a

STAP 5 a

STAP 4 a

STAP 6 a

HULPVRAGEN

  Wie kan welk steentje bijdragen? 

  Wat weten we eigenlijk al?

  Wat doen we met de resultaten?

  Wanneer moet het klaar zijn? 

In Ouder-Amstel is er gekeken of de jongere ouderen voldoen-
de met het aanbod bereikt worden. In bestaande overlegkaders 
is informatie over dit proces uitgewisseld en zijn er gezamenlijk 
afspraken gemaakt.  

In Almere werden er vanuit een breed netwerk verschillende 
activiteiten uitgevoerd. Pas nadat er gemeenschappelijke uit-
gangspunten waren geformuleerd in een aantal werksessies. Dit 
waren zeven levensgebieden weergegeven in “bollen”. Bijvoor-
beeld: makkelijk mobiel, zingeving en persoonlijk contact. Deze 
“bollen” vormden gedurende de nadere invulling ervan, het 
kompas.

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
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STAP 2
Analyse van feiten en cijfers

Na het vormen van een werkgroep en het vaststellen van de onderzoeksvraag, kun je aan de slag 
gaan met het verzamelen en analyseren van feiten en cijfers. Welke informatie is er al bekend?  
Mogelijk kan dit al een deel van de vraag beantwoorden.

HULPVRAGEN

  Zijn er eerdere activiteiten of projecten over dit onderwerp 
bekend?

  Wat waren belangrijke uitkomsten van dit project, welke 
uitkomsten zijn bruikbaar voor dit onderzoek en wat mis  
je nog? 

  Wat weet je al uit je eigen werkpraktijk, maar is niet direct 
beschreven? 
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Vervolgens kun je aan de slag met het opzoeken van aanvullende re-
levante informatie, zowel op lokaal als op landelijk niveau. Landelijke 
cijfers kunnen helpen om de cijfers in jouw gemeente te duiden. Komt 
er bijvoorbeeld meer of minder eenzaamheid onder ouderen voor 
in jouw gemeente voor? Ook kun je kijken naar de demografische 
samenstelling, aangeboden diensten en activiteiten in de gemeente en 
hoe de informatievoorziening hierover is geregeld. 

Tot slot: vraag om hulp. De onderzoeksafdeling van de gemeente kan 
bijvoorbeeld helpen. Of betrek de GGD. Je kunt het ook als onder-
zoeksopdracht aanbieden aan een student, als het om een uitgebreide 
analyse van relevante cijfers en feiten gaat.  

Alle verzamelde informatie brengt je weer dichter bij het beantwoor-
den van de onderzoeksvraag. Ook vormt deze informatie een goede 
basis voor de gesprekken met de ouderen. Dit komt in de volgende 
stap aan de orde.

IN GESPREK MET

Margit Rechtuijt, ouderenadviseur en coördinator vrijwil-
lige inzet bij Coherente

‘De feiten en cijfers gaven vooral bevestiging. Bijvoorbeeld het 
vermoeden van de verschillen tussen de twee woonkernen. Het 
onderzoek bevestigt het vermoeden en legt ook uit waarom. 
Er zijn in Duivendrecht meer eenpersoons huishoudens. En 
mensen met een lagere sociaal economische status. Plus meer 
mensen met een migratieachtergrond. Mensen hebben daar 
veel meer met praktische problematiek te maken. Zoals schul-
den, dreigend verlies van woonruimte of een scheiding. Het is 
anders dan in Ouderkerk. Dus dat vraagt ook iets anders van 
je activiteiten- en ondersteuningsaanbod.’ Lees het volledige 
interview hier.

Kijk eens op de website van het RIVM. Zij plaatst gegevens 
van de gezondheidsmonitor op haar website. Cijfers zijn 
beschikbaar op landelijk niveau, op GGD-regio en op 
gemeenteniveau.

TI
P

Ga eerst informeel in gesprek met belangrijke partners en 
ouderen om de uitkomsten van de verkenning te bespreken. 
Door dit gezamenlijk door te nemen, kunnen belangrijke 
thema’s worden opgespoord. Bij (te) veel relevante thema’s 
kunnen bovendien prioriteiten worden gemaakt: welke thema’s 
zijn het belangrijkst? Dit brengt focus aan voor het vervolg van 
het onderzoek en een kapstok waaraan de vragenlijst  
kan worden opgehangen.

TI
P

https://www.movisie.nl/artikel/er-zijn-veel-ouderen-die-opstaan-lege-agenda-dan-heel-fijn-dat-je-iets-hebt-om-naar-uit-te
https://www.movisie.nl/artikel/er-zijn-veel-ouderen-die-opstaan-lege-agenda-dan-heel-fijn-dat-je-iets-hebt-om-naar-uit-te
https://statline.rivm.nl/#/RIVM/nl/dataset/50083NED/table?ts=1626963019521
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Welke informatie is in Ouder-Amstel verzameld en met welk doel?

Doelstelling 
Een zo feitelijk mogelijk beeld van ouderen in Ouder-Amstel. Dit vormt input bij het formuleren van een (meerjaren-)visie van welzijns- 
organisatie Coherente en partners voor het aanbod aan ouderen.

Verzamelde informatie 
Algemene beschikbare informatie over ouderen in Ouder-Amstel (leeftijd, aantallen, woonsituatie), achtergrondkenmerken (mantelzorgers, 
ervaren eenzaamheid, ervaren gezondheid, etc.), relevante wetenschappelijke literatuur over deelname van ouderen aan activiteiten en over 
werkzame elementen wat betreft eenzaamheidsinterventies voor ouderen.

Opzet
Cijfers over ouderen in Ouder-Amstel:

-  Demografische kenmerken inwoners gemeente Ouder-Amstel

-  Achtergrondkenmerken ouderen in de gemeente Ouder-Amstel (denk aan migratieachtergrond, opleidingsniveau, inkomen,  
frequentie van dementie, huishoudsamenstelling, mantelzorg, ervaren eenzaamheid, ervaren gezondheid, gebruik Wmo,  
ervaren regie, participatie)

- Prognose bevolkingssamenstelling

- Opvallende verschillen tussen Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht

Activiteiten en diensten: een eerste inzicht in deelname van ouderen aan activiteiten

-  In dit hoofdstuk wordt een eerste indruk gegeven vanuit de literatuur over de deelname van ouderen aan activiteiten, wat de 
(mogelijke) relatie met eenzaamheid is en wat werkzame elementen zijn in het betreken van ouderen bij activiteiten en bij de aanpak 
van eenzaamheid onder ouderen. 

Conclusie

In dit hoofdstuk wordt een conclusie getrokken uit de verzamelde informatie en wordt ingegaan op wat mogelijke aanknopingspunten zijn 
voor het vervolg van het onderzoek.

Benieuwd naar het volledige rapport? Lees hier verder.

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
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STAP 3
Vragenlijst opstellen

Op basis van de feiten en cijfers die verzameld zijn, heb je nu een goed eerste beeld 
van wat er leeft en speelt in de gemeente. Dit vormt de basis voor het vervolg:  
in gesprek gaan met de doelgroep. Voordat je in gesprek gaat, is het belangrijk 
om stil te staan bij de opzet van de gesprekken en om een vragenlijst te 
ontwikkelen. 

Aan de slag
Allereerst kan het helpen om een lijst te maken van belangrijke 
thema’s die de meeste aandacht verdienen. Dit kan op basis van 
het doel van het onderzoek en de uitkomsten van de verkenning 
van de feiten en cijfers. Is er bijvoorbeeld sprake van een hoge 
mate van eenzaamheid in vergelijking met landelijke cijfers? 
Dan is het interessant om dit onderwerp mee te nemen in 
het gesprek. Hoe komt dat dan? En blijken bijvoorbeeld 
relatief veel inwoners beperkingen te ondervinden bij 
activiteiten van het dagelijks leven (ADL)? Dan is het 
interessant om hierop door te vragen. Ondervinden 
geïnterviewden belemmeringen in het dagelijks leven, 
zoals bewegen? Welke gevolgen heeft dat voor het 
deelnemen aan activiteiten in de gemeente? En wat  
is er volgens hen nodig? 
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Los hiervan kan het zijn dat er vanuit de werkpraktijk vragen zijn waar 
je graag bij stilstaat. Zoals: wat vinden ouderen van het aanbod van 
activiteiten in de buurt, waar gaan ze graag naar toe? Wat spreekt 
niet aan? Wat missen ze? Wees nieuwsgierig. Denk daarbij wel goed 
na waarom je iets wilt weten en wat je ermee gaat en kunt doen. Dat 
geeft focus op de vragen die je gaat stellen. Deze staan in het teken 
van een verandering; dat moet steeds een check zijn bij het maken 
van je vragenlijst. 

Tips bij het opstellen van een vragenlijst
Een vragenlijst kun je op verschillende manieren opstellen. Hieronder 
geven we je enkele tips bij het maken van de vragenlijst.

%  Werk per gekozen thema uit wat je hierover te weten wilt komen. 
Benoem eerst de belangrijkste (deel-) onderwerpen waar een infor-
matiebehoefte ligt en formuleer vervolgens de vragen.

%  Belangrijk om te realiseren is dat je niet hoeft te streven naar volle-
digheid. Focus op de informatie die van pas komt in het verbeteren 
van de uitvoering. 

%  Denk erover na hoelang je ongeveer in gesprek wilt gaan met ou-
deren en houd hier rekening mee met het aantal vragen. 

%  Formuleer een aantal kernvragen die je sowieso wilt stellen. 
Bedenk daarnaast per kernvraag enkele ‘subvragen’ die gesteld 
kunnen worden wanneer er tijd over is.  

%  Zorg ervoor dat de vragen zo neutraal mogelijk worden geformu-
leerd, zodat de geïnterviewde zo min mogelijk in een bepaalde 
richting gestuurd wordt.

Niet: Hoe goed vindt u het huidige activiteitenaanbod 
in de gemeente? Maar: Hoe beoordeelt u het huidige 
activiteitenaanbod in de gemeente? 

VOORBEELD

Ouderen praten mee in Almere
In Almere was het doel om informatie op te halen als input voor 
het meerjarenbeleid van de gemeente. De verzamelde kennis geeft 
richting aan beslissingen over het zorg- en activiteitenaanbod, met 
als doel het verminderen van eenzaamheid. Meedoen aan (sociale) 
activiteiten en gebruik maken van zorgaanbod helpt ouderen op 
een prettige manier oud te worden in hun eigen buurt. Doordat 
beleid en aanpakken over dit thema hen direct raken, is het be-
langrijk goed te luisteren wat wensen en verlangens van ouderen 
zijn, wat ze juist niet willen of welke belemmeringen zij ervaren 
om gebruik te maken van het zorg- of activiteitenaanbod. Uitein-
delijk zijn er 29 ouderen gesproken met diverse achtergronden, 
woonachtig in verschillende wijken over thema’s zoals: deelname 
aan en tevredenheid over activiteitenaanbod in de buurt, tevre-
denheid over de wijk, informatievoorziening over zorg- en acti-
viteitenaanbod, fysieke toegankelijkheid, sociale contacten in de 
wijk en mantelzorg. 

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
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INSPIRATIE:  
Bekijk de vragenlijst 

uit lokale praktijk 
Ouder-Amstel hier.

In Almere is bijvoorbeeld gekeken naar overeenkomsten en 
verschillen in deelname aan en tevredenheid over het activi-
teitenaanbod tussen verschillende wijken. In Ouder-Amstel is 
gekeken naar mogelijke overeenkomsten en verschillen tussen 
Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel.

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

IN GESPREK MET

Ha Duong, beleidsadviseur gemeente Almere

‘Ik denk dat het betrekken van ouderen centraal moet staan in 
het werk dat wij doen. Want uiteindelijk gaat het om de vraag: 
‘Wat is er nodig? Hoe kunnen wij onze inwoners dienen en de 
belangrijkste zaken faciliteren zodat zij een waardig leven kun-
nen leiden in de stad?’ Dat staat echt centraal in ons werk. En 
daarom hebben wij in ons Meerjarenperspectief voor ouderen 
opgenomen dat het betrekken van ouderen een onderdeel is 
van het beleid én de uitvoering van Goud. Dus wat wij doen de 
komende jaren dat moet gebaseerd zijn op wat er nodig is in de 
stad voor de senioren. Heel concreet betekent dit dat wij elke 
twee jaar ouderen spreken in de stad en onderzoeken hoe het 
ermee staat.’

• Je kunt gebruik maken van open en gesloten vragen. Soms kan het 
helpen om eerst een gesloten vraag te stellen, zoals vragen om een 
score/rapportcijfer, en vervolgens een open vraag te stellen om te 
vragen naar het ‘waarom’. 

1a)  Hoe (on)tevreden bent u met de activiteiten die er in uw 
buurt voor ouderen zijn, op een schaal van 1 tot 10? 

1b) Waarom geeft u dit cijfer?

VOORBEELD

• Let erop om naar de achtergrondkenmerken van de geïnterviewden 
te vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geslacht (m/v/x), leeftijd, 
opleiding en huishoudsamenstelling. Maar bijvoorbeeld ook in  
welke wijk of dorp(skern) iemand woont. Deze vragen kunnen zo-
wel aan het begin van het interview - om laagdrempelig te starten 
- of aan het einde worden gesteld. 

Deze tips geven je diverse handvatten voor 
het opstellen van een vragenlijst. Nu is 
het zaak om de verdere aanpak van 
het onderzoek te bepalen. Hoe ga je 
de ouderen bereiken? Wie gaat de 
gesprekken voeren? Hoe kan er rekening 
gehouden worden met privacy? En hoe 
werk je het onderzoek uit? Bij deze vragen 
staan we in de volgende stap stil. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-03/Voorbeeldvragenlijst%20toolkit%20ouderen.docx
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STAP 4
In gesprek met ouderen  

Hoe bereik je ouderen?
Hoe vind je ouderen om mee in gesprek te gaan? Hieronder vind je een paar tips: 

%  Maak slim gebruik van je netwerken en connecties die je al hebt met 
ouderen. Bijvoorbeeld tijdens (ontmoetings)activiteiten, oudere vrijwilligers, 
informatie- en adviesgesprekken. Of vraag samenwerkingspartners of 
collega-instellingen of zij ouderen kunnen benaderen die ze al kennen.  
Ook kunnen kinderen van ouderen of sleutelfiguren uit de buurt helpen  
om contact te krijgen.  

%  Ga erop uit, om ook de minder zichtbare ouderen te bereiken. 
Specifiek naar vindplaatsen van ouderen in de buurt. Denk aan  
de supermarkt, parken of café’s.

%  Maak gebruik van de ‘sneeuwbalmethode’. Het principe 
is vrij eenvoudig: vraag ouderen die je hebt gesproken of zij 
anderen kennen die je zou kunnen interviewen. 

%  Meer informatie over het bereiken van ouderen?  
Bekijk de tips in deze infographic 

Probeer minstens 15 tot 20 ouderen te spreken om een be-
trouwbaar beeld te krijgen van wat er leeft in jouw buurt. Lukt 
dit niet? Dan is wat minder ook al een hele goede start. Het is 
vooral belangrijk om haalbare doelen te stellen. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-03/Download-infographic-Beter-oud-eigen-buurt.pdf
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Hoe voer je het gesprek?
Om het interviewen van ouderen zo goed mogelijk te doen, hebben 
we een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Alleen of in tweetallen
Je kunt ervoor kiezen om alleen het gesprek te voeren, of  
een collega te vragen samen te gaan. Aan beide opties zitten voor- en 
nadelen;

• Alleen interviewen  
In dit geval is de kans groot dat er sneller een afspraak voor het 
interview is gepland. Simpelweg omdat er met minder agenda’s 
rekening gehouden hoeft te worden. Wel adviseren we om het 

In Almere ging het eerder genoemde netwerk ervan uit dat  
elke organisatie wel twee ouderen zou kunnen spreken. Dat 
was neergekomen op circa 80 ouderen. Dit is niet gelukt. 
Corona gooide roet in het eten, maar ook niet alle organisaties 
voelden zich geroepen om twee ouderen te interviewen. Er 
was sprake van drempels. Uiteindelijk bleef de teller staan op 
bijna 30 ouderen bij wie een sterk vereenvoudigde vragenlijst 
is afgenomen. Het leverde genoeg bruikbare informatie op. 
Leerpunt: check van tevoren de haalbaarheid. Lang niet elke 
professional of vrijwilliger staat te springen om een interview  
af te nemen. 

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK gesprek op te nemen wanneer je alleen gaat. In de praktijk blijkt 
namelijk het houden van een interview en aantekeningen maken 
tegelijk lastig is. 

• In tweetallen interviewen 
Wanneer je samen met iemand anders een interview afneemt, kun-
nen jullie overwegen om één persoon het gesprek te laten voeren 
en de ander aantekeningen te laten maken (en mogelijk aanvullende 
vragen laten stellen). Ook dan kun je ervoor kiezen om het gesprek 
op te laten nemen, zodat je beide vragen kunt stellen en elkaar kunt 
aanvullen. Het kan wel lastiger zijn om een afspraak in te plannen, 
omdat je met meer agenda’s rekening moet houden. En het afne-
men zelf kan ook meer tijd in beslag nemen. 

Vertrouwen opbouwen
Om een goed gesprek te kunnen voeren, is het belangrijk dat de 
oudere zich op zijn of haar gemak voelt. Begin het gesprek informeel, 
stel een persoonlijke vraag en stem bijvoorbeeld je kledingkeuze af op 
de deelnemer en de situatie waarin je elkaar ontmoet.

Het gesprek wel of niet opnemen?
Je kunt ervoor kiezen om het gesprek op te nemen of om alleen 
aantekeningen te maken. Als je het gesprek wilt opnemen, let er dan 
in ieder geval op dat je  toestemming vraagt en verwijder de opname 
zodra deze uitgewerkt is. 

Voordelen opname:
-  Achteraf kun je precies terughalen wat er is verteld. Dit kun je ge-

bruiken voor verslaglegging of een andere vorm van rapportage. 
-  Het is minder gebonden aan je eigen interpretatie dan wanneer je 

aantekeningen maakt die je later verder uitwerkt.
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Nadelen opname: 
-  Het kost veel meer tijd om het gesprek uit te werken. Als tijd een 

belangrijk punt is, kun je het ter plekke maken van aantekeningen 
overwegen. Vooral als je met z’n tweeën het gesprek houdt. Het 
nadeel van aantekeningen is dat deze minder gedetailleerd zijn en 
bijvoorbeeld exacte uitspraken niet terug te halen zijn.

Interviewen aan de hand van de vragenlijst
• Wees flexibel in de volgorde van het stellen van vragen. Wanneer de 

geïnterviewde vanzelf op een ander onderwerp komt dat ook rele-
vant is, kun je dit als een natuurlijk moment gebruiken om je vragen 
over dat onderwerp gelijk te stellen. Hierdoor krijgt het interview 
een natuurlijker verloop. 

• Wanneer je de vragen in willekeurige volgorde hebt gesteld, let er 
dan extra goed op dat je geen vragen mist. Dit kun je aan het einde 
van het interview controleren door alle onderwerpen nog even langs 
te lopen. 

• Als je gedurende het interview meer te weten wil komen over een 
onderwerp, of wanneer iets niet duidelijk wordt uitgelegd, kun je 
af en toe best een vraag stellen die niet in de vragenlijst staat. Dit 
maakt het mogelijk om meer te weten te komen over een onder-
werp dat relevant is voor jullie.

Afronden en bedanken
Wanneer alle onderwerpen van de vragenlijst zijn doorgenomen, 
vraag je of de geïnterviewde nog iets wil vertellen dat niet aan bod 
is gekomen en of er nog vragen zijn. Vertel vervolgens nogmaals hoe 
het proces nu verder zal gaan en wanneer de geïnterviewde het eind-
product zal ontvangen. Tot slot kun je de deelnemer aan het einde 
van het gesprek een klein bedankje geven. 

Privacywetgeving en toestemmingsformulier

Het is belangrijk om geïnterviewden op hun rechten te wijzen 
voordat het interview begint. Maak duidelijk hoe hun per-
soonlijke gegevens gebruikt en verwerkt worden, bijvoorbeeld 
anoniem of juist niet. En geef aan voor wie en hoe lang de 
gegevens toegankelijk zijn. Leg aan de deelnemer uit wat voor 
eindproduct er komt (bijvoorbeeld: een rapport of infographic), 
voor welke doelgroep dit is bedoeld en waar het gepubliceerd 
wordt.

Noteer deze zaken op een toestemmingsformulier en loop deze 
punten langs voorafgaand aan het interview. Vraag de geïn-
terviewde vervolgens om een handtekening te zetten op het 
formulier. Zie hier een voorbeeld.

Houd een oefeninterview met de opgestelde vragen om te 
kijken of je boven tafel krijgt waar je geïnteresseerd in bent. 
En om te kijken hoe lang het gesprek duurt. Mocht je erachter 
komen dat je niet alles ophaalt wat je wilt weten, ga dan  
terug naar de derde stap en pas de vragenlijst aan.

TI
P

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-03/Voorbeeldtoestemmingsformulier%20toolkit%20ouderen.docx
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STAP 5
Het verwerken van de resultaten

Het uitwerken van de gesprekken
Is het gesprek opgenomen? Dan raden wij aan het interview uit te schrijven (ook wel transcriberen genoemd). Het 
voordeel van het uitschrijven is dat quotes kunnen worden gebruikt in het verslag of rapport. Dit kan anoniem, maar 
wel met achtergrondkenmerken (zoals: man, 79 jaar. Of: vrouw, Duivendrecht). Wanneer namen van geïnterviewden 
worden vermeld, moet altijd goedkeuring aan de geïnterviewde worden gevraagd. 

Zijn er aantekeningen gemaakt? 
Dan is het handig om te werken met een format waarin het verslag van het interview wordt vastgelegd.  
Dit helpt bij de analyse, omdat de interviews hierdoor sneller met elkaar te vergelijken zijn.

Het analyseren van de interviews
De gesprekken staan op papier. Wat nu? Onze 
tip is om de vragen en uitkomsten in een Excel-
overzicht te zetten. Zet bijvoorbeeld de vragen 
in kolom A en de antwoorden van de oudere 
1 in kolom B, van geïnterviewde 2 in kolom C, 
enzovoorts. Hierdoor heb je alle antwoorden per 
vraag in één oogopslag bij elkaar staan. Mocht 
je cijfers hebben uitgevraagd, dan kun je ook per 
vraag een gemiddelde noteren. Of, noteer hoeveel 
geïnterviewden tevreden en ontevreden zijn en  
wat de redenen hiervoor zijn. Of welke thema’s  
veel en weinig worden benoemd per thema. 
Hierdoor ontstaat er een overzichtelijk beeld 
van de antwoorden. 



Movisie  *  Op onderzoek uit: tips en tools om te onderzoeken wat de behoeften en wensen van ouderen zijn  *  pagina 17 van 22



INLEIDING a

STAP 1 a

STAP 2 a

STAP 7 a

STAP 3 a

STAP 5 a

STAP 4 a

STAP 6 a

Het maken van dit Excel-overzicht is één manier om aan de slag te 
gaan met het zoeken naar patronen in de uitkomsten. Waar zijn 
overeenkomsten en verschillen in antwoorden van geïnterviewden te 
zien, en wat zijn hier mogelijke verklaringen voor? Zit er veel variatie 
in? Wat zijn verschillende toelichtingen van geïnterviewden bij een 
bepaald standpunt? Zijn de antwoorden te categoriseren? Andere ma-
nieren zijn bijvoorbeeld het markeren met een markeerstift op uitge-
printe interviewverslagen of het turven van bepaalde antwoorden. 

Figuur 1  Aantal ouderen die wel of niet deelnemen aan activi-
teiten in de buurt. In absolute aantallen (n=29)

15x Ja14x Nee

VOORBEELD

tekst geef je verdere toelichting over de grafien en gegeven antwoor-
den. Zowel Word, Powerpoint als Excel kennen de functie om grafieken 
te maken.

Welke grafiek werkt het best? 
-  Staafdiagram of cirkeldiagram voor resultaten die je in groepen kunt 

indelen (bijvoorbeeld: wel of niet deelnemen aan activiteiten in de 
buurt).

-  Lijndiagram om gegeven over een bepaalde tijd weer te geven. 
Wanneer je enkele tot enkele tientallen ouderen spreekt, is de kans 
groot dat je geen representatief beeld hebt van alle ouderen in jouw 
gemeente of buurt. Om verwarring te voorkomen is het aan te raden 
in grafieken met absolute aantallen te werken in plaats van percen-
tages. Op deze manier illustreer je op een heldere manier wat deze 
groep gesproken ouderen denkt en vindt.Bekijk hier een ongevuld en gevuld Excel-overzicht  

uit lokale praktijk Almere.

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

Een eindproduct maken
Wanneer de analyse van de gesprekken is afgerond, is het tijd om aan 
de slag te gaan met het maken van een eindproduct. Denk bijvoor-
beeld aan een rapport, verslag, poster, infographic of video. Houd bij 
het werken aan een eindproduct je initiële vraag opnieuw in gedach-
ten. Welke informatie wilde je bij ouderen ophalen en met welk doel? 
Dat vormt een kader waarin je de informatie kunt noteren. 

Visueel weergeven van informatie
Als je bij een vraag gekozen hebt voor verschillende antwoordcatego-
rieën, dan kun je ervoor kiezen om de resultaten ook visueel weer te 
geven (zie ook het voorbeeld in figuur 1). Het voordeel hiervan is dat 
het in één oogopslag duidelijk wordt wat de antwoorden zijn. In de 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-03/VoorbeeldExcel%20leeg%20toolkit%20ouderen.xlsx
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-03/VoorbeeldExcel%20gevuld%20toolkit%20ouderen.xlsx


Movisie  *  Op onderzoek uit: tips en tools om te onderzoeken wat de behoeften en wensen van ouderen zijn  *  pagina 18 van 22



INLEIDING a

STAP 1 a

STAP 2 a

STAP 7 a

STAP 3 a

STAP 5 a

STAP 4 a

STAP 6 a

Resultaten beschrijven
Wanneer je vragen hebt gesteld die bijvoorbeeld de ‘waarom’ of ‘hoe’ 
achterhalen, dan heb je veel tekst in je aantekeningen of uitwerking 
van het interview staan. Uit deze tekst valt veel informatie en duiding 
op te halen wat betreft de gegeven antwoorden. Bijvoorbeeld bij de 
vraag of ouderen wel of niet deelnemen aan activiteiten in de buurt, 
dan is het interessant om te weten waarom wel of niet. Naast dat je 
te weten komt hoeveel van de geïnterviewden deelnemen, krijg je ook 
een beeld waar het aan kan liggen. Zijn er bijvoorbeeld wel voldoen-
de activiteiten in de buurt? Kunnen ouderen overal komen? Sluiten 

IN GESPREK MET

Mevrouw (73), Kruidenwijk

‘Ook komt in de gesprekken naar voren dat er, ongeacht het 
coronavirus, niet altijd activiteiten in de buurt zijn die hen 
aanspreken: ‘Meer inhoud. Intellectuele gesprekken zijn het 
niet en dat wil ik wel.’ (mevrouw, 90, Almere Haven). Geen 
aansluiting kunnen vinden met de activiteiten kan ook komen 
door de doelgroep van de activiteiten: ‘Op dit moment zijn er 
geen activiteiten. Voor corona organiseerde ik wel de bingo, 
maar alle overige activiteiten zijn of voor jongere mensen of 
voor oudere senioren.’ (mevrouw, 65, Molenbuurt). Een andere 
oudere beaamt dit: ‘Het buurtcentrum in de buurt is alleen voor 
jongeren en verder is er niets.’

activiteiten aan bij de behoeften? Door de redenen en toelichtingen 
goed te bestuderen, krijg je veel extra informatie over wat er speelt. 
Deze uitkomsten kun je beschrijven, maar om de antwoorden meer 
kracht bij te zetten, kun je ook quotes gebruiken. Deze dienen ter 
ondersteuning van de beschreven tekst en spreken vaak beter tot de 
verbeelding. Dat maakt het gebruik van quotes van grote toegevoeg-
de waarde. Zie in het voorbeeld hieronder hoe kwalitatieve gegevens 
kunnen worden beschreven.

Het maken van grafieken

-  Sorteer de antwoorden op een logische volgorde, bijvoorbeeld 
van laag naar hoog (in het geval van een score) of van heel 
positief naar heel negatief. 

-  Geef de grafiek een duidelijke titel.

-  ‘Less is more’: laat overbodige onderdelen in de grafiek het 
liefst zoveel mogelijk weg. Denk bijvoorbeeld aan teveel ver-
schillende kleuren. 

-  Gebruik kleur om belangrijke inzichten op te laten vallen. En 
hou de rest van de kleuren het liefst zo neutraal en eenduidig 
mogelijk. 

-  Bekijk ook eens het document ‘Kijken naar grafieken’  
van het CBS. TI

P

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/leren-met-het-cbs/gereedschappen/kijken-naar-grafieken


Movisie  *  Op onderzoek uit: tips en tools om te onderzoeken wat de behoeften en wensen van ouderen zijn  *  pagina 19 van 22



INLEIDING a

STAP 1 a

STAP 2 a

STAP 7 a

STAP 3 a

STAP 5 a

STAP 4 a

STAP 6 a

STAP 6
Van uitkomsten naar acties

Terugkoppelen en acties 
Onderzoek doe je nooit alleen. Naast degenen met wie je samenwerkt, zijn vooral degenen die meedoen 
aan interviews of een bijeenkomst belangrijke bronnen van informatie. Dus de ouderen en sleutelfi-
guren die je hebt betrokken. Ook de gemeente heeft interesse 
en belang bij de uitkomsten. Daarom ga je in deze fase de 
opgedane kennis delen. Dat is correct om te doen, maar 
dient ook een ander doel. De beoogde vernieuwing of 
verandering vraagt namelijk om een breed gedragen aanpak 
waar zoveel mogelijk partners en ouderen hun steentje aan 
kunnen bijdragen. Dit stimuleert een gevoel van gezamen-
lijkheid en eigenaarschap. Niet alles wat opgehaald is hoeft 
gedeeld te worden. Het is juist sterk om de meest opvallende 
resultaten te delen. Dat maakt het makkelijker om met alle 
betrokkenen een volgorde aan te brengen in de acties. 

Hoe je het beste kunt terugkoppelen, hangt erg af van de 
lokale situatie. Zoals met wie en op welke wijze je samen-
werkt. Je kunt bijvoorbeeld een aparte bijeenkomst orga-
niseren of het bespreken in bestaande overleggen. 

Soms kan een probleem niet direct worden opgelost 
op de manier zoals je dat het beste vindt, maar ga 
dan na met je partners wat wél kan. Kleinere stap-
pen en tussenoplossingen of alternatieven kunnen 
ook helpen. 
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IN GESPREK MET

Rineke Korrel, wethouder Ouder-Amstel

‘Het rapport van Movisie over het activiteitenaanbod voor 
ouderen bevestigde vooral onze vermoedens. We bedenken wel 
het aanbod, maar vragen het niet altijd uit bij onze ouderen. 
Door meer het gesprek aan te gaan kunnen ouderen hierin 
participeren. Het aanbod moet wel passend zijn. Een positieve 
formulering is ook belangrijk. Zoals een activiteit voor eenzame 
ouderen zo formuleren dat mensen niet uit schaamte verstek 
laten gaan. Het onderzoek bevestigde ook dat we al een mooie 
structuur hebben in Ouder-Amstel. Met veel vrijwilligers en 
genoeg aanbod aan activiteiten. Dat moeten we samenbrengen 
en versterken. Netwerkbijeenkomsten spelen hierin een belang-
rijke rol.’

Bekijk hier een voorbeeld van een programma voor  
een bijeenkomst.

TI
P

In Almere bleek dat de helft van de ouderen geen gebruik 
maakt van aanbod van het welzijnswerk. De vraag is dan: zijn 
we hier tevreden mee? Of is de uitdaging dat percentage op te 
krikken naar bijvoorbeeld 60%? Wie en wat is daarbij nodig? 

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

Samenwerking
Het komt vaak voor dat er verrassende inzichten naar voren komen. 
En dat is maar goed ook! Sta hiervoor open; ook als het buiten jouw 
directe invloedssfeer ligt of je liever een andere uitkomst had gezien. 

En een vraagstuk dat je zelf niet kunt oplossen, kun je vanzelfspre-
kend doorspelen. Als je je kunt baseren op onderzoek is het een goed 
argument voor de ander om ermee aan de slag te gaan.

Als er een goed beeld is van welke veranderingen worden doorge-
voerd, is het belangrijk afspraken te maken over wie, wat wanneer 
doet. Hoe concreter en realistischer, hoe beter. Dat houdt het tempo 
erin en is belangrijk voor de motivatie.

Ga je naar aanleiding van een inzicht veranderingen doorvoeren? 
Sluit dan zoveel mogelijk aan bij wat er al is en wat goed werkt in de 
buurt. En vermijd daarmee het opzetten van nieuwe (samenwerkings)
structuren. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-03/Voorbeeldprogramma%20toolkit%20ouderen.pdf
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STAP 7
Aan de slag! 

Jullie gaan aan de slag met de stappen die jullie hebben vastgesteld. Het is van belang om tus-
sentijds te evalueren. Dat helpt bij het grip houden op het proces van de uitvoering. Ook is het 
mogelijk om aanpassingen te doen als veranderingen in de omstandigheden daarom vragen. Is 
er iets veranderd? Sta dan vooral stil bij dit moment en deel het nieuws met belangstellenden. 

Een volgende fase breekt hierna aan, 
namelijk die van de uitvoering. Spreek 
met alle partners af wanneer een 
check plaatsvindt of het daadwerkelijk 
werkt. De poster ‘Ouderen’ geeft 
veel handvatten hoe je in de gaten 
blijft houden of activiteiten aansluiten 
bij de wensen van ouderen en of er 
aanpassingen nodig zijn. Blijf vooral 
regelmatig vragen wat de doelgroep 
en sleutelfiguren vinden en willen. En 
doe dit op vaste momenten, zodat je 
continu kritisch kijkt of het aanbod nog 
wel aansluit bij de vraag. En welk nieuw 
aanbod eventueel wenselijk is. Zo zorgen 
jullie er samen voor dat je in contact blijft 
met ouderen, zodat ze op zo’n prettig 
mogelijke manier oud kunnen worden in 
hun eigen buurt. 

https://www.movisie.nl/artikel/checklist-hoe-bereik-je-ouderen
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Colofon

Auteurs: Els Hofman, Evelien Damhuis en Esther Schrijver
Eindredactie: Sanne Meulman
Vormgeving & illustraties: Suggestie & Illusie

Met dank aan: de gemeente Almere, gemeente Ouder-Amstel, Coherente en de ouderen die mee hebben gedaan aan dit onderzoek.

November 2022

Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de 
praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is 
het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in 
een kwetsbare positie realiseren.

We ondersteunen en adviseren maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en 
burgerinitiatieven. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties 
en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen.

Movisie staat voor een maatschappij waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen. Waarin ook 
mensen in kwetsbare posities, gezien en ondersteund worden.

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl.
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