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OPBRENGSTEN GEZONDE ONLINE GESPREKKEN 

 

1e Onlinedialoog: Samen verder leven Kanaleneiland 

1.1. Je hebt elkaar nodig, klein beginnen en met elkaar leren 
• Het zou jammer zijn als we datgene wat we hebben opgebouwd tijdens de crisis zouden moeten 

opgeven of verliezen. Er gebeuren nu dingen en er worden dingen gerealiseerd die professionals 
eerder (betaald en wel) niet voor elkaar kregen. Moeten wij dan als bewoners nu weer een stapje 
terug doen om hen, de professionals de ruimte te geven of kan het andersom? 

• Je kunt je als bewoner meer bezighouden met je eigen wijk, beter kijken wat er speelt en juist het 
kleine waarderen en niet alleen groot denken of groot kijken, dat is de uitdaging ook voor 
Kanaleneiland.  

• Je moet een netwerk opbouwen lokaal, relaties aangaan en open staan voor iedereen. Praten en 
luisteren en doorbouwen aan je (het) netwerk, je weet nooit wanneer je elkaar nodig hebt, kijk nu 
maar! 

• Ja, naar elkaar omkijken daar zit de crux, elkaar echt zien als mensen. Dat geldt voor inwoners net zo 
sterk als voor professionals in de wijk.  

• Het begint bij de kleine dingen, van gedag zeggen op straat tot een gesprek aangaan met de 
alleenstaanden in je wijk. Oog hebben voor elkaar, de basis vasthouden (behouden) als letterlijke 
ondergrond voor grotere initiatieven.  

• Veel mensen hebben genoeg aan klein en is de appgroep al voldoende en informatief. Als je interesse 
hebt of vanuit een andere rol meer ‘zin’ hebt om te volgen wat er allemaal in de wijk gebeurt, kan je er 
heel veel uithalen. Maar het is ook begrijpelijk dat mensen niet alles willen of hoeven te weten. Je 
hebt onderscheid in klein en dichtbij en groots en meeslepend. Activiteiten op het geheel van de wijk 
gericht, het grote collectief, is voor veel mensen minder toegankelijk, anderen kennen dat, hebben er 
ervaring mee en kunnen  dan soms ook zeggen ‘dat hebben we allang gedaan’ of ‘we moeten nu niet 
opnieuw beginnen’ maar dat geldt voor iedereen anders.  

• Er zijn juist zoveel kleine leuke dingen die voor bijna iedereen behapbaar zijn. Vanuit de 
kerkgemeenschap was een lootjessysteem , iedereen kreeg elke week een lootje met een naam erop 
en die ging je dan bellen. Iedereen was gelijk en iedereen kon iedereen ‘trekken’ als lootje om te 
bellen. Ouderen belden dan dus ook jongeren op om te vragen hoe het gaat J. 

• We moeten met elkaar weer nieuwsgierigheid leren en minder angstig zijn voor werelden die je niet 
kent of te ingewikkeld lijken, klein beginnen en klein koesteren.  

• We moeten van elkaar leren, je mag allemaal een eigen mening hebben en ook over elkaar anders 
denken, maar we zijn ook allemaal mensen.  

• We hebben super veel onzichtbare kracht en oplossingen in de wijk, je hoeft ook niet alles te weten 
als je elkaar maar vertrouwt.  

 
1.2. Bottom up en gelijkwaardig bouwen aan vertrouwen  

• In de breakout room zijn er verschillende thema’s aan bod gekomen. Veel van de onderwerpen waren 
terug te leiden naar het thema ‘wantrouwen’ jegens professionele organisaties die zich ook met de 
buurt bezighouden. Er heerst het gevoel dat binnen professionele organisaties de hoogopgeleiden 
beleid schrijven zonder echte gelijkwaardigheid met buurtbewoners te creëren. Oftewel, er is een top-
down perspectief aanwezig die wellicht niet aansluit bij of geen recht doet aan de initiatieven van 
bewoners. Voornamelijk het feit dat er voor en over de bewoners gepraat of gedacht wordt zonder 
eigenlijk echt in gesprek te gaan met de wensen van bewoners, was één van de dingen die meermaals 
naar voren kwam in het gesprek. Tegelijkertijd werd vrijwel in elk deelonderwerp benadrukt hoe 
belangrijk het is dat er een gedachtenuitwisseling of een samenwerking plaatsvindt tussen zowel 
professionele organisaties als bewoners, tussen formeel en informeel. Er kwam sterk naar voren dat 
bewoners en bewonersinitiatieven erkend moeten worden, bijvoorbeeld door het uitgeven van 
subsidies, en dat er voornamelijk geschipperd moet worden tussen de “management efficiency” van 
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professionele organisaties en de behoeften van bewoners. Daarnaast zou het mooi zijn als ook binnen 
professionele organisaties meer een soort bewonersperspectief gevolgd wordt, want uiteindelijk is elke 
medewerker in een professionele organisatie ook bewoner van een bepaalde wijk (of dat nu 
Kanaleneiland of een andere wijk is) en dat zou wellicht in ieders voordeel toegepast kunnen worden.  

• De rode draad van het verhaal was eigenlijk te vangen in het idee dat de deelnemers aan dit gesprek 
het graag eerlijker zouden zien, dat je (als bewoner) beloond wordt als je iets doet of organiseert en dat 
mensen vaak zelf met heel goede initiatieven komen (zoals het behouden van een speeltuin, vervoer 
regelen naar concerten etc.). Een uitgangspunt zou kunnen zijn om vanuit deze initiatieven verder te 
gaan, dus dat je versterkt wat er al is. Dit versterken zou dan bijvoorbeeld vanuit de gemeente plaats 
moeten vinden. Daarnaast is de overtuiging dat bottom-up vaak beter werkt dan top-down. Het is echter 
wel belangrijk dat je mensen hebt die de hele keten in beeld hebben, dus zowel de bewoners als ook de 
belangen of richtlijnen van professionele organisaties. Deze personen werken dan als het ware als een 
verbindende factor in de buurt.  

• In de droomfase van het gesprek werd er uiteraard gesproken over de verschillende wensen voor de 
toekomst. Eigenlijk kwamen die veelal neer op wat er eerder in het gesprek ook al is aangegeven, 
namelijk dat bewoners meer zeggenschap en meer verantwoordelijkheid moeten krijgen, maar dat 
bewoners ook meer beloond worden voor hun bijdrage. Bovendien zou het goed zijn om meer 
verbindende krachten in de buurt te hebben. Vanuit het perspectief van een professionele organisatie 
zou het fijn zijn als er met minder wantrouwen wordt gewerkt, zowel vanuit de bewoners als ook vanuit 
de organisatie zelf. Een wens zou zijn om minder verantwoording te hoeven afleggen.  

 

1.3. Een appgroep met iedereen, iets betekenen en brood op de plank 
Mooie ervaringen tijdens Corona: 

- Whatsappgroep/platform Kanaleneiland met 40 organisaties. 99% vd instanties zitten in de groep. Ook 
bewoners die “weer lekker gegeten hebben” (nu uit de groep). 

- whatsappgroep in de straat, daardoor meer contact, meer  praatjes en ontmoeting, ook voorzichtig, 
wat deel je wel en niet, toon, humor, muziek.  

- Besef: iedereen is vatbaar voor corona, met elkaar op zoek naar hoe gaan we dat doen. Het menselijke 
naar voren halen.  

- Veel mensen ontmoet die ik anders niet was tegengekomen, om iets te doen. Verbonden bij elkaar, 
initiatieven door bewoners,  initiatief zorgvoorzorg.nu, stichting toevlucht, Interlokale stichting 
straat(h)ouders,  

- Voor het eerst gelijkwaardigheid tov moskee (als moslima). We zijn allemaal mens! Na 6 jaar actief zijn 
in bondgenotenoverleg. Hoe lukte dat? Nieuwe coordinator vrijwilligers? Gewoon doen, niet 
overwegen, overleggen. 15 maart whatsapp aangemaakt met de eerste 17 mensen vanuit instanties. 
En moskee toegevoegd. Uitnodiging om krachten te bundelen! We hebben elkaar nodig! Moskee ging 
meedenken. De lef gehad om whatsapp toegevoegd. Vanaf dag 1 was de moskee betrokken, heeft 
meegedacht over de volgende stap. 

- Bezoekt vrouw die gezelschap nodig had. Dat is een leuk contact geworden. Die vraag is via de 
appgroep binnengekomen. Vrouw is aangemeld via de dochter. Graag meer van dit soort 
vragen/contacten van eenzame ouderen.  

- Heeft heel bijzonder contact gekregen met A. Hoe hou ik dat straks?  
 

Wat leren we hiervan? 

- Wat is er nodig van instanties, instituties en juist nu? Geld. 
- De whatsappgroep is zomaar ontstaan zonder beleidsstukken zonder kaders.  
- Al lopend maak je de weg. Al levend hebben we de koers bepaald. 
- Niet beslissen over wat goed is voor de bewoner. Er mag niets gebeuren zonder toestemming van de 

whatsappgroep. 
- Het gaat om de mens niet om de organisatie. Je bent wie je bent als mens, dezelfde community, als 

moslim, professionals, organisaties, vrijwilligers, mensen die een maaltijd krijgen.  
- Als burger kun je vrijer zijn, je als mens tot mens tot elkaar verhouden, professioneel systeem dicteert. 
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Hoe zie je de toekomst?  

- Wil van betekenis zijn en moet ook brood verdienen. Altijd mijn deel blijven bijdragen, meer balans. 
- Het moet doorgaan, de emancipatie! Maakt niet uit hoe het doorgaat als ik maar betrokken blijf.   
- Het platform samen gaan doen met Petra’s 
- Dat dit verbindend platform met heeft veel verschillende mensen bij elkaar blijft bestaan als platform 

van vrijwilligers en organisaties  
- Meer saamhorigheid. Het enthousiasme van iedereen. Wat iedereen wil betekenen vasthouden.  
- Meer contacten, meer ouderen bezoeken. 
- Verbondenheid met duurzame leefomgeving en vakantiestraten. De straat wordt een camping! 

Hoekjes met meer groen. 
 

Wat nu te doen? 

- Alle organisaties laten doneren aan het initiatief (tip van een huisarts).  
- Meer “Petra’s” betrekken die vanuit betrokkenheid, lef en bevlogenheid werken 
- Hier werkmethode van maken, model vangen in een foto 
- Ambassadeur worden, zodat anderen ervan kunnen leren, om verhalen door te vertellen 
- Feest vieren, Marokkaanse thee drinken, zo bijzonder om elkaar te zien 
- Zoomen, bellen, skypen om het idee in een vorm te gieten zodat het anderen kan inspireren. Een 

bakkie doen 
- Eerst het gesprek in de app zelf voeren, verder zetten. 
- Betrokkenheid uitbreiden zodat het platform nog meer leven krijgt 
- Werkende principes appgroepen/communities vangen en delen 

 

Tot slot: 

- gemeenschapszin begint bij het hart 
- goed om alles wat er is te zien en laten zien. 
- onderscheid tussen profs en bewoners niet zo belangrijk 
- waardeer de kleine dingen 

 

Hoofdlijnen naar de toekomst? 

- de huidige app groep voortzetten en doorontwikkelen in Kanaleneiland en Transwijk door/met 
betrokkenen. 

- Wat er is ontstaan in een model vatten, beschrijven en naar buiten brengen. 
- Bij alles eerst kijken welke kennis en ervaring binnen de appgroep aanwezig is. 

 

1.4. Chatoogst: Bewoners vertrouwen, waarderen en samen beslissen 
• Gemeenschapszin begint bij het hart 
• de taart moet groter worden om bewoners erbij te krijgen, en dus op zoek naar serieuze geldstromen 

bij belanghebbenden, dus de zorgverzekeraar 
• en een kopje thee drinken 
• en de sociale dienst, beiden hebben belang bij oplossen van problemen  
• of vermindering daarvan 
• We willen het graag anders, maar dat is niet gemakkelijk. Eerlijkere beloning van bijdragen van 

mensen aan prettig leven in de wijk. Versterken van de kracht in de wijk die er al is ipv dat 
beconcurreren.. 

• Hart, hoofd en handen verbonden brengen de mooiste dingen naar boven. En concrete afspraken over 
hoe die te verzilveren. Dat is de volgende stap. 

• Boeiend om te horen en deel te nemen aan dit Kanaleneiland wijk empowerment gesprek . 
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• iedereen is mens, als we vanuit daar vertrekken dan kunnen we klein waarderen 
• zeggenschap bij bewoners, via de wijkcooperatie (vereniging)  
• iedere vrouw/man een stem 
• Ik neem mee uit het gesprek dat het belangrijk is om bewonersinitiatieven te belonen en dat 

vertrouwen geven aan dit soort initiatieven belangrijk is. 
• Want de meeste mensen deugen 
• Samen Verder Leven maakt geen onderscheid het is samen! 
• Mooi de verbindende rol die het platform heeft en het enthousiasme van Amina en Petra. Concreet 

over toekomstplannen gesproken voor het platform. Ik heb er alle vertrouwen in. 
• samen verder leven met de mensen in de app 
• en een biertje straks 
• Niet uitrollen, wel uitnodigen 
• intellectueel eigendom bij bewoners 
• dit gesprek verder voeren met de mensen in de app 
• Je hoeft niet alles te weten om het te accepteren 
• Blijf nieuwsgierig. Je weet maar nooit wanneer je elkaar nodig hebt.  
• Elk doel wat je wilt bereiken gaat stapje voor stapje, daardoor mag je niet vergeten hoe belangrijk elke 

snapje is. Dit doe je samen. je weet maar nooit wanneer je elkaar nodig hebt. 1 team 1 taak! 
• vooral doen en minder dromen en praten ;-)  
• Ja, goed idee. Een IRL feest in de wijk voor alle WhatsApp connecties is ook genoemd. 
• Gewoon doen, dan doen we gek genoeg;-).  
• model vangen in een workshop en doorvertellen in de wijk en daarbuiten 
• en kappen met online dingen 
• al lopend maak je de weg zonder belegstukken ander kader 
• De werkwijze vertalen naar een model of werkvorm en dat beschikbaar stellen voor buiten de wijk, en 

zelfs landelijk 
• Mensen mogen het op hun eigen manier doen 
• Ieder mens heeft een eigen kracht. Ga daar van uit. 
• Wat is het toch belangrijk dat we het lef hebben om problemen oplossingsgericht aan te pakken. Ook 

als professional. De tijd dat de professional opgeleid is om de hele dag zelfredzaam te roepen naar 
mensen die niet kunnen zwemmen zou voorbij moeten zijn. De professional zal dan gewoon in het 
water moeten springen  

• Onderschat geen kracht, geen ziel en geen mens. Iedereen kan van betekenis zijn wanneer die de 
ruimte voor krijgt.  

• Van samenwerken krijg je een goed humeur 
• van belang om de zogeheten kleine initiatieven te waarderen; de vraag is of die allemaal in kaart 

moeten willen brengen, het gaat er om dat zij er zijn en dat inwoners weten bij wie, buurtbewoner en 
professional, zij terecht kunnen als zij daar behoefte aan hebben; begin niet alleen met de problemen 
op te willen lossen, neem de positieve initiatieven als uitgangspunt en bouw daar op voort 

• Demografie Kanaleneiland = 17.000 mensen! 
• Ieders bijdrage doet er toe, gun een ander iets 
• je kunt niets alleen, je kunt heel veel samen, door krachten bundelen, dat is waar we veel aan hebben 

en voort moeten zetten 
• focus op het positieve, kleine dingen, wat er al is, kracht van ieder mens, vrolijkheid, leuke dingen 

doen samen in de buurt, optimisme uitstralen, dat trekt aan. 
• hierdoor een stevige basis creëren voor de wijk, het “gewoon” er zijn voor elkaar doet er ook toe, voor 

de buurjongen, potje voetballen, buurtbbq, straat whatsapp.. 😉 
• En je zult het ‘verhaal’ moeten blijven herhalen. ook voor nieuwe kanaleneilanders. 
• bewoners meer positie geven, geld moet in het midden blijven. Geldstromen door de wijk te eten 

vloeien. Hoe kan de gemeente helpen? Hoe kunnen we duurzame business modellen ontwikkelen? 
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• Grootste probleem zijn de grote clubs zoals incluzio die de markt in handen hebben. Hoe kunnen we 
hierin infiltreren? 

• de markt van menskracht 
• De perverse prikkel in het systeem? 
• droom dat de gemeente de kracht inde wijk gaat ondersteunen. Leg het geld inzet midden en laat 

mensen met elkaar beslissen waar het heen moet. Zie boek “De meeste mensen deugen”. In de 
gemeente gaat het met kleine stapjes. er wordt nagedacht ver het versterken en ondersteunen wat er 
al is ipv allerlei regels de wijk in te bombarderen. Meer vanuit mensen en leefwereld denken. Dan is 
het niet zo ingewikkeld. gaat dot gedachtegoed bij collega’s bespreken. 

• en de naieve houding van de maatschappij 
• maar het is nooit zwart wit, overal zitten goede mensen 
• en overal sluwerds 
• Ja, de meeste mensen deugen, maar macht corrumpeert is kortgezegde de boodschap van Rutger 

Bregman. 
• klopt en vertrouwen komt de voet en gaat  
• te paard 
• ja 
• exact 

 

2e Online dialoog: Gezonde buurt  
 

2.1. Buurtleven, ontmoeten en contact maken 
 

• Buurtleven: Als eerste werden de associaties en 
ervaringen van de eigen buurt gedeeld. Er kwamen 
hele persoonlijke verhalen naar voren. Enerzijds de 
betrokkenheid van buren om elkaar te helpen zodra 
iemand verdwaald is, wanneer een buur ziek is of een 
buur is gevallen. Het bleek dat er in de coronatijd meer 
betrokkenheid is ontstaan binnen buurten doormiddel 
van buurtapps of burenhulpinitiatieven.  

Anderzijds blijkt dat er binnen een buurt hele diverse 
mensen leven en dat verschillen ook voor wrijving 
kunnen zorgen. Perspectieven op een situatie kunnen 
zo verschillend zijn dat een bemiddeling nodig is om 
een conflict te voorkomen. ‘Niet iedereen zit hetzelfde 
in elkaar’ (deelnemer). Verschillende deelnemers 
benoemde dat het niet vanzelfsprekend is om een 
gesprek met je buren aan te gaan, het is geen 
gewoonte. Er speelt vaak veel meer in een buurt dan 
waar wij weet van hebben. Zo ontstond de vraag binnen onze dialooggroep hoe je als buurtbewoner 
verschillende buren bereikt? 

• Ontmoeten: We gingen dromen, hoe zou je buurt er idealiter uitzien? Ik begon te vertellen over mijn wens 
voor openbare ontmoetingsplekken. Uit ons gesprek bleek dat veel openbare buurtruimtes zoals 
winkeltjes in de loop van de tijd verdwenen. Juist deze plekken creëren een ruimte waar kleine gesprekjes 
tot stand komen, ‘waar je elkaar op een natuurlijke manier tegenkomt’ (deelnemer). Een van de 
deelnemers zei ook dat juist dagelijkse oppervlakkige contacten belangrijk zijn voor het directe contact. Dit 
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is het soort contact waarbij mensen een geluksgevoel ervaren en waarbij ze oud worden. De wens voor 
grotere buurtbetrokkenheid onder de deelnemers heb ik als groot ervaren. 
 

• Contact maken:  Ideeën voor eerste stapjes waren naar het buurthuis gaan, eigen gedrag veranderen en 
de ruimte meer openbaar maken. Zoals een van de deelnemers zei; een praatje maken met de winkelier 
verandert ook het contact met de klant na jou. Of wandelen in plaats van fietsen is een hele andere 
ervaring. Als je wandelt is er meer tijd, dan kun je om je heen kijken en iemand aankijken. Een deelnemer 
had de ervaring dat dit zorgt voor direct contact, er is een moment om elkaar begroeten en anderen te 
zien. Een van de deelnemers vertelde het verhaal van een picknickbank die bewoners zelf in de buurt 
hadden geplaatst. Het project was gefinancierd door het buurtfonds. ‘Het begint bij wat je dagelijks doet’ 
(deelnemer). Het inspireerde mij om zelf ook meer om verbinding te zoeken met mijn buurt. Alleen samen 
kun je initiatieven tot stand brengen en een fijne woonomgeving creëren.  

 

2.2 Hart werken en delen met passie en talent  

In Overvecht gebeurt veel er zijn veel mooie initiatieven maar het is lastig deze naar voren te brengen en 
positieve aandacht voor te vragen. Op de een of andere manier krijgt juist het negatieve altijd aandacht in 
Overvecht, we hebben een labeltje laat ik maar zeggen. Er is nu wel een ambassadeursteam in Overvecht wat 
bestaat uit actieve inwoners van de wijk die een bijdrage willen doen aan het moois wat er ook is en de 
tientallen initiatieven die juist heel veel betekenen voor de wijk. Van voedselbankprojecten tot schrijfgroepen. 
Mooi is ook dat hierdoor alle lagen van de bevolking met elkaar in aanraking komen en samen kunnen werken, 
bijvoorbeeld ondernemers en wijkbewoners samen. We hebben ook een app en die helpt met het zichtbaar 
maken van initiatieven en waar hulp gevraagd wordt. Daarnaast heeft dat ook een sociale functie, het doet ook 
iets met iemand z’n sociale netwerk in de wijk. Er is een actieve schrijfgroep die wordt begeleid door een 
‘Overvecht-ambassadeur’. Hier kunnen mensen werken aan hun verhaal of gedicht, waarmee ook weer 
positieve aandacht kan komen op het moois wat Overvecht voort kan brengen! 

In Noord-Oost is een grote groep bewoners (110) actief aan het zwemmen in een TBS- kliniek. Vanwege de 
corona was dat nu niet toegestaan. Leuke is dat bewoners zelf zijn gaan zoeken naar alternatieven, zo zijn er 
wandelgroepen en fietsgroepen gestart. Tevens is er een Whatsapp groep waarin mensen vragen oppakken uit 
de wijk. Er zijn meer dan zestig vragen binnengekomen, waarvan tien behoorlijk ernstig/complex/intensief. 
Vraag is natuurlijk, is er ergens iets gemist in de formele sfeer of is het juist mooi dat informeel en formeel 
elkaar kunnen versterken en zou je dat kunnen ‘waarderen’? 

Kersentuin in Leidsche Rijn is een initiatief wat al veel langer bestaat en een duurzaam gemeenschap versterkt. 
Hier zijn in het verleden veel ‘eetcafés’ georganiseerd waarbij er elke keer een ander cultuur het voortouw 
nam. Zo zijn er onder andere Koerdische, Turkse, Molukse, Creoolse, Hindoestaanse en Marokkaanse eetcafés 
geweest ruim vijftien in totaal. Elke keer kwamen er zo’n 35 mensen.  

Er zijn zoveel bewonersinitiatieven en niemand die precies het overzicht heeft. Moet je eigenlijk wel overzicht 
hebben? En is het overzicht bedoelt om ‘controle’ te hebben over wat er gebeurt of juist de impact zichtbaar 
maakt van wat er gebeurt? Het is hart  werken, maar dicht bij je passie blijven en bij je eigen talent maakt dat 
het lukt en zichtbaar kan worden wat jij doet in een initiatief. Misschien ontstaat eer dan wel een sociale basis 
infrastructuur.  

 

2.3. Verbinden, matchen en kleine verhalen vangen 
 

Gezonde buurt in Coronatijd, waar gaat het over 

- Het gaat om de kleine verhalen: Zuilen dame van 100, Rivierenwijk verhaal van schoenmaker Kees. Om 
de vraag: “wat kan ik nou betekenen voor mijn wijk” 
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- Alles is er al. 
- Het gras groeit van onder naar boven, andersom kan niet. Er zit heel veel talent inde wijk. We moeten 

naar “buiten”, o.a. koken, op de tuintjes aan de kanaalweg, waar we kunnen samen komen. Gras 
groeit overal. 

- Het gaat om mensen met elkaar verbinden, bijv. een oudere dame die van Ierse folk houdt en een 
meisje die dat zingt. Quatre main piano spelen met een blinde man. Een lied op het leven van een 
oude dame dat ook op haar begrafenis is gezongen. 

- Kunst, groen, vrije ruimte ontstaat door verbindingen met andere gebieden.  
- Dialoog als vorm geeft verbinding.  
- Mensen krijgen een gezicht. Het contact is blijvend. 

 

Wat is er gebeurd, ervaringen:  

- In eigen buurtje zie je dat er meer betrokkenheid is, meer contact op straat, activiteiten rond groen. 
Leuk dit in de buurt maar niet al te close, moet niet ten koste van vrijheid gaan.  

- Initiatief genomen om in eigen buurt regentonnen en brede stoepen te regelen. Als straat veel contact 
op die brede stoep. 

- Heel veel mensen zijn uitgesloten doordat alles digitaal is. Netwerk Taal en huiswerk heeft 
ondersteuning door studenten gekregen. 190 gezinnen, schrijnende verhalen hebben zich aangemeld 
bij Taal doetMeer voor huiswerkondersteuning 2 tot 3 keer per week. Mensen zijn geisoleerd, bang, 
kinderen mogen niet naar buiten. Door Corona heel veel aanmeldingen van vrijwilligers gekregen. 

- Werken aan de opbouw van een woonwerkgemeenschap/wijkje in Serooskerke, heeft behoefte om 
meer te delen, maar wel autonoom in de toekomst 

 

Wat willen we anders, kan beter 

- Gezonde taal: over je gezondheid praten. Als mensen taal en woorden hebben kunnen ze regie over 
hun leven en gezondheid nemen (niet afhankelijk van kinderen voor huisartsenbezoek), dit is ook 
laagdrempeliger dan taalles (gaat bv. over diabetes, vitamine D, school van de kinderen) 

- In een gezonde buurt hoort iedereen erbij en wordt niemand uitgesloten (inclusie) 
- Mensen willen zelf iets doen, geen vrager zijn 
- Cultuurbeoefening als essentie, betekenisgeving, natuurbeleving 
- Je kunt de wereld ontdekken zonder te reizen. Dichtbij is zoveel te ontdekken op het gebied van 

culturen en natuur. Behoefte om ver te reizen is beperkt. Van Backpack Holland -> Backpack Utrecht, 
leer je eigen stad kennen. 

- Het moet niet over helpen gaan maar over doen wat je blij maakt. 
- Leven in een woongroep. In voor en tegenspoed. Emotie heeft  een functie. 
- Expressie, communicatie (ook via kunst).  
- Chillen overbruggen 
- Vormen van zelfexpressie en dat kunnen zien/horen. 

 
Wat gaan we doen 

- Communicatieve zelfsturing.  
- Nog meer ruimte geven voor expressie: 

o Ook matchen van kunst, hobbies en activiteiten 
o Nog meer verbinden tbv zelfexpressie 
o Niets over ons, zonder ons. Altijd samen klinkt veel makkelijker dan het is. Gelijkwaardigheid 
o Meer groepjes, wijkdialogen, doorgaan op een themaetc 

- Iedereen mag er zijn <-> oordeelloos luisteren 
- Minder hard werken, minder zwoegen, meer gewoon er zijn, met je hart 
- Momenten vangen o.a. via lief en leed, verhalen vangen in kunst  
- Meer gezonde gesprekken en praten over gezondheid 
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2.4. Chatoogst:  Meer contacten, verhalen, gemeenschap en lucht 
-  Het draait om persoonlijke, oppervlakkige contacten 
- Je bent nooit te oud om te dromen, of te doen.  
- het gaat om elkaar zien, en nieuwsgierig zijn 
- hoe belangrijk zelfexpressie is voor een gezonde 

buurt. Verschillen tussen mensen zijn een bedreiging 
als je niet communiceert, en een verrijking als 
iedereen zich kan uitdrukken.  

- verhalen vangen, mooie ogenblikken, zintuigen open 
zetten en delen 

- Door contact te maken, begin bij wat je dagelijks 
doet, direct contact. 

- zelfexpressie in taal kunst dans dialoog kan de eigen 
autonomie door verbinding bevorderen 

- wat kunst, natuur, ontmoeting en dialoog kunnen 
bijdragen aan die zelfexpressie, aan het stem geven 
van mensen. 

- Er is een gezamenlijk vertrekpunt en dat is de mens, 
respect voor de mens staat toe of maakt mogelijk dat 
we verschillen kunnen waarderen, dat standpunten 
mogen verschillen, dat diversiteit er mag zijn, dat er 
onuitputbaar veel perspectieven zijn. We zijn 
afhankelijk van elkaar en je ziet pas wie je bent in de ander. 

- Het kan bijdragen aan een gezonde buurt als we meer contact met elkaar maken en laten zien dat we 
voor elkaar klaar staan als het nodig is 

-  ontdekken wat er allemaal al vanzelf gebeurt, is en waar je bij kunt aansluiten 
- ik neem mee dat ik nieuwsgierig wil zijn naar de verhalen van mensen, de ogen-blikken oprapen en 

betekenis geven daaraan, meeneem in mijn werk om de mensen in de stad een gezicht te geven 
- vanuit ervaringen praten en goed luisteren laten zien wat er allemaal gebeurd 
- buiten zorg en welzijn, in de natuur en cultuur is zoveel te ontdekken zonder ver te heven reizen, in de 

stad 
- in een gezonde wijk laat je elkaar in je waarden en mag je jezelf zijn. maar er ook voor elkaar zijn 
- Levendig gesprek. Een gezonde buurt. Daar zijn mensen die hart werken doen. Volgens mij vormden 

wij een kwartet van deze soort. Vanuit de coulissen werken hoorde ik. Labelloos schrijven; en de wet 
gemeenschapskracht.  

- Nog een poging: Contact maken tijdens dagelijkse bezigheden zorgt voor verbinding en een 
‘gezondere buurt’. Rekening houden met elkaar door te weten wat er bij elkaar speelt. 

- De verhalen van mensen nog meer laten vertellen. Maar ook via die verhalen en voorbeelden, ons 
eigen verhaal (ons = Kracht van Zuilen) meer voor het voetlicht brengen zodat het verder komt en 
door steeds meer mensen gedragen wordt. 

- verhalen delen en in dialoog helpt! 
- We hebben besproken hoe belangrijk het is om te kunnen vertrouwen op mensen in je buurt en 

contact te hebben met mensen in je buurt. En dat georganiseerd en ongeorganiseerd. Dat begint door 
zelf initiatief te nemen, door mensen te groeten en waar mogelijk met elkaar in gesprek te komen. En 
door aan te sluiten bij buurtinitiatieven of deze zelf te starten.  

- De dialoog aangaan over dit thema keer op keer is en blijft relevant. Want hoe vaker een verhaal 
gedeeld wordt, beschreven wordt, verteld wordt hoe waarderder het wordt (kijk maar naar de dikke 
van dale) 

- met luchtigheid en humor, in verschillende talen, beeld, geluid etcetera. en het begint met luisteren 
en interesse in de ander 

- Prachtige uitspraak.dialoog = de wereld ontdekken zonder te reizen 
- breek uit je bubbel, werp je label af om samen te komen 
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3e Online dialoog: Rust in je leven 
 

3.1. Ont-moeten, niet doen en energie 

Prikkels 

o De inleiders: “De Corona-tijd gaf nieuwe stress, maar ook minder prikkels voor velen. Nu het weer 
‘mag’, is het ook lastig dat die weer terugkomen. Er wordt heel wat mee geworsteld. Soms is alleen al 
opstaan en doorgaan moedig en geweldig.  

o Er is veel gelukkig veel kunde, kennis en er zijn veel initiatieven. Van inwoners, professionals en 
bedrijven. 

o Wat doet chronische stress met mensen? Er zijn omstandigheden die voortdurend of langdurig stress 
geven, waar je maar moeilijk van kunt herstellen. De afgelopen periode had dit bijvoorbeeld te maken 
met andere bewoners, familie, te weinig geld.”  

Onderzoek-ervaringen 

o door stress blijf je binnen op de bank zitten, richting de muur. 
o we zijn angstig als we extra kwetsbaar zijn 
o het is moeilijk als de kinderen zo vaak thuis zijn 
o hulp ontvangen is ineens heel lastig want gevaarlijk 

Omgevingsgeluid 

o Stress kun je niet verminderen maar misschien kun je er anders mee omgaan. 
o ‘Socrates op sneakers’ wordt aangeraden: boek over o.a. ‘verdiepende’ vragen stellen, en daarmee in 

de huiselijke kring tot inzichten te komen. 
o Stress bij Corona: ik ontdekte dat ik niet ineens van alles anders hoefde te doen of alles online hoefde 

te doen. Die ontdekking leidde weer tot rust. Ik ontdekte dat via mindfulness en dans. 
o “Ik ervoer veel onrust in het begin van de Corona-periode en ik heb nu ontdekt dat thuiswerken véél 

rustiger is. Aan het eind van de dag op kantoor was ik altijd kapot! Al die gesprekjes, vragen, telkens 
weer moeten praten. Ik had eigenlijk heel vaak de behoefte om géén gesprek te voeren. Het kost me 
teveel energie.  

o Twee dagen thuiswerken, dat helpt al. Want wat zeg je tegen je collega’s als je niet wilt praten? Dat 
weet ik (nog) niet….” 

o Als mensen zien dat je goed voor jezelf zorgt (nee, nu niet e.d.) dan heeft dat z’n weerslag op 
iedereen. 

o Financiële perikelen geven mij stress: ik heb het stom gedaan/ik heb het niet goed gedaan. 
o Bij C. helpt: 1. Hard schreeuwen en 2. hulp vragen bij het probleem.  
o Rustig word je bijvoorbeeld van puzzelen, oordoppen ’s nachts in bij verkeersdrukte of teveel 

omgevingsgeluiden. Ikzelf ben tijdelijk bij mijn ouders gaan wonen. 

Levensvaardigheden 

o Meer in het nú leven, bijvoorbeeld meer pianospelen.  
o Niet alleen fitnessen op de sportschool, maar ook oefenen op het gebied van de levensvaardigheden. 

Bijvoorbeeld: elke dag 3 tot 5 dingen noteren waar je dankbaar voor bent. (Meski) 
o Time-management, de buren ontmoeten. 
o Prikkel-arme omgevingen opzoeken.  

Wensen en doen 

o Ik zou graag iets bijdragen aan dat de mensen elkaar wat meer ontmoeten in de wijk. 
o Ik wil graag dat het stemmetje in m’n hoofd wat minder streng spreekt.  
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o Ik wil me inzetten voor meer gelijke kansen. Hun omstandigheden verbeteren. 
o Werken aan een gelijkwaardige samenleving. Ik ben bezig met het organiseren van gelukscafé’s en 

geluksfitness.  
o Vaker op vakantie gaan, rustiger woonplek zoeken, laptop thuislaten.  
o Thuiswerken, kortere reisafstand.  
o Hardlopen, wandelen. 
o Teruggaan naar het land van mijn jeugd. 
o Dingen niet doen, niet zoveel moeten.  
o Kiezen voor de leuke dingen. 
o Iedereen blijkt voor zichzelf wel een eigen speciale manier te hebben gevonden om rust in hun leven 

te brengen. 

 

3.2. De moed om te laten, te kiezen en te delen 

Deel 1. “wat was een moment van rust voor jou? Wanneer voelde je je echt goed?” 

Conclusie uit kamer 1: Momenten van rust zijn de momenten wanneer je zo min mogelijk moet en wanneer je 
geen verplichtingen (door andere of door jezelf opgelegd) hebt. Rust biedt ruimte voor nieuwe interesses en 
hobby’s (en creativiteit?). Wanneer er weer gewerkt moet worden, word je weer geconfronteerd met “de 
grote boze buitenwereld”. Rust is: vrij zijn, je veilig voelen, voorspelbaarheid, eigen regie, ruimte hebben in dag 
en tijd.  Zodra het woord “moet” verschijnt, verdwijnt de rust.  

Deel 2. “Waar droom je over?” 

Conclusie: we hebben behoefte aan ruimte, voorspelbaarheid, en af zijn van je verplichtingen. Stel jezelf de 
vraag: zijn dit verplichtingen van buitenaf? Of heb ik mijzelf deze verplichtingen opgelegd? We willen weer 
terug kunnen gaan naar de momenten dat we echte rust hebben kunnen ervaren. 

Deel 3. “Hoe ga je over op actie?” 

Conclusie: Voldoen (ref. naar mindfull?). “Wat ik moet doen, dat moet ik niet doen. Soms is iets juist laten 
beter dan actie te moeten ondernemen. ‘Nee’ durven zeggen tegen (zelfopgelegde) verplichtingen. “Als we iets 
willen bereiken, is het belangrijk om wel voornemens te hebben. Zodat je ernaartoe kan werken.” Inzichten: 
besteed een moment van de dag om na te denken over dingen die moeten, om die dus te laten. Durf eigen 
regie te nemen. De moed om zelf te kiezen voor leuke dingen. Moet en moed. De moed hebben om iets niet te 
moeten.  

Tot slot: “wat heeft het gebracht?” 

Kamer 1. Moet en moed. De moed om niet te moeten. Dingen laten. De tijd nemen om over dingen na te 
denken. Durven te kiezen voor eigen belangen. En dat dit ook kan! vaak leg je het jezelf op. 

Kamer 2. meditatie=medicatie. We hebben behoefte aan een prikkelarme omgeving. We hebben behoefte om 
er gewoon even niet bij te zijn. Meer ecologie in je leven. Naar je innerlijke stem durven luisteren. We hebben 
vaak behoefte aan de wereld uit onze jeugd, waar alles goed, veilig en voorspelbaar was. 

Kamer 3. Het belang van deze dialoog wordt aangehaald. Mooi dat je een veilige omgeving kunt creëren met 
mensen die je niet kent, om vervolgens met deze mensen soortgelijke ervaringen te delen.  

Kamer 4. We kunnen werken aan het stemmetje in ons hoofd dat dingen moeten. 

Kamer 5. rust creëren in je hoofd. Wat wil je doen voor rust? En hoe ga je dat doen? Concrete aanpak. 
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3.3. Ademhalen en de tijd van toen 

In verschillende fases verkenden we het thema stress. De nadruk lag op wat helpt tegen stress. Meditatie 
kwam naar voren als bezigheid die helpt om te ontspannen en de knop om te zetten. Even focussen op 
ademhaling helpt om je hoofd leeg te maken en de problemen van anderen een plek te geven. Ook het maken 
van bewuste keuzes over tijdsindeling zorgen voor meer overzicht. Kiezen om dicht bij werk te gaan wonen, 
zodat de reistijd beperkt is, is er daar 1 van. Ook de stap naar een andere baan waarbij meer balans is tussen 
werk en privé is belangrijk om stress te verlagen.  

Het bang zijn dat je dingen mist, zorgt voor stress. Accepteren dat niet alles hoeft, geeft ook rust. ‘Ik ren, dus ik 
ben’, lijkt een motto van deze tijd. Bij het ouder worden valt de onrust wat meer weg maar het spanningsveld 
tussen rust en onrust blijft een aandachtspunt. Het ’s avonds bezinnen op de dag geeft een prettig gevoel. Een 
aanwezige noemde dit ‘gouden uren.’ Het vereist moed om niet te moeten. Het in de natuur zijn en 
bijvoorbeeld alleen een lange wandeling maken is ook een meditatieve activiteit die tot inzichten leidt. 
Luisteren naar je innerlijke stem is belangrijk.  

Bij iedereen is de jeugd bepalend geweest voor de rest van het leven op het gebied van stress. Bij iedereen 
werd de kindertijd als prettig ervaren en deels is er een verlangen naar de tijd van toen: de overzichtelijkheid 
van het leven, de omgangsvormen en de verwachtingen voor de toekomst. Conclusie was dat het land van 
ieders jeugd ergens nog bestaat. Je moet het alleen opnieuw vinden.  

 

3.4. Chatoogst: Levenskunst van doen en laten  
 

• In onze kamer was het mooi om te horen, dat we allemaal onze eigen manier vonden om Rust in ons leven 
te bestendigen. Allerlei vormen van meditatie (ook hardlopen en wandelen vallen daar in mijn ogen onder) 
en ook bewust je terugtrekken in een prikkelarme omgeving dan wel werk te vinden, dat ecologische 
balans geeft kwamen voorbij. Dank voor jullie openheid.  

• Rust in jezelf vinden of rust buiten jezelf zoeken. Kun je tijd nemen om naar buiten te gaan of buiten jezelf 
te zoeken? Of kun je ook rust vinden in het moment van stress? Woorden als balans, bewust, 
kwetsbaarheid, hier & nu, horizon, voeten op de grond. Levenskunst! 

• Ik merkte door de Corona-crisis dat mijn stress eigenlijk niet werkgerelateerd is, maar veroorzaakt wordt 
door mijn gedachten, dat er steeds iets ‘moet’. Ik neem mee dat ik wil proberen vaker te ontspannen en 
ook meer focus probeer te vinden in de ‘werktijd. 

• Prachtig gesprek over doen en laten. Hoe zet je zelf stuur? 
• Niet doen: jezelf teveel verwachtingen opleggen, je agenda vol plannen, overal ja op zeggen. Wel doen: tijd 

nemen om na te denken over wat je wil, mediteren, wandelen, en gewoon kiezen voor de leuke dingen. De 
moed om niet te moeten. Een dag zonder planning heeeeeerlijk 

• Wat ik ook hoor is dat er behoefte is aan vaardigheden om te kunnen gaan met stress. 

 

4e Online dialoog: Praten over vaccinatie  

 

 4.1. Twijfels, feiten, keuzes en open in gesprek 
 

Kennismaking en ervaringen 

- Gepensioneerd. Heeft bij werk en inkomen van de gemeente Utrecht gewerkt. Eén van mijn 
vrienden zit in een rolstoel omdat hij als kind polio heeft gehad.  
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- Kinderarts en infectieziektenarts. Heeft veel in Afrika gewerkt en kinderen zien doodgaan aan 
een ziekte waarvoor een vaccinatie beschikbaar is 

- Werkt bij het buurtteam in Overvecht en weet dat de vaccinatiegraad in Overvecht lager is 
dan gemiddeld in de stad. Wil dat ouders een keuze kunnen maken op basis van de juiste 
informatie 

- Zelf ervaring met ouders die niet vaccineren in haar omgeving. Door feiten te presenteren, 
ontstond er een gesprek/ dialoog. Dat vind ik belangrijk. 

- Werkt als beleidsmedewerker bij een grote kinderopvang organisatie. Kinderopvang vraagt 
ouders of ze hun kindje hebben laten vaccineren. Verwijzen ouders naar relevante informatie 
maar ziet het niet als rol om in gesprek te gaan met ouders. Ouders willen vaak weten of 
andere ouders vaccineren. Ook als ouders niet vaccineren, weigeren wij de kinderen niet. 
Blijft een vrije keuze. Sommige eenmanszaken weigeren wel. Probleem niet afschuiven op 
kinderdagverblijven.  

- Gemeente Utrecht. Alle kinderen beschermen tegen infectieziekten. Ouders een 
geïnformeerde keuze.  

- Ambassadeur gezond leven in Kanaleneiland. Heeft weinig ervaring met het onderwerp, 
maar wel veel contact met bewoners. Is neutraal en nieuwsgierig. Vertrouwen in zorg en 
medisch systeem. Bijna iedereen die ik ken is tegen een vaccinatie tegen corona. We krijgen 
weinig informatie. Politiek heeft een grote rol. Moeilijk om te begrijpen. Nederland pakt 
dingen anders aan dan bijvoorbeeld in Marokko. In Marokko gebruiken ze een medicijn en 
daar gaat de aanpak wel goed, we horen dat er weinig mensen dood gaan. Klopt het wel wat 
er gebeurt? Wat betekent dat voor zo’n vaccin? Die anderhalve meter vind ik ook moeilijk.  

- Als je met ouders in gesprek gaat over vaccineren, moet je ervan uitgaan dat je allebei het 
beste wil voor het kindje. Je hebt misschien een andere mening wat het beste is. Wat zijn de 
angsten van een ouder over vaccineren? Wat zijn de feiten en de cijfers?  

- Hoe komt het dat de vaccinatiegraad in sommige wijken lager is dan in andere wijken? Dat 
heeft te maken met de samenstelling van de inwoners.  

- Familie  in Kanaleneiland en Leidsche Rijn zijn bezig met alternatieve geneeswijzen en komen 
ook op kritische informatie over vaccineren. Zij delen deze informatie dan weer met andere 
ouders, die dit overnemen. 

- Ouders hebben twijfels. Er gaan verhalen de ronde over autisme, dat kinderen een ziekte zelf 
moeten oplossen als het ziek is. Als je je hier op sociale media over leest, dan krijg je alleen 
maar berichten die het verhaal bevestigen en geen tegengeluid meer. Ik wil graag andere 
feiten kunnen aandragen. Die feiten heb ik nog onvoldoende. Ik heb behoefte aan tools om 
dit te doen. Dat ik op de bank bij mensen thuis het gesprek kan voeren over vaccineren, los 
van mijn eigen overtuiging. Ik zou ook graag willen dat iedereen in Overvecht hetzelfde 
verhaal vertelt. Er is een presentatie met feiten en fabels.  

- Plek om dit te bespreken: Er is een geboortezorg netwerk in Overvecht. Daar past het om het 
gesprek te voeren.  

- Er staat nergens dat vaccineren vanuit geloofsovertuiging verboden zou zijn. Ambassadeurs 
kunnen een rol spelen om het gesprek te voeren. Een gastspreker, iemand met verstand zou 
helpen. Dat is een interessant thema voor ons. Ambassadeurs werken alleen in 
Kanaleneiland en Transwijk.  
 

Waar dromen we van? 

- Een wereld vrij van infectieziekten. Een eerste stap is een hoge vaccinatiegraad tegen HPV. 
Daar gaan de meeste mensen aan dood, terwijl de vaccinatiegraad hiervoor het laagste is. 

- Dat artsen, ziekenhuizen etc. vrij zijn van politiek en een eigen keuze maken. Nu het idee dat 
deze niet onafhankelijk zijn. Als zo’n corona vaccinatie komt, eigen keuze maken. Financiële 
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keuzen over waar het geld naartoe gaan zijn vaak politiek, maar medische keuzen zijn dat 
niet. 

- Ziekten uitbannen met een hoge vaccinatiegraad. Dat mensen een weloverwogen keuze 
maken op basis van wetenschappelijke inzichten en niet op basis van spookverhalen. 

- Dat het vertrouwen van de wetenschap het wint van wantrouwen 
 

Doen en vasthouden: 

- Dit onderwerp zelf vaker ter sprake brengen in gezinnen 
- Presentatie delen. Spreken in een groepje ambassadeurs 
- Faciliteren van gesprekken in kleinere groepjes in de wijken 
- Dat je over zo’n beladen thema zo’n mooie dialoog kan voeren 
- In gesprek met een expert 

 

Plenaire terugkoppeling: 

- Open spreken over vaccineren 
- Respect 
- Feiten 
- Professionals moeten voor en nadelen benoemen 
- Wat zeg ik tegen mijn kind als hij 18 is 
- Er is ruimte voor het gesprek op het CB 
- Er is veel informatie over vaccineren, maar deze is nog niet altijd beschikbaar en bereikbaar 
- Wetenschap mag duidelijker zijn over belang van vaccineren. 

 

Doen: 

- Zorgen uitspreken 
- Vragen stellen 
- Erover praten 
- Ruimte houden voor verschillen 

 
    4.2. Informatie & wetenschap, open in gesprek en begrip voor twijfel 

Dame 1: Heeft haar kinderen ingeënt maar haar schoonzus niet. Het gesprek hierover is lastig en 
emotioneel. Gesprek wordt daarom nu amper gevoerd. Als haar kinderen snotteren, maakt ze zich 
zorgen over haar niet ingeënte neefje en nichtje die komen spelen.  

- Er ontbreekt makkelijk vindbare en makkelijk begrijpbare informatie over vaccineren 
- Deze informatie moet zowel de voor- en nadelen van vaccineren laten zien (neutraal) 
- Informatie over het ontstaan van vaccinaties 
- Hier moeten ook laagdrempelige gesprekken over mogelijk zijn, ook met professionals 
- Informatie hoe vaccinaties werken, de strenge regelgeving  eromheen kan zorgen wegnemen 

 

Dame 2: heeft kinderen ingeënt maar vraagt zich wel eens af of ze het juiste heeft gedaan. Haar 
vader is soms zieker (longontsteking) na de griepprik. Gesprekken over prikken voor haar ouders 
voert ze met de hele familie, beslissingen worden samen genomen. 

- Hoe weet je dat je het goede doet/hebt gedaan? 
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- Hier mist voor informatie 
- Ze ziet zoveel kinderen die niet ingeënt zijn en wel gezond zijn. Wat is dan het voordeel van 

inenten?  
 

Oudere man: heeft veel vertrouwen in de wetenschap en denkt dat hier te weinig over wordt 
gesproken. Het wetenschappelijke proces achter de huidige vaccinaties. Hij haalt zelf regelmatig de 
griepprik, dit is enkel voor hem zelf. Met de rijksvaccinaties bescherm je niet alleen jezelf maar ook 
de mensen om je heen, dit maakt het gesprek hierover belangrijk. Grootste boodschap: aandacht 
voor de wetenschap. 

Kinderarts: voert regelmatig gesprekken over vaccineren. Er is onderscheid tussen ouders die 
twijfelen en ouders die al weten dat ze het niet willen. Bij de eerste groep kan je er in gesprek achter 
komen waar de twijfel zit en dit inhoudelijk bespreken. Dit kan soms twijfel wegnemen. Bij de 
tweede groep kan je geen twijfel wegnemen maar wel het gesprek voeren waar hun keuze op is 
gebaseerd en daar inhoudelijk op ingaan, mits ouders daar voor open staan. Open gesprekken zijn 
heel belangrijk.  

Dame 3: merkt in gesprekken met vriendinnen die werken in de zorg dat er weinig ruimte is voor een 
open gesprek. Begrip voor twijfels ontbreekt en gesprek wordt al snel ‘fel’. Open gesprek hierover, 
met name met professionals, zou waardevol zijn en vertrouwen geven.  

Kort samengevat: Het open gesprek hierover voeren en voldoende makkelijke (vindbare) informatie 
is nodig. In de gesprekken en info moet meer duidelijk worden over de geschiedenis van vaccinaties, 
de wetenschap en strenge controles erachter, de werking van het vaccin en voor- en nadelen.   

    4.3. Chatopbrengsten: gesprek open aangaan zonder bekritiseren 

• leuk om met mensen van verschillende achtergronden hierover te discussiëren . 
• ik vond het een fijn gesprek met jullie, dus bedankt! Ook voor jouw begeleiding! 
• bedankt. interessant gesprek. 
• ik vond het open gesprek heel prettig. Ik neem mee dat er veel behoefte is aan feitelijke 

informatie en open gesprekken in kleine groepjes. 
• ik ben erg blij met de presentatie waarbij fabels en feiten rondom vaccineren toegelicht 

worden. Dit helpt mij als professional om het gesprek aan te gaan met gezinnen, niet om te 
overtuigen maar wel om met feitelijke informatie een (eventueel) ander geluid te laten 
horen.  

• Mooie dialoog. Een aantal zeer deskundigen in de groep. Zowel betreffende de twijfel aan 
vaccinatie alsook beleid en kinderarts en buurtteam. En Kinderopvang manager. Presentatie 
aan twijfelaars wel of niet vaccineren doorsturen naar o.a. ambassadeurs.  

• Was een mooie dialoog. Wat neem ik mee? Het gesprek aangaan zonder te bekritiseren. 
Iemand uit nodigen zoals bijvoorbeeld een wetenschapper of kinderarts die net wat meer 
achtergrond informatie geeft over de vaccinatie zelf en de bijwerkingen. Extra informatie wat 
toegankelijk is voor iedereen. Kennis delen is ontzettend belangrijk! 

• voornemen om hierin de JGZ op te zoeken en 'dezelfde taal' te spreken richting de gezinnen, 
elkaar hierin helpen en ondersteunen is nogmaals belangrijk gemaakt.  

• kennelijk is er bij burgers weinig kennis over hoe vaccins worden ontwikkeld. En meer 
gehoord, het geeft mij inspiratie.  
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5e Online Dialoog: Tussen Kunst en Gezondheid 

 

5.1. Betekenisgeving en levenskunst 

Kennismaken en ervaringen 

- Afdelingen kunst en cultuur zijn erg gescheiden. 
- Ook tegenslag kan creativiteit omhoog halen. Mensen die persoonlijke tegenslag hebben schrijven 

vaak de meest gave gedichten.  
- Zoeken naar verbinding, tumor verbeelden in 3D ipv 2D en meenemen: “Dit ben ik.” Een beeld zegt 

meer dan 1000 woorden. Patient als eigenaar. Gat met professional dichten. Kunst kan ‘bridgen’, doet 
dingen die een encyclopedie niet kan vangen 

- Meer op mens zijn gaan zitten. Het gaat om zingeving, dat kun je met kunst doorbreken. Zin in leven 
hebben of krijgen door dansen, lezen en voelen: 5 ritmes dansen, 
intuitiemomenten 

- Na beeld Zadkine (‘verwoeste stad’) zien naar huis en scheiding 
aangekondigd. Het onzichtbare zichtbaar maken, een gevoel. Kunst 
maakt het beeld totaal. 

- Veel muziek geluisterd de afgelopen maanden, vanuit huiskamers 
gespeelde concerten, tranen in de ogen. De intimiteit, iedereen in zijn 
huiskamertje, allemaal in hetzelfde schuitje, met passie gebracht. 
Intimiteit op afstand. Meer puur, bagger, slecht gemaakt maakt het 
alleen maar beter! 

- Literatuurhuis, kunstenaars in de overleefstand, nul inkomsten heeft 
indruk gemaakt. Gaf creativiteit, depressie, spanning en onzekerheid. 
Troost en ontroering die dat geeft. Niet maakbaar. 

- Lastig om in verbinding te blijven. Waar zit de zingeving en relevantie van mijn werk. Rollen thuis 
omgedraaid. Bracht verbinding in de buurt, (uitreiken naar elkaar, gezellig thuis. Routines doorbroken, 
veel vrijheid om je werk op eigen wijze in te richten. 

- Afrikaanse muziek en dans als gezond ritueel met veel facetten om te vieren en te rouwen, mens te 
zijn. Ruimte voor emoties en gezond verder kunnen. 

- Workshop intuïtief schilderen, diepere laag gaf nieuwe vleugels en nieuwe start.  
 

Verlangens 

- Meer levenskunst, ruimte voor mens zijn, volop en voluit leven. 
- Ziel in de nieuwbouwwijken. Ook in nieuwe buurten, genoeg kunst in publieke ruimte voor nieuwe 

Utrechters: poezie, beeldende kunst, muurschilderingen, beelden als ankerpunt/houvast, kunst die 
verrast, verbindt, de buurt mooier maakt, ziel geeft 

- Meer verbindingen 
- Meer ruimte voor kunst, cultuur, dans in de wijk, mens zijn in alle volheid met levenskunst in het 

centrum en zorg aan de rand 
- Maken en consumeren van kunst ligt dichter bij elkaar. Lef om je te laten raken, kwetsbaarheid te 

laten zien, ook collectief.  
- Geneeskunde is ook een kunst, genezende werking van kunst ipv pillen, artsen moeten inzien dat het 

gaat om leren omgaan met problemen ipv genezen. Mensen moeten gezien worden en hun eigen 
oplossingen vinden. 

 

Doen: 

- Zelf teksten schrijven op muziek van anderen. 
- Experimenteerruimte voor kunstenaars 
- Verbinden 
- Kunst in de wijk zichtbaar maken 
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- Creatieve dialogen  
- Vieren dat we samenleven  

 

Zoals ‘Alles is Gezondheid’ zou je ook kunnen zeggen ‘Alles is Kunst’. Mede daardoor lijken er oneindig veel 
mogelijkheden voor verbinding tussen deze twee ‘werelden’. Kunst is dus divers, van literatuur tot live 
performance en van zang tot beeldend. Maar kunst kent ook verschillende functies in gezondheid of het 
bevorderen van gezondheid. Het biedt inspiratie, troost, inzicht, spanning, etc. Daarbij werd kunst ook 
geduid als zingeving en holistisch. Creativiteit wordt ook genoemd in plaats van kunst.  

‘Als de kunstenaar zich niet meer kan uit, verliest hij de zingeving’  

Aan de ene kant heeft de 
afgelopen periode geleid 
tot creativiteit en 
inspiratie. Breed in de 
sector heeft het ook 
onzekerheid gegeven en 
is de kunst en 
cultuursector ook 
kwetsbaar en fragiel. De 
onzekerheid over ‘heb ik 
nog een bestaan over 
een half jaar’ zijn 
wezenlijke vragen die 
voorbijkomen. De 
afgelopen periode toont 
overigens ook wel aan 
dat de maakbaarheid die 
we overal voelen zijn 
uiterste 
houdbaarheidsdatum wel 
gehad heeft. Kunst geeft 
andere en bredere 
mogelijkheden tot het 
delen en verbinden. 
Betekenisgeving en 
Levenskunst waren 
woorden die 
resoneerden.  

Het gedicht Napels van straatpoeet Sjaak Kroes werd voorgedragen.    
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5.2. Iedereen midden in de wereld
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5.3. Er is geen tussengebied, Kunst = Gezondheid 

Kunst is troostend, verbindend, prikkelend, afleidend. Is de plek waar emotie mag, andere zintuigen worden 
aangesproken, waar creativiteit, flexibiliteit, kracht en kwetsbaarheid mogen zijn. Kunst biedt andere 
perspectieven op maatschappelijke issues. Kunst is ervaren, belichamen, proberen en oefenen. Creativiteit 
helpt je als t tegenzit, t geeft controle en/of afleiding en/of power. Kunst kan je beter doen voelen. 

Wat is voor jou het tussengebied van gezondheid & kunst 

• Niet voor ieder is er een ‘tussengebied’: dan is kunst is gezondheid 
• In het tussengebied geeft kunst de vrijheid naar de pijn toe te gaan, kunst is vormgeven wie we zijn. 

Het tussengebied is de belichaming van  
• Kunst is van iedereen, het hoort bij ons bestaan. Kunst is een van de rechten van de mens, ieder mens 

heeft recht op creativiteit. Kunst is onderdeel van het samenleven. 

Wat heeft de Corona tijd gedaan 

Meer thuis muziek gaan maken, met koningsdag zelf een spelletjesdag georganiseerd in de tuin, de maker in 
mezelf weer aangezet. Het heeft van veel cultuurmakers de laten zien hoe veerkrachtig ze zijn. 

Wat is jouw droom of ideaal  

Kunst door meer mensen als meer gewoon ervaren– in de loop tegenkomen- , -met elkaar -, - opgroeiend-. In 
mijn werk creativiteit meer opzoeken. Elk moment de kans grijpen, de moed hebben, het lef hebben om kunst 
te doen. 

 

5.3. Chatopbrengsten: Bezieling, Zingeving en Levenskunst 

• Meer ziel brengen in nieuwbouwwijken met kunst in de openbare ruimte; meer ruimte voor kunst en 
cultuur, dans, mens zijn in alle facetten en volheid, Levenskunst om het onzichtbare zichtbaar te 
maken, een gevoel.  

• Het gaat ook om zingeving. Kunst maakt het beeld totaal, dicht het gat tussen professionals en 
mensen in de buurt, volksbuurten en hoger opgeleiden 

• Mooie nieuwe initiatieven leren kennen en fijne mensen met hart voor zaak, inspirerend! 
• Is er wel een tussengebied tussen Gezondheid en Kunst? Of zijn het schotjes die niet bestaan? 
• Kunst is een vitaal onderdeel van onze mentale gezondheid. Het moet een plekje krijgen in de 

piramide van Maslow. 
• Voor mij is het overgaan van geneeskunde naar geneeskunst met aandacht voor alle uitingen van 

kunst en menszijn . 
• kunst en creativiteit horen bij t dagelijks leven, geven kracht, zetten je in je kracht 
• Eigenlijk is er geen tussengebied tussen kunst en gezondheid 
• Veel terugkerend in ons gesprek, zowel bij het ervaren als het maken van kunst: het onzichtbare 

zichtbaar maken.  
• de  intimiteit van zoomkunst vanuit huiskamers, de verbinding 
• Alles kan tot kunst verheven worden, alles is gezondheid! Het draait om autonomie, zingeving, 

saamhorigheid, verbonden zijn, creativiteit toelaten. Op vele vlakken: auditief, visueel, beeldend etc. 
‘Als de kunstenaar niet meer kan uiten verdwijnt de zingeving en betekenisgeving!’ Daarmee biedt 
kunst troost en verbinding ook ten  tijde van drama. De kunst van het leven, levenskunst. 

• kunst geeft ruimte aan nuances. zingeving en verbinding - gezien en gehoord voelen belangrijk voor 
welbevinden - maakt het onzichtbare zichtbaar - geneeskunst ipv geneeskunde, kunst geeft meer 
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evenwicht, maar scherpt ook je emoties. gaat over menszijn. Maken en ervaren van kunst ligt heel 
dicht bij elkaar 

• elk moment de kans grijpen en de moed hebben kunst te doen 
• verder valt me op dat verbinding in KONTAKT komen met het onderbewuste mij veel kan geven in het 

hier en nu. 
• maken en consumeren van kunst live bij elkaar. Een beeld kan helderheid en beweging geven in een 

leven (Zadkine) 
• De emotie vormt een basis voor kunst en voor mentale gezondheid 
• Voor mij de rode draad: Kunst is verbinding. Een prachtig Kunstacademie eindproject als voorbeeld. 

Dove en slechthorende mensen hun eigen stem laten horen. Au roepen of gekke geluiden maken. Dat 
is Kunst en gezondheid. Dat is het weerspreken van sociaal isolement. Hulde en ruimte voor kunst. Is 
goedkoper dan pillen en psychiaters.  

• zelf iets aan kunst doen zet je weer aan het stuur van je leven 
• Beeld: kunst tussen de aardappels in de supermarkt, voedzame bijdrage aan gezondheid, dagelijks 

toepasbaar 
• Ik wilde een dialoog bijwonen omdat ik in augustus de training wil doen om in september creatieve 

dialogen te kunnen begeleiden in Nijmegen. Ik heb nu goed idee. Inhoudelijk heb ik mooie verhalen en 
ideeën gehoord. Denk dat online toch wel belangrijk deel van contact ontbreekt, het is minder warm. 
Maar toch veel beter dan niets doen :) 

• de veelzijdigheid van ervaringen en de plaatsen van de kunst in het perspectief van gezondheid. Hoe 
er verschillende structuren in de maatschappij samenkomen 

 

 


