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Samenvatting
Het onderzoek ‘De implementatie van het Gouden Mannen programma in Stadsdeel Oost’ is
opgesteld via de opdrachtgever van het Gouden Mannen programma en de onderzoeker. Het
programma wordt uitgevoerd door Stichting Kantara-Brug. De doelgroep waar het programma
zich voor inzet is 40-plus mannen met een niet-westerse migratieachtergrond die sociaal
geïsoleerd zijn geraakt. Door middel van het deelnemen aan het integrale programma wordt
deze doelgroep meer zelfredzaam, waardoor ze weer kunnen participeren in de samenleving. Het
programma is gevestigd in Amsterdam West en Nieuw-West. De aanleiding voor het schrijven
van dit onderzoek is, omdat er in de praktijk is gebleken dat er geen integrale aanpak in
Stadsdeel Oost is die deze doelgroep ondersteunt. Hierdoor verblijft de doelgroep in dat
Stadsdeel in hun isolement. Het doel van dit onderzoek is exploratief en in hoeverre het Gouden
Mannen programma geschikt is om te implementeren in Stadsdeel Oost om de isolatie van de
doelgroep te verminderen.
De hoofdvraag luidt: In hoeverre is het Gouden Mannen programma in Stadsdeel Oost geschikt om
de sociale isolatie van 40-plus mannen van niet-westerse migratieachtergrond te verminderen?” Om
deze vraag te beantwoorden is er onderzoek gedaan naar het belang volgens de medewerkers en de
mannen, welke mogelijke samenwerkingspartners er van belang zijn in Stadsdeel Oost en welke
middelen het programma inzet om de sociale isolatie van de doelgroep te verminderen. Hiervoor is
literatuuronderzoek gedaan naar wat sociale isolatie is en waarom het belangrijk is om dit tegen te
gaan. Vervolgens wordt er op demografisch gebied gekeken waar de problematiek zich in Stadsdeel
Oost afspeelt en welke samenwerkingspartners in dit Stadsdeel voldoen aan een gezamenlijke ambitie.
Voor dit onderzoek zijn acht respondenten geïnterviewd: twee medewerkers van het Gouden Mannen
programma, twee medewerkers van de welzijnsorganisatie Dynamo, twee medewerkers van
welzijnsorganisatie Assadaaka, een kwetsbare 40-plus man met een niet-westerse migratieachtergrond
en een klantmanager van de gemeente Stadsdeel Oost.
Er kan volgens dit onderzoek geconcludeerd worden dat er behoefte is om het programma te
implementeren volgens de medewerkers van het programma als de medewerkers van de
welzijnsorganisaties. In beleidstukken worden deze mannen niet specifiek benoemd, waardoor ze
mogelijk onzichtbaar zijn voor instanties. In dit onderzoek komt naar voren dat er in het gebied OudOost de meeste niet-westerse migranten wonen. In dit gebied hebben de welzijnsorganisaties Dynamo
en Assadaaka dezelfde gezamenlijke ambitie als het programma, waardoor zij mogelijk een
samenwerkingsverband willen aangaan wanneer het programma in Stadsdeel Oost wordt
geïmplementeerd. Daarnaast komt in dit onderzoek naar voren dat er in Stadsdeel Oost geen integraal
programma is ontwikkeld om de sociale isolatie te verminderen bij deze doelgroep. Het programma
biedt verscheidene middelen om de sociale isolatie te verminderen, waarin de mannen in een
homogene groep cursussen worden aangeboden zoals: taal, computer, stressreductie (Meer Mans),
sociale vaardigheden (Sociaal Vaardig), maatschappelijk spreekuur en sport. Dit kan ertoe leiden dat
het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van de doelgroep wordt vergroot, waardoor zij weer kunnen
participeren in de samenleving.
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1. Inleiding
Van september 2017 tot juni 2018 heb ik full-time stage gelopen bij Stichting Kantara-Brug die het
Gouden Mannen programma heeft ontwikkeld in 2011. Dit programma wil de sociale cohesie tussen
Nederlanders versterken door middel van het slaan van duurzame bruggen tussen mensen van
uiteenlopende culturen, etnische en religieuze achtergronden (Stichting Kantara-Brug, z.j.). Het
Gouden Mannen programma is gevestigd in Amsterdam West en is sinds dit jaar ook in Nieuw West
gestart. De doelgroep waar het Gouden Mannen programma zich voor inzet zijn kwetsbare 40-plus
mannen waar er sprake is van sterke isolatie. Deze mannen hebben vaak een laag inkomen, geen
werk, lage participatiegraad in de samenleving, voelen zich gediscrimineerd en hebben vaak een laag
zelfbeeld (Khalil & Verschoor, 2017). De meeste mannen zijn van de eerste generatie met een nietwesterse migratieachtergrond met een sterk geloofsovertuiging in de Islam of in het Christendom.
Tijdens mijn stage is het mij en de organisatie opgevallen dat veel mannen in andere Stadsdelen van
Amsterdam geïnteresseerd zijn in het programma. Deze mannen kunnen echter nauwelijks deelnemen
aan het programma vanwege hun lichamelijke conditie en/of financiële middelen. Volgens de
medewerkers van het Gouden Mannen programma worden deze mannen ook wel de ‘vergeten
mannen’ genoemd, omdat er in Amsterdam weinig organisaties zijn die deze doelgroep ondersteunen.
Het gevolg hiervan is dat de doelgroep in andere Stadsdelen weinig steun ervaart en daardoor in hun
sociale isolement blijven. Het onderzoek wat ik wil gaan doen is op verzoek van Kantara–Brug (Gouden
Mannen programma). De isolatie van de doelgroep is volgens hen ook in andere Stadsdelen
waarneembaar. Samen met Stichting Kantara-Brug wil ik graag onderzoeken of het programma
mogelijk ook in Stadsdeel Oost kan worden geïmplementeerd en welke samenwerkingspartners
hiervoor nodig zijn om het programma duurzaam op te zetten. Het doel van dit onderzoek is om uit te
zoeken of er behoefte is aan het Gouden Mannen programma en of het een passende aanpak is om de
sociale isolatie van 40-plus migranten mannen te verminderen in Stadsdeel Oost.
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2. Signalering van het probleem
In dit hoofdstuk worden de signalen in kaart gebracht zodat het belang van het vraagstuk goed naar
voren komt. Tevens worden de organisaties genoemd die belang hebben bij het vraagstuk.
Volgens Khalil & Verschoor (2017) waren er in 2016 in Stadsdeel West ongeveer 3.700 mannen van 50
jaar of ouder sterk sociaal geïsoleerd. In Stadsdeel Nieuw-West zijn dat er rond de 4.400. “Het lijkt
logisch om te veronderstellen dat ook andere grote steden in Nederland te maken hebben met deze
doelgroep” (p.10). Door inzet van het Gouden Mannen programma zijn er rond de 200 mannen uit hun
sociaal isolement gekomen van 2011 tot 2016. Deze mannen zijn door het programma gestimuleerd
om zich meer te verbinden in de samenleving, meer zelfstandigheid en de zelfredzaamheid te
vergroten (Khalil & Verschoor, 2017). Dit resultaat toont aan dat het Gouden Mannen programma
effectief is om de sociale isolatie van de mannen te verminderen.
Uit het onderzoek van Khalil en Verschoor (2017) is dus aan te nemen dat er ook sociaal isolement van
deze doelgroep in andere Stadsdelen is. De cijfers uit Stadsdeel Oost moeten eerst in kaart worden
gebracht om te kunnen waarnemen of er daadwerkelijk sprake is van sociale isolatie. In het onderzoek
van Khalil en Verschoor hebben zij cijfers verkregen van E. Lindeman, Senior onderzoeker bij het
Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S), om te achterhalen om hoeveel mannen van 40-plus, die sterk
sociaal geïsoleerd zijn met een laag inkomen, het nu precies gaat. Om dit onderzoek zo betrouwbaar
en valide mogelijk te maken, is er voor deze scriptie gekozen om dezelfde Senior Onderzoek te
benaderen zodat de cijfers met elkaar overeenstemmen.
Uit haar onderzoek blijkt dat mannen met een niet-westerse achtergrond in Stadsdeel Oost vaker sterk
geïsoleerd zijn dan gemiddeld in de stad (E. Lindeman, persoonlijke communicatie, 15 oktober 2018).
In Stadsdeel Oost is 27% van de mannen van 40-plus van de eerste generatie sterk geïsoleerd, zie
bijlage 1. Hiermee wordt aangetoond dat in Stadsdeel Oost de problematiek rondom isolatie sterk
aanwezig is. Tot op heden zijn er nauwelijks programma’s en organisaties die deze problematiek van
de doelgroep in dit Stadsdeel integraal ondersteunen waardoor de problematiek zich blijft voordoen.
Daarnaast spreekt stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter in Amsterdam Oost in het artikel van de
‘Groene Amsterdammer’ dat er voor deze doelgroep op politiek gebied nauwelijks iets is. Ze worden
volgens deze stadsdeelvoorzitter over het hoofd gezien of zoeken zelf geen hulp (Kruithof, 2018)
Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) (2017) moeten de gemeenten ervoor zorgen
dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zijn zij verantwoordelijk voor de
ondersteuning van mensen die niet zelfredzaam zijn. Daarnaast moet de wet ervoor zorgen dat de
mensen kunnen participeren in de samenleving. Mensen die in een sociaal isolement leven, hebben
geen of een beperkt netwerk en nemen niet deel aan de samenleving (Machielse, 2006).
Opmerkelijk is dat de zelfredzaamheid van de mensen moet worden ondersteund volgens de Wmo,
maar dat er nauwelijks organisaties in Stadsdeel Oost zijn om deze doelgroep te ondersteunen. De
cijfers van E. Lindeman tonen aan dat er in Stadsdeel Oost wel degelijk mensen zijn die sterk
geïsoleerd zijn, maar voor hen wordt geen of onvoldoende steun geboden.
Het lijkt logisch om het programma ook op te zetten in Stadsdeel Oost om de sociale isolatie te
verminderen. Door middel van het inzetten van het programma in Stadsdeel Oost kan er worden
nagestreefd om de problematiek van de doelgroep te reduceren. Er zullen nieuwe
samenwerkingsverbanden ontstaan tussen gemeente, Stadsdelen, onderwijs en welzijnsorganisaties.
De Stadsdelen kunnen bijvoorbeeld de overeenkomsten en verschillen van het programma analyseren

6

en op maat toepassen in de praktijk. Dit wordt sinds dit jaar gedaan tussen Stadsdeel West en NieuwWest (M, Khalil, persoonlijke communicatie, 15 september 2018).
Voor de doelgroep is het inzetten van het programma van belang. Het programma is zeer toegankelijk
en bereikbaar. De uitvoering van het programma vindt plaats in de eigen woonomgeving. Sociale
isolatie komt voor in alle delen van Amsterdam en niet elk Stadsdeel biedt ondersteuning aan deze
doelgroep. In de theoretische verdieping wordt dit verder toegelicht. Veel van deze mannen kunnen
vanwege ouderdom, lichamelijke en/of psychische conditie en onvoldoende financiële middelen niet
optimaal deelnemen aan de samenleving. De isolatie en de eenzaamheid van de mannen kan met inzet
van het Gouden Mannen programma worden verminderd. De mannen komen in contact met de lokale
professionals, vrijwilligers en mensen die in dezelfde situatie verkeren waardoor er makkelijk een band
kan ontstaan. De beste remedie tegen eenzaamheid en sociale isolatie is het uitbreiden van het sociale
netwerk (Dankers, 2016). Een van de doelen van het Gouden Mannen programma is om het sociale
netwerk te versterken en te verbreden (Khalil & Verschoor, 2016).
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er geen organisaties zijn die vanuit een integrale aanpak
opereren. Hiermee kan er worden geconcludeerd dat er geen specifiek ondersteunende organisaties
zijn voor kwetsbare 40-plus eerste generatie migranten mannen in Stadsdeel Oost. Uit cijfers van E.
Lindeman blijkt dat er in Stadsdeel Oost een hoog percentage aan mannen is die sociaal sterk
geïsoleerd zijn. Vanuit de Wmo moet de gemeente burgers kunnen aansporen zodat zij (weer) kunnen
participeren in de samenleving. Door middel van het inzetten van het Gouden Mannen programma in
Stadsdeel Oost wordt de doelgroep in dit Stadsdeel meer zelfredzaam, neemt de kwetsbaarheid af,
wordt het sociale netwerk versterkt en kunnen zij deelnemen in de maatschappij.
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3. Probleemverkenning
Nu het signaal in kaart is gebracht, wordt het vraagstuk in dit hoofdstuk op de drie niveaus bekeken.
Ten eerste wordt op micro-niveau duidelijk omschreven of er behoefte is vanuit de doelgroep en wat
voor invloed het Gouden Mannen programma op hen heeft. Ten tweede wordt op meso-niveau het
programma in Stadsdeel West nader toegelicht en met welke instanties er wordt samengewerkt om het
programma te verwezenlijken. Ten derde wordt op macro-niveau in kaart gebracht welke wet- en
regelgeving en politieke veranderingen van toepassing zijn op het thema van dit onderzoek.

3.1

Micro

Om de behoefte van de doelgroep aan te tonen, worden de mannen te woord gestaan in een korte
documentaire. Deze documentaire is gemaakt door deelnemers van het Gouden Mannen programma,
onder begeleiding van Erik Holthuis van Buurttelevisie Amsterdam. Zo vertelt één van de mannen dat
hij werkloos is, geen dagbesteding heeft en depressieve klachten ervaart. In plaats van thuis zitten
kunnen ze bij het programma o.a. computer- en taalvaardigheden leren (E. Holthuis, 2015). Deze
documentaire geeft aan dat de mannen het programma als leerzaam ervaren en ze een dagbesteding
hebben. Daarnaast vertelt een andere cliënt in de documentaire dat hij zich nuttig voelt en het gevoel
heeft een plek te hebben gekregen in de Nederlandse samenleving.
Volgens de website (http://man.oranjefonds.nl/interview/ik-hoor-er-weer-bij), vertelt een cliënt in het
interview dat hij op straat belandde en een nieuwe start moest maken. Vervolgens is hij door een
maatschappelijk werker terecht gekomen bij Meer Mans. Meer Mans is een training van 10 weken die
door het Gouden Mannen programma wordt gegeven. In deze training leren de mannen over het
omgaan met stress en maatschappelijke kwesties (Khalil & Verschoor, 2016). Door het programma
heeft de man veel mogelijkheden aangeboden gekregen zoals taal- en computercursus.
Er zijn echter ook mannen die geïnteresseerd zijn in het programma, maar door beperkte
voorzieningen niet kunnen deelnemen aan het programma. Vorig jaar zijn er tientallen aanmeldingen
gekomen vanuit het WPI, huisartsenpraktijken en het programma zelf (M. Khalil, persoonlijke
communicatie, 2018). Veel aanmeldingen kwamen uit andere Stadsdelen, maar dit ging vaak niet
door. De afstand was te groot, de mannen hadden geen geld voor het openbaar vervoer of er was een
lichamelijke/psychische beperking. Het Gouden Mannen programma kan deze mannen financieel niet
ondersteunen, omdat zij een non-profitorganisatie zijn. Hierdoor kan het programma niks voor deze
groep betekenen en kunnen zij dus niet deelnemen. Er kan dus verondersteld worden dat de mannen
geïnteresseerd zijn in het programma, maar niet aan het programma kunnen deelnemen. Er is
blijkbaar vraag, maar geen aanbod.
De locatie waar het programma wordt gegeven voor de doelgroep moet goed bereikbaar zijn. Door het
aanbod in de nabijheid te organiseren valt de belemmering van de onbereikbaarheid weg. De mannen
hoeven bijvoorbeeld minder geld uit te geven aan het openbaar vervoer, omdat ze minder ver hoeven
te reizen. Het is van essentieel belang dat het programma wordt gegeven in de buurt waar de mannen
wonen.
Tijdens het programma ontwikkelen de mannen (nieuwe) vaardigheden om hun zelfrespect te
vergroten en meer zelfredzaam te worden. De mannen krijgen bepaalde cursussen aangeboden; taalen computercursus, Meer Mans en Sociale Vaardigheden. Dit is het basisprogramma.
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De taal-en computercursus zorgt ervoor dat er een toename is van het zelfrespect en de
zelfredzaamheid van de mannen. Doordat de mannen vaardiger zijn geworden in taal en computer,
kunnen ze bijvoorbeeld zelf een e-mail schrijven, een uitje regelen, etc. (Khalil & Verschoor, 2017).
Meer Mans: Meer Mans is een cursus waarin leren omgaan met stress en gezondheid centraal staan. In
deze cursus komen de mannen gedurende 10 weken bijeen en bespreken ze gezamenlijk bepaalde
thema’s zoals voeding, gezond gewicht, bloeddruk, ouderdomsziekten en stress. Door deze cursus
verbreedt de doelgroep hun sociale netwerk en kunnen vriendschappen ontstaan (Khalil & Verschoor,
2017).
Sociaal Vaardig: In deze cursus staat bewustwording en activatie van de mannen centraal. De mannen
leggen schriftelijk of telefonisch contact met organisaties en bezoeken zelfgekozen instanties, zoals
een museum of een boerderij. Door deze cursus leren de mannen zelf hun eigen zaken te regelen,
waardoor de zelfredzaamheid en zelfrespect wordt vergroot. Daarnaast wordt het sociale netwerk van
de mannen verbreed (Khalil & Verschoor, 2016).
Naast het basisprogramma, biedt het programma ook een sportprogramma aan. In Stadsdeel West
werken ze samen met sportschool Core Active. De mannen krijgen korting bij de sportschool, omdat ze
het Gouden Mannen programma volgen. Dit stimuleert de mannen om met hun gezondheid bezig te
zijn op een betaalbare en leuke manier. Tevens zal het contact met de mannen alleen maar
versterken, omdat ze naast het programma ook nog eens sporten met elkaar. In Stadsdeel Oost kan er
evengoed een sportaanbieder zijn die over een locatie beschikt. Er is aangetoond dat mensen zich
eenzaam kunnen voelen en sociaal geïsoleerd raken wanneer er gezondheidsproblemen optreden
(Dankers, 2016). Door deelname aan het sportprogramma versterken de mannen hun gezondheid en
kunnen zij hun sociale netwerk verbreden.
3.2

Meso

In 2018 was er vraag naar meer aanbod voor 40-plus mannen. Dit heeft tot een verandering in het
beleid van het Gouden Mannen programma geleid. Voorheen was de doelgroep gericht op mannen die
50 jaar en ouder waren.
Om te achterhalen waar de organisatie voor staat is het omschrijven van de doelen, missie en visie
van belang. Volgens Schermer & Quint (2008) wordt onder het woord ‘doel’ verstaan het nastreven
van een gewenste situatie. Het hoofddoel van het programma is om de zelfstandigheid en
zelfredzaamheid van de doelgroep te versterken en vergroten om zo tot een vermindering van hun
sociale isolement en een toename van hun zelfrespect te komen, wat leidt tot een beter zelfbeeld
(Kastelein, 2017).
Doelen
Het Gouden Mannen programma heeft het hoofddoel onderverdeeld in zes subdoelen:
1. Versterking van het sociale netwerk van de doelgroep;
2. Toename van de maatschappelijke participatie en zinvolle dagbesteding door de doelgroep;
3. Toename van het zelfrespect en de zelfredzaamheid van de doelgroep;
4. Zelfstandig kunnen verrichten van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL);
5. Indirect: verbetering van de (gender) verhoudingen en de positie van de vrouw en kinderen in het
gezin;
6. Indirect: verbetering van de samenwerking tussen de uitvoerende organisatie en verschillende
organisaties in de betreffende wijk, gemeente of Stadsdeel (Khalil & Verschoor, 2017).
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De missie en visie
Missie: Stichting Kantara-Brug zet zich op een professionele wijze in om duurzame ontmoetingen
tussen Amsterdammers van uiteenlopende culturen, etnische en religieuze achtergronden te initiëren
en faciliteren door middel van laagdrempelige projecten.
Visie: Stichting Kantara-Brug streeft ernaar de sociale cohesie in Amsterdam te versterken door het
bouwen van duurzame bruggen tussen Amsterdammers vanuit uiteenlopende culturen, etnische en
religieuze achtergronden’ (Kastelein, 2017).
Werkwijze Gouden Mannen programma
Voor dit onderzoek is er een tabel gemaakt die de procedure van het programma in een oogopslag
weergeeft.

F
a
s
e
1

Werving

2

Intake

3

Basiscursus

4

Persoonlijke
begeleiding

5

Vervolgcursusse
n
Uitstroom/doors
troom

6

Uitleg

Tijd

Samenwerkingspartners: Sociale Dienst,
spreekuren en mond-tot-mondreclame
Deelnemers kunnen drie keer op proef
meedraaien in de cursus Taal & Computer
Taal & Computer (doorlopend), Meer Mans
(10 weken), Sociaal Vaardig (10 weken)
Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP) waarin
leerdoelen worden vastgelegd en tussentijdse
evaluaties
Activiteiten zoals sport, mantelzorg,
fotografie en vrijwilligerswerk
Klein aantal mannen stromen uit naar een
vrijwilligersorganisatie

Doorlopend
circa 1 maand
18 maanden
Doorlopend

Doorlopend
Na 18 maanden

Tabel 1 (Khalil & Verschoor, 2017).
Het Gouden Mannen programma werkt met verschillende lokale partijen en organisaties om het
programma uit te voeren. De specifieke deskundigheid van deze organisaties wordt betrokken. Het
samenwerkingsmodel Gouden Mannen West staat model voor de andere stadsdelen.

Financiers
Er zijn verschillende financiers die het programma ondersteunen. Zo komt 50% van Stadsdeel West te
Amsterdam. Daarnaast 20% van diverse fondsen en 20% van de kosten worden vanuit Eigen
Vermogen van Stichting Kantara-Brug ingelegd. Het is van belang om goed contact te houden met
deze financiers en ze uit te nodigen op bijeenkomsten, zodat zij een goede indruk krijgen van het
programma. Het Werk, Participatie en Inkomen (WPI) biedt het programma nieuwe deelnemers die
kunnen instromen op bijvoorbeeld meerdere Open Huis-bijeenkomsten per jaar waarin de mannen op
ongedwongen wijze het programma leren kennen. Echter, fondsen financieren slechts een beperkt
aantal jaren. Het is dus van belang om met lokale partijen te zoeken naar het verduurzamen van het
aanbod. De financiers zijn van groot belang om het programma in andere Stadsdelen op te zetten. Het
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is echter de vraag of deze fondsen het programma in Stadsdeel Oost kunnen en willen ondersteunen.
Dit moet nog onderzocht worden. In de financiering van het Oranje Fonds (Groeiprogramma Gouden
Mannen) liggen er mogelijkheden (M, Hobbij, persoonlijke communicatie, 17 januari 2018).

Samenwerkingspartners in West
Het programma kent veel samenwerkende organisaties, zoals huisartsenpraktijken, welzijnswerk, ABCAlliantie, WPI, Punt P, Manveltschool en buurthuizen. De mannen worden vaak doorverwezen door
deze organisaties, omdat zij zelf niets te bieden hebben voor deze doelgroep. Het programma moet
daarom goed contact onderhouden met deze verwijs organisaties. Gouden Mannen werkt nauw samen
met de wijk, Stadsdeel en gemeente. De welzijnsorganisaties in de wijk helpen de mannen met hun
vraagstuk. Ook zij verwijzen de mannen door naar het Gouden Mannen programma (Kastelein, 2017).
Aard van relatie met financiers
De relatie met de gemeente Amsterdam Stadsdeel West is resultaatgericht. De resultaatafspraken zijn
vastgelegd in contracten. Het contact met de gemeente is intensiever dan de relatie die het
programma met de fondsen heeft. De relatie met de fondsen is voornamelijk schriftelijk. Elk jaar
financieren er een paar fondsen in het programma. Zij moeten er dus voor zorgen dat hun programma
een goede naam krijgt zodat de fondsen vertrouwen krijgen in het programma. Om het vertrouwen te
winnen en blijvend te houden, is het nodig om goed te kunnen samenwerken en de fondsen uit te
nodigen voor de geplande bijeenkomsten. Op deze manier kunnen zij (andere) fondsen overtuigen van
het programma (Kastelein, 2017).
Aard van relatie met samenwerkingspartners
Eén van de grootste samenwerkende organisaties is het activiteitencentrum de Manveltschool. Dit
centrum biedt het programma de ruimte om de doelgroep te ondersteunen, zoals het bieden van taalen computerlessen en het maatschappelijk spreekuur in samenwerking met het ABC-alliantie West.
De relatie met de sportschool Core Active zorgt ervoor dat de doelgroep die deelneemt aan het
programma voor een schappelijke prijs kan sporten (Kastelein, 2017).
Aan de hand van deze samenwerkingspartners worden er in de theoretische verdieping mogelijke
vergelijkbare organisaties aangesteld in Stadsdeel Oost.

3.3

Macro

Relevante wet- en regelgeving van overheid
Sinds de invoering van de Wmo is de samenleving van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
veranderd. Dit betekent dat de burgers zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van oplossingen voor
hun problemen (Veldheer et al., 2012; Verhoeven & Tonkens, 2013). Dit betekent volgens Scheffers
(2014) dat de zelfredzaamheid van de burger centraal staat en dat de burger zelf moet beschikken
over een ondersteunend netwerk van naasten (Machielse, 2015)
Er zijn vier wet- en regelgevingen waar het Gouden Mannen programma onder valt. De Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is er een van. Zoals eerder aangegeven regelt deze wet onder
meer dat de gemeenten ervoor moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen en zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet zelfredzaam zijn (Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 2017). Daarnaast moeten ze ervoor zorgen dat de mensen
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kunnen participeren in de samenleving. De Wet inburgering heeft als doel nieuwkomers een
zelfredzaamheid bestaan te ontwikkelen door de taal eigen te maken. Ook is de Participatiewet van
toepassing op het programma, die gericht is op burgers met een arbeidsbeperking zodat zij kunnen
participeren. Tot slot geeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) burgers het recht om
informatie en inzage te krijgen in hun eigen gegevens. De organisatie moet zo zorgvuldig mogelijk
omgaan met de gegevens van de mannen, omdat dit privacygevoelig is en botst met de wet- en
regelgevingen (Wet bescherming persoonsgegevens, z.j.) (Kastelein, 2017).

Politieke ontwikkelingen
In het nieuwe coalitieakkoord “Een Nieuwe Lente en een Nieuw Geluid” erkent de gemeente
Amsterdam het probleem van de doelgroep waar het Gouden Mannen programma zich op richt. Dit
akkoord gaat uit van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en de gezamenlijke liefde voor Amsterdam.
Het sluit aan bij de gedachte om de doelgroep van de Gouden Mannen meer te mengen in de
samenleving en hun isolement te verminderen (Gemeente Amsterdam, 2018a).
Volwaardig meedoen zonder schulden
Er wordt in het coalitieakkoord vermeld dat iedere Amsterdammer volwaardig moet participeren in de
samenleving maar dat door uiteenlopende oorzaken dit niet voor iedereen mogelijk is. Een van deze
oorzaken zijn armoede en schulden. Daarom stelt deze coalitieakkoord een duurzame verbetering van
schuldhulpverlening. De doelgroep waar het programma mee werkt zijn vooral mannen die in de
schuldhulpverlening zitten en in armoede leven.
Zorg voor wie het nodig heeft
Ook stelt het coalitieakkoord prioriteiten aan de ongelijkheid in gezondheid. In Amsterdam zijn nog
grote verschillen in gezondheid. Mensen die hoger opgeleid zijn krijgen minder snel te maken met
gezondheidsklachten dan mensen die laag zijn opgeleid. In het coalitieakkoord wordt ook benoemd dat
er aandacht is voor gezondheidsverschillen die veroorzaakt worden door o.a. rookgedrag, overgewicht,
eenzaamheid, beweging en laaggeletterdheid. Deze prioriteit sluit goed aan op de subdoelen van het
Gouden Mannen programma, omdat de doelgroep voornamelijk kampt met eenzaamheid en
laaggeletterdheid.
Wijkaanpak
Er wordt in het coalitieakkoord benoemd dat er voldoende fysieke plekken voor buurtbewoners komen
om buurtbewoners te laten samen komen wat zorgt voor het versterken van de netwerken in de buurt.
Daarnaast komt er aandacht voor ervaringsdeskundigheid, waarmee de cliënt en zijn sociale netwerk
meer centraal komen te staan.
Sport
De sportparticipatie wordt verhoogd in buurten en sporten wordt toegankelijker voor mensen met een
beperking, een hoge leeftijd of vluchtelingen en minima. Daarnaast stelt het akkoord dat
sportaccommodaties worden aangeboden voor initiatieven die de sportparticipatie doen versterken.
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Interventies voor sociale isolatie
Er zijn in Nederland verschillende interventies ontwikkeld om sociale isolatie te verminderen en te
voorkomen. Uit een evaluatieonderzoek komt naar voren dat deze interventies weinig effect hadden
vanwege de onzichtbaarheid en de heterogeniteit van de doelgroep. Geïsoleerde mensen trekken zich
uit het sociale en maatschappelijk leven of ontkennen de problemen wegens schaamte en angst.
Ze worden pas zichtbaar wanneer de problemen uit de hand zijn gelopen (Findlay, 2003; Fokkema &
Van Tilburg, 2006; Machielse, 2003, 2006a). De doelgroep van het Gouden Mannen programma is niet
heterogeen, maar juist homogeen. De mannen hebben veel overeenkomsten op het gebied van
geslacht, leeftijd, afkomst, generatie, gebrekkige Nederlandse taal- en computervaardigheden,
schulden en geloof. Sociaal isolement heeft zelden één oorzaak, waardoor het verbeteren van de
problematiek vaak beperkt is. Verschillende onderzoeken tonen aan dat interventies alleen effectief zijn
als de persoon wordt ondersteund met de manier van omgaan en het leren omgaan van hun specifieke
probleem (Fokkema & Van Tilburg, 2006; Machielse, 2003, 2006a).
Er kan verondersteld worden dat het programma op basis van dit evaluatieonderzoek effect zal hebben
op het verminderen van de sociale isolatie van de doelgroep. Zoals eerder aangegeven leren de
mannen via het basis- en sportprogramma omgaan met hun specifieke situaties. Daarnaast vermindert
het programma de gezondheidsproblemen van de doelgroep, omdat naast het versterken van hun
sociale competenties, ook sportactiviteiten worden aangeboden (Khalil & Verschoor, 2016).
Verbindingen tussen de verschillende niveaus
In Nederland staat de zelfredzaamheid van de burgers centraal en wordt geacht om minder gebruik te
maken van overheidsvoorzieningen. Hierdoor worden de burgers voorbereid om elkaar te
ondersteunen en dat een ondersteunend netwerk beschikbaar gemaakt wordt. Daarnaast wordt in het
eerdergenoemde coalitieakkoord gesteld dat iedere Amsterdammer moet participeren in de
samenleving en er prioriteiten worden gesteld voor gezondheidsproblemen en versterken van
netwerken van de persoon en de buurt.
In de praktijk blijkt echter dat er burgers zijn die niet over deze ondersteunende netwerken
beschikken. De doelgroep waar het programma zich op richt heeft vanwege achterstand in de
Nederlandse taal en kwetsbare financiële positie geen of een zwak ondersteunend netwerk. Het
programma heeft als doel om het sociale netwerk, zelfredzaamheid en zelfrespect te vergroten zodat
ze weer kunnen participeren in de samenleving. De middelen die hiervoor worden gebruikt zijn taal- en
computerlessen, een sportcursus, leren omgaan met stress en activering om samen activiteiten te
ondernemen. Daarnaast sluit het programma gedeeltelijk aan op het coalitieakkoord, omdat het
buurtbewoners laat samen komen wat zorgt voor het versterken van het sociale netwerk. De
doelgroep wordt echter in het coalitieakkoord niet specifiek benoemd, maar wordt algemeen gesproken
over burgers die met eenzaamheid, armoede en laaggeletterdheid te maken hebben.
Volgens het onderzoek van Khalil & Verschoor (2017) en de verhalen uit de korte documentaire is af te
leiden dat de doelgroep wordt ondersteund en uit hun isolement komt vanwege het programma. De
doelgroep geeft aan dat ze weer participeren in de samenleving.

13

4. Theoretische verdieping
Aan het begin van dit hoofdstuk worden verschillende begrippen verhelderd om misverstanden te
voorkomen. Daarna wordt er informatie gegeven over de oorzaken van sociale isolatie en wat voor
invloeden dit heeft op de doelgroep. Vervolgens wordt er informatie gegeven over het verminderen
van sociale isolatie. Verder wordt de sociale isolatie van de doelgroep binnen Amsterdam op
demografisch gebied inzichtelijk gemaakt en welke mogelijke samenwerkingspartners in Stadsdeel
Oost een gezamenlijke ambitie kunnen vormen om tot samenwerking te komen. In de theoretische
verdieping wordt steeds de koppeling gelegd in hoeverre het Gouden Mannen programma bijdrage
levert aan het tegen gaan van het sociale isolement van de doelgroep.

4.1.

Begripsverheldering

Niet-westerse achtergrond
De term ‘niet-westerse achtergrond’ wordt gedefinieerd bij personen die als herkomstland uit Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (inclusief Turkije) komen. Personen met een westerse achtergrond komen uit
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan.In dit onderzoek wordt de
doelgroep daarom aangeduid als mannen met een niet-westerse migratieachtergrond (CBS, 2016a).
Migratieachtergrond‘
Iemand met een migratieachtergrond is een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is
geboren’. Personen die zelf in het buitenland zijn geboren worden ook wel de eerste generatie
genoemd. Tweede generatie migranten zijn personen die in Nederland zijn geboren en waarvan ten
minste één ouder in het buitenland is geboren.
De term ‘allochtoon’ is in 2016 vervangen door de term ‘persoon met migratieachtergrond’. De
definitie is nog wel hetzelfde (CBS, 2016b)
Sociale isolatie
Sociaal isolement is een begrip die in vele onderzoeken anders wordt gedefinieerd. Zo stelt Coumans
(2016) dat er twee vormen zijn van isolement. Bij objectieve isolatie staat het gebrek aan sociale
contacten centraal, terwijl subjectieve isolatie gaat over de beleving waarop mensen hun sociale
contacten ervaren. In vele onderzoeken wordt bij het begrip sociale isolatie gerefereerd naar het
onderzoek van Machielse (2006) en is er daarom voor gekozen om deze definitie aan te houden.
Machielse definieert het sociale isolement als het ‘ontbreken van ondersteunende relaties in het
persoonlijke leven’. Deze ondersteunende relaties hebben betrekking op de familieleden, vrienden en
bekenden in noodsituaties waar mensen op kunnen terugvallen voor gezelschap, praktische en
emotionele steun.
Eenzaamheid
Sociaal isolement wordt onderscheiden van eenzaamheid, omdat het bij eenzaamheid gaat om een
gevoel (subjectief) (Machielse, 2015). Eenzaamheid is de ervaring van een onplezierig of ontoelaatbaar
gemis aan betekenisvolle relaties met anderen’ (Van Tilburg en De Jong-Gierveld (2007). Ook volgens
Coumans (2016) en Marcoen, Grommen & Van Ranst (2007) wordt aangegeven dat subjectieve isolatie
om de gevoelens en intimiteit van de relaties gaat. Iemand die genoeg sociale contacten heeft kan zich
nog steeds eenzaam voelen, terwijl iemand die weinig tot geen sociale contacten heeft zich niet
eenzaam hoeft te voelen.
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4.2.
Oorzaken van sociale isolatie
Uit onderzoek is vastgelegd dat er bijna nooit één verklaring is van het ontstaan van sociale isolatie.
Volgens Machielse (2015) en (Dankers, 2016) zijn er wel uiteenlopende factoren die het isolement
doen ontstaan, zoals het wegvallen van een partnerrelatie, hoge leeftijd, fysieke en mentale
gezondheid, financiële achterstand, ontbrekende sociale vaardigheden, etniciteit en sociale angst. Deze
factoren kunnen zich verweven en opstapelen waardoor de problemen in de loop van tijd verergeren.
Er kan verondersteld worden dat deze factoren bij de doelgroep van het programma aanslaan volgens
Khalil & Verschoor (2017). De mannen hebben een hoge leeftijd, kampen met zowel fysieke als
mentale gezondheid en/of hebben financiële problemen middels schulden of een laag inkomen.
Daarnaast heeft de doelgroep waar het programma zich voor inzet ontbrekende sociale vaardigheden
zoals achterstand in de Nederlandse taal en gebrekkige computervaardigheden. Tot slot zijn de
mannen eerste generatie migranten met een sterke geloofsovertuiging zoals het Islam of het
Christendom.
Vanuit de Wmo wordt er van de samenleving verwacht dat mensen in geval van nood een
ondersteunend netwerk hebben. De doelgroep heeft echter een beperkt tot geen netwerk waardoor de
problemen niet worden verholpen en mogelijk verergerd wordt. Sociale competenties zoals
(zelf)vertrouwen en sociale vaardigheden spelen een rol in het onderhouden van een ondersteunend
netwerk (Machielse, 2015).
Het Gouden Mannen programma biedt, zoals eerder vermeld, verschillende cursussen zoals Meer Mans
en Sociaal Vaardig aan om het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van de doelgroep te
versterken. In deze cursussen leren de mannen omgaan met moeilijke situaties of gebeurtenissen.
Volgens Machielse (2015) wordt dit ook wel coping strategieën genoemd (Lazarus & Folkman, 1987).
Mensen die beschikken over voldoende sociale competenties en sociale steun kunnen over het
algemeen veel beter met problemen en tegenslagen omgaan dan mensen die minder sociale
competenties en sociale steun hebben (Hortulanus et al., 2003). De mensen vermijden contacten,
trekken zich terug of ontkennen de problemen. Het gevolg hiervan is dat het bij de mens angst,
schaamte en verlies van grip op alle leefdomeinen met zich meebrengt (Machielse, 2015). Ook volgens
Côte & Levine (2002), wordt verondersteld dat mensen met minder sociale competities zich
terugtrekken uit het sociale en maatschappelijke leven. Er kan geconcludeerd worden dat de sociale
competenties worden verbeterd middels de cursussen die worden aangeboden door het programma.
Hierdoor zal ook de sociale isolatie worden verminderd.
Sociaal isolement heeft invloed op de zelfredzaamheid van de mens. Zelfredzaamheid wordt
gedefinieerd als het vermogen om met zo weinig mogelijk overheidssteun een zelfstandig leven te
leiden (De Boer & Van der Lans, 2011). Deze definitie ligt ten grondslag aan Wmo die tot doel heeft
dat mensen zoveel mogelijk voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen. Mocht het zo zijn dat de mens
een tekort heeft aan een ondersteund netwerk, kunnen ze worden aangewezen op professionele
ondersteuning (TK, 2004/2005). Sociaal isolement heeft volgens Nicholson (2012) ook nadelige
effecten op de gezondheid en welzijn bij ouderen.
Burgers die zich in deze situatie bevinden participeren niet in sociale banden en doen niet/nauwelijks
mee in de maatschappij. (Machielse, 2006). Sociale isolatie heeft volgens Van Rijn (2014) een
negatieve invloed op het individu als op de maatschappij.
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4.3

Interventies voor het verminderen van sociale isolatie

Uit de Engelse literatuur komt naar voren dat er twee varianten zijn om sociale isolatie te
verminderen. De eerste variant zijn de een-op-een interventies, zoals: computervaardigheden,
dierengezelschap, vrijwilligerswerk, taallessen etc. De tweede variant zijn groepsinterventies, zoals:
praatgroepen, herrinering-therapie en videoconferencing. Deze interventies worden ingezet in
centrums, faculteiten of bij de cliënt thuis. Deze interventies zijn gericht op sociale vaardigheden,
cognitieve gedragstherapie, ondernemen van activiteiten en sociaal interactief zijn (Landeiro, Barrows,
Nuttall Musson, et al., 2017) In Nederland zijn veel interventies gericht op niet-westerse ouderen met
een migratieachtergrond om sociale isolatie te verminderen. Uit deze interventies blijkt dat de
educatieve benadering bij deze doelgroep werkt waarbij gebruikmaking van informatie- en
communicatietechnologie effectief is (Fokkema et al, 2016). Uit deze beide onderzoeken is te
constateren dat er gebruikt wordt gemaakt van ICT en dat het een positief effect heeft op het
verminderen van sociale isolatie. Het Gouden Mannen programma biedt een computercursus aan.

4.4
Sociale isolatie binnen Amsterdam
Een recent onderzoek uit De Staat van de stad Amsterdam IX (2017) wordt vermeld dat sociale isolatie
in Amsterdam 7% vaker voorkomt ten opzichte van Nederland, namelijk 4%. Sociale isolatie komt het
meest voor bij groepen die kampen met uitkeringsgerechtigden, slechte gezondheid, eerste generatie
migranten, laaggeschoolden, 55-plussers, lage inkomen, alleenstaanden, eenoudergezinnen en
mannen. Dit onderzoek toont aan dat sociale isolatie in Amsterdam relatief groter is dan in Nederland.
Daarnaast wordt aangetoond dat de groepen aansluiten op de doelgroep waar het programma zich op
richt.
De Staat van de stad Amsterdam IX (2017) vermeldt daarnaast dat wanneer er in de stad relatief veel
sociaal isolement wordt gesignaleerd, de gemeente Amsterdam extra aandacht besteed aan
verbindingen tussen informele en professionele hulp. Tussen de gebieden in de stad zijn grote
verschillen te zien op het gebied van sociale isolatie. Volgens de Sociale-Isolatie-Index is te zien dat
Stadsdeel Oost het hoogst scoort met betrekking tot weinig sociaal contact; niet wekelijks contact met
familie, vrienden of buren (Lindeman, et al., (2017). Er kan vanuit deze index worden geconcludeerd
dat er in Stadsdeel Oost relatief veel sociaal geïsoleerde mensen zijn, waarvan in sommige gebieden
sterk sociaal geïsoleerd. Er is echter geen tabel ontwikkeld afhankelijk van geslacht, leeftijd (vanaf 40plus) en of zij eerste generatie migratieachtergrond hebben. E. Lindeman heeft opgemerkt dat de
mannen van de eerste generatie niet-westerse migranten van 40-plus in Stadsdeel Oost vaker sociaal
sterk geïsoleerd zijn dan mannen van niet-westerse herkomst gemiddeld in de stad (E. Lindeman,
persoonlijke communicatie, 15 oktober 2018). Vanuit deze opmerking kan er worden gesteld dat er in
Stadsdeel Oost gemiddeld meer sociale geïsoleerde mannen zijn dan gemiddeld in de stad en dat de
gemeente Amsterdam hier extra aandacht aan moet besteden, zie bijlage 1.
De gebieden in Stadsdeel Oost zijn onder te verdelen in: Indische Buurt, Oostelijk Havengebied, OudOost, Watergraafsmeer, IJburg en Zeeburgereiland (IOS, 2018). In het kader van dit onderzoek wordt
het gebied Oud-Oost verder uitgewerkt, omdat volgens de cijfers van de Staat van de Stad Amsterdam
IX (2017) is aangetoond dat in dit gebied inwoners leven waar sociale isolatie bij deze doelgroep
relatief veel voorkomt dan gemiddeld in de stad.
Volgens het Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) (2018) kunnen er per gebied indicaties worden
gegeven over de totale bevolking en mensen van niet-westerse achtergrond. Uit dit onderzoek is op te
merken dat de buurten Transvaalbuurt en Dapperbuurt in Oud-Oost met de hoogste percentages naar
voren komen. Dapperbuurt heeft 10069 inwoners waarvan 37,4% niet-westers is en de Transvaalbuurt
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telt 9345 inwoners waarvan 44,1% een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Opmerkelijk is dat
bijna de helft van alle inwoners uit de Transvaalbuurt een niet-westerse achtergrond heeft (OIS,
2018). Deze informatie is van belang zodat er kan worden waargenomen waar het hoogste percentage
van niet-westerse inwoners zich bevinden om mogelijk daar het Gouden Mannen programma te
implementeren.
Mensen die op lange termijn eenzaam zijn, lopen het risico hun netwerk minder te zien of zelfs het
verdwijnen van hun netwerk waardoor ze sociaal geïsoleerd raken. De eerste reden hiervoor is dat het
netwerk de omgang met eenzamen moeilijk vindt of omdat ze tekortschieten in het contact. De tweede
reden hiervoor is dat eenzame burgers niet het gevoel hebben dat het netwerk aan hun behoeftes
kunnen voldoen (Machielse, 2006). Langdurige eenzaamheid kan zorgen voor verschillende
lichamelijke en psychische klachten zoals depressie, slaapproblemen, etc. (Dankers, 2016).
In het onderzoek van De Staat van de Stad Amsterdam IX (2017) is beschreven dat eenzaamheid
vaker bij Turkse en overige niet-westerse achtergronden voorkomt. Verder behoren laagopgeleiden,
mensen met een laag inkomen of zonder betaald werk en alleenwonenden ook tot de risicogroepen.
Verder is uit het onderzoek te concluderen dat eenzaamheid vooral voorkomt in de Stadsdelen
Zuidoost (19%), Nieuw-West (16%) en Noord (15%). In Stadsdelen Oost en Zuid zijn beide 11% en
waar het minst voorkomt zijn West (10%) en Centrum (9%). Deze cijfers komen grotendeels door de
verschillen in de sociaaleconomische status en de demografische opbouw van de bevolking (Lindeman
et al, 2017). Uit deze informatie is af te leiden dat er in Stadsdeel Oost meer eenzaamheid is
vergeleken met de Stadsdelen West en het Centrum.
Volgens Khalil & Verschoor (2017) voelen sociaal geïsoleerde mannen zich eenzaam, ongelukkig en
onvoldoende gewaardeerd. Daarnaast kunnen zij financieel moeilijk rondkomen en kunnen er
gezondheidsklachten ontstaan. Dit wordt bevestigd in het onderzoek van De Staat van de Stad
Amsterdam XI (2017) waarin wordt beschreven dat eenzaamheid vaker voorkomt bij niet-westerse
afkomst en dat ze minder economisch zelfstandig zijn dan mensen met een Nederlandse achtergrond.
Er kan gesteld worden dat wanneer een persoon op lange termijn eenzaam is, diegene geïsoleerd kan
raken en er verschillende gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Door (sub)doelen van het programma
worden de mannen ondersteund waardoor er een kans is op vermindering van deze problemen.
Het Gouden Mannen programma vergroot daarnaast het gebruik van de Stadspas (Khalil & Verschoor,
2017). De Stadspas is voor mensen die een laag inkomen of weinig vermogen hebben. Met de
Stadspas kunnen mensen gratis naar honderden culturele activiteiten, zoals musea, theater, dierentuin
etc. Er is een groene en een blauwe Stadspas, die elk zijn eigen aanbiedingen heeft. De Stadspas met
de groene stip is alleen voor mensen met een laag inkomen. De Stadspas met de blauwe ruit is voor
mensen die een AOW hebben (Gemeente Amsterdam, z.d.). De doelgroep kan voor beide Stadspassen
in aanmerking komen vanwege hun ouderdom en financiële achterstand.
In het jaarverslag van de gemeente Amsterdam (2018c) is te zien dat het doel behaald is om het
bereik van de Stadspas te verhogen naar 75%.
De doelgroep van het Gouden Mannen programma heeft over het algemeen een laag inkomen en
sommige hebben een AOW. Deelname aan het Gouden Mannen programma zorgt ervoor dat de
mannen een Stadspas aanvragen en of gebruik maken van hun Stadspas in de cursus Sociaal Vaardig.
De mannen gaan gezamenlijk onder begeleiding naar een activiteit die zij hebben uitgekozen. Eén van
de reden waarom het Gouden Mannen programma gebruikt maakt van de Stadspas is het vergroten en
het versterken van hun sociale netwerk en dat ze worden aangewakkerd te participeren in de
samenleving (Khalil & Verschoor, 2017). Er kan verondersteld worden dat wanneer het programma in
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Stadsdeel Oost wordt ingezet de mannen meer gebruik maken van de Stadspas, een dagbesteding
hebben en er een aanzet is tot activering. Daarnaast leren de mannen om activiteiten te ondernemen
waardoor de deelnemers meer zelfredzaam worden. De Stadspas wordt ingezet als middel voor het
reduceren van sociale isolatie.
Amsterdammers zonder migratieachtergrond of met een westerse achtergrond participeren op bijna
alle domeinen veel hoger dan Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond (Lindeman
et al, 2017). De verwachte resultaten van het deelnemen aan het Gouden Mannen programma is dat
de mannen na afloop een versterkt sociaal netwerk hebben en hun maatschappelijke participatie is
toegenomen. Daarnaast zijn zij meer zelfredzaam en zelfrespect waardoor er kosten worden bespaard
op de zorg- en welzijnsvoorzieningen. De samenwerking tussen de organisatie en diverse
maatschappelijke organisaties zoals wijkteams, buurtcentrums, huisartspraktijken en Stadsdelen zijn
verbeterd. Dit zorgt ervoor dat meer mannen de juiste ondersteuning krijgen aangeboden (Khalil &
Verschoor, 2017). Er kan verondersteld worden dat deze verwachte resultaten ook zullen aanslaan als
het programma in Stadsdeel Oost wordt geïmplementeerd. Zowel de (nieuwe) deelnemers als de
(nieuwe) samenwerkende organisaties en de Stadsdelen zullen nauw met elkaar samenwerken om
naar een integraal afgestemd aanbod te komen.

4.5.

Gebiedsplan Oud-Oost

Op basis van het jaarplan van de gemeente Amsterdam worden er elk jaar gebiedsplannen gemaakt
door de gemeente Amsterdam. In het gebiedsplan Oud-Oost worden zeven prioriteiten gesteld. Eén
van deze prioriteiten sluit aan op het lokale beleid en op de (sub)doelen van het Gouden Mannen
programma. De prioriteit: het vergroten van zelfredzaamheid, netwerken en participatie zorgt ervoor
om de leefbaarheid in de buurten en zelfredzaamheid van de bewoners te versterken. Om dit te
realiseren moet er aandacht worden besteed aan beter gebruik maken van accommodaties, bestaande
netwerken uitbreiden met nieuwe doelgroepen, stimuleren van formele en informele
samenwerkingsbanden, inzetten van nieuwe participatie-instrumenten en participatie en activiteiten
organiseren met en voor de buurt. Tevens wordt in dit plan vermeld dat er vooral in dit gebied relatief
veel eenzaamheid voorkomt bij alleenstaande oudere eerste generatie migranten mannen. Er is
daarom gekozen voor een wijkgerichte aanpak tegen eenzaamheid. Er is gesignaleerd dat bewoners in
Oud-Oost onvoldoende weten waar ze hun netwerk kunnen vergroten of hulp nodig hebben van hun
administratieve zaken (Gemeente Amsterdam, 2018b).
Volgens het Coalitieakkoord is aangetoond dat eenzaamheid en sociaal isolement slechte invloed
hebben op gezondheidsklachten (Gemeente Amsterdam, 2018a). Er wordt in het gebiedsplan OudOost (Gemeente Amsterdam, 2018b) vermeld dat sportactiviteiten bijdragen aan de aanpak van een
gezonde leefstijl en cohesie in de buurt.
De (sub)doelen van het Gouden Mannen programma sluiten aan op de prioriteit van het gebiedsplan.
Ten eerste streeft de organisatie naar het versterken en verbreden van sociale netwerk en participeren
in de samenleving. Ten tweede wordt vermeld dat in Oud-Oost relatief veel eenzaamheid afspeelt bij
alleenstaande oudere eerste generatie migranten mannen. Het programma werkt specifiek met deze
doelgroep. Door het programma in Oud-Oost te vestigen zou de eenzaamheid bij deze migranten
mannen worden aangepakt. Tot slot zet het programma zich ook in voor sportactiviteiten om de
gezondheid van mensen te verbeteren.
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4.6. Participatiemodel
Uit een recent onderzoek van S. Groen (2017) wordt centraal gesteld dat de piramide van Maslow
aansluit op de bevordering van de maatschappelijke participatie bij ouderen met een
migratieachtergrond. Dit model was oorspronkelijk bedoeld voor Zuid-Europese ouderen, maar dit
model kan ook worden toegepast op sociaal geïsoleerde mannen met een niet-westerse
migratieachtergrond (S. Groen, 2017). Het participatiemodel heeft als doel om inzicht te krijgen
waarom mensen verschillende behoeften hebben. Voordat er verondersteld kan worden welke
ondersteuning iemand nodig heeft, moet er worden vastgelegd in welke fase de mannen zich bevinden
om de maatschappelijke participatie te bevorderen. Volgens Maslow is het niet mogelijk om een fase
over te slaan. Er kan pas naar de volgende fase worden gegaan als de voorgaande fases zijn afgerond.
In fase 1 gaat het om overleven. Om te kunnen overleven is zelfredzaamheid een pre. Denk hierbij aan
het leren van de Nederlandse taal, toegankelijke Nederlandse instellingen en informatie verschaffen in
de eigen taal over belangrijke diensten en voorzieningen. In fase 2 komt ontmoetingen van de eigen
kring met dezelfde etnische achtergrond vastgesteld aan de orde. De mens wordt hierbij gestimuleerd
om contact te maken met de specifieke groep. Met specifieke groep wordt bedoeld: de deelnemers van
het Gouden Mannen programma. In de derde fase staat interculturele activiteiten en ontmoetingen
centraal. Hiermee wordt bedoeld dat de contacten en ontmoetingen buiten de specifieke groep
plaatsvinden. Contacten en ontmoetingen buiten de groep zijn bijvoorbeeld instanties, maatschappelijk
werkers, vrijwilligerswerk en mensen met een westerse achtergrond. Als deze fases zijn afgerond, kan
de mens samenwerken met zowel de specifieke groep als buiten de groep (Mertens & Van der Zwet,
2009).

4.7.
Gezamenlijke ambitie
Een samenwerking in de sector zorg en welzijn is een uitdaging. Dit komt omdat er tussen
verschillende organisaties uit verschillende sectoren andere ‘talen’ worden gesproken. Daarnaast is er
angst voor concurrentie en financieringsstromen. Een samenwerkingsverband slaagt wanneer de
organisaties dezelfde doelen en doelgroepen voor ogen hebben. Zonder de gezamenlijke ambitie gaat
de samenwerking tussen partijen falen. Daarnaast slaagt een samenwerkingsverband wanneer er over
dezelfde termen wordt gesproken. Zo heeft een maatschappelijk werker te maken met cliënten en
huisartsen te maken met patiënten. Het gebruik van verschillende termen kan tot misverstanden
leiden. Het betrekken van de doelgroep heeft meerwaarde om de gezamenlijke ambitie te
verduidelijken (Van De Maat, Avenhuis, & Van Xanten, 2014).
Ook binnen de deskundigheid en de manier van werken wordt in verschillende ‘talen’ gesproken. Het is
daarom van belang om dit helder in kaart te brengen. Maatschappelijk werkers en begeleidingscoaches
hebben een mindere strikte vorm van het delen van privacygegevens van een cliënt dan een huisarts
of een psycholoog.
Als de gezamenlijke ambitie in kaart is gebracht, is het raadzaam om te achterhalen wat de
toegevoegde waarde is van de samenwerking (Van De Maat et al., 2014). Het Gouden Mannen
programma in Stadsdeel West heeft bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met de sportschool Core
Active. De gezamenlijke ambitie is dat ze gezondheid en het versterken van het contact voor deze
doelgroep willen verbeteren. De toegevoegde waarde van de samenwerking voor het Gouden Mannen
programma is dat de doelgroep voor een schappelijke prijs aan hun gezondheid kan werken onder
begeleiding van een sportinstructeur. Voor Core Active is de toegevoegde waarde dat ze nieuwe
aanmeldingen krijgen. Het samenwerkingsverband leidt dus tot een win-winsituatie.
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Naast de gezamenlijke ambitie, wordt de samenwerking versterkt wanneer er gewerkt wordt vanuit de
behoefte van een cliënt. In de praktijk komt sterk naar voren dat het overleggen met de cliënt en de
samenwerkingspartners de samenwerking bevordert. De cliënt kan bijvoorbeeld aangeven wat voor
hem mogelijk zou werken (Van De Maat et al., 2014). Daarnaast zijn er talloze manieren om de
medewerkers beter te leren kennen. Een bruikbare methode is een Multidisciplinair Overleg. In dit
overleg komen vertegenwoordigers van verschillende organisaties bijeen en worden bijvoorbeeld
actuele ontwikkelingen besproken of casuïstiekbesprekingen. Deze vorm van overleggen zorgt er naast
het beter leren kennen van de medewerkers ook voor de manier van werken en deskundigheid.
Bij het Gouden Mannen programma in Stadsdeel West en Nieuw-West is deze samenwerking te zien.
Ten eerste is het programma ontstaan vanuit de behoefte van de cliënt. Ten tweede overleggen de
(oud)deelnemers van het programma met de medewerkers van het programma zelf en de
samenwerkingspartners over zaken die aansluiten op de behoefte van de cliënt.

4.8.
Mogelijke samenwerkingspartners in Stadsdeel Oost
In het kader van dit onderzoek wordt vanuit de theorie van Van De Maat et al (2014) de gezamenlijke
ambitie van de mogelijke samenwerkingspartners in Stadsdeel Oost en het Gouden Mannen
programma gekeken om zo tot een samenwerkingsband te komen.
Om te achterhalen welke zorg- en welzijnsorganisatie mogelijk samen kunnen werken met het Gouden
Mannen programma in Stadsdeel Oost, is het verstandig om vergelijkbare organisaties in Stadsdeel
Oost te vinden die mogelijk een gezamenlijke ambitie hebben met het Gouden Mannen programma.
Dynamo Oud-Oost
Dynamo is een welzijnsorganisatie die op verschillende plekken in Amsterdam is gevestigd.
De missie: “Dynamo stimuleert en ondersteunt bewoners om actief deel te nemen aan de
samenleving”.
De visie: “Mensen dragen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. Dynamo stimuleert en
ondersteunt mensen bij het zelf ontdekken van kansen, mogelijkheden en oplossingen. Dit draagt
ertoe bij dat zij in staat zijn die verantwoordelijkheid te nemen en op gelijkwaardige wijze kunnen
meedoen aan de samenleving” (Dynamo, 2014, p. 8)
Ook heeft Dynamo veel kernkwaliteiten. Kernkwaliteiten die aansluiten bij het Gouden Mannen
programma zijn o.a.:
- Sociaal vaardig;
- Bereiken van mensen die anderen niet bereiken;
- Activerend;
- Verbindend;
- Ondersteunend.
Tevens biedt Dynamo talloze activiteiten aan voor elke leeftijd. Volgens de website
(https://www.dynamo-amsterdam.nl/activiteiten) is er bijvoorbeeld elke maandag spreekuur voor
alleen migranten in buurtcentrum Oosterpark. Dagelijks is er het woonzorgcentrum De Gooyer een
ontmoetingsplek voor voornamelijk 65-plus Turkse en Marokkaanse mannen om spelletjes te spelen.
Verder is er nog een activiteit voor alleen Marokkaanse mannen genaamd El Itihaad Chora in de
Tugelahuis.

20

Uit deze informatie is te herleiden dat Dynamo een gezamenlijke ambitie heeft met het Gouden
Mannen programma, omdat het versterken van het contact en mee doen in de maatschappij voorop
staat. De kernkwaliteiten passen daarnaast goed bij het programma, omdat Dynamo bijvoorbeeld
mensen bereikt die anderen niet bereiken, zoals 40-plus migranten mannen. Doordat Dynamo
activiteiten organiseert die aansluiten bij de doelen van het programma, kan er worden gesteld dat er
een gezamenlijke ambitie is voor de partijen. Hierdoor zou Dynamo een mogelijke
samenwerkingspartner kunnen zijn voor het programma.
Assadaaka
Assadaaka betekent in het Arabisch ‘vriendschap’ en is een multiculturele Europese community die zich
inzet voor integratie, participatie en sociale cohesie in en rond Amsterdam Oost. Deze community
streeft ernaar om elke doelgroep te ondersteunen en te begeleiden. Assadaaka heeft diverse
activiteiten georganiseerd, zoals laagdrempelige taallessen, inloopspreekuur, ontmoetings- en
ontwikkelactiviteiten voor elke nationaliteit, leeftijd en geslacht. Zo is er een activiteit waarbij
voedselpakketten worden ingezameld tegen armoede en eenzaamheid
Ook Assadaaka heeft een gezamenlijke ambitie, omdat deze community zich inzet voor integratie,
participatie en sociale cohesie. Daarnaast bieden zij soortgelijke activiteiten aan de bewoners die elke
nationaliteit, geslacht en leeftijd mag hebben. Er kan worden aangenomen dat zo een community
hetzelfde doel heeft voor eerste generatie migranten mannen. Hieruit kan worden geconstateerd dat
Assadaaka een mogelijke samenwerkingspartner is voor het programma
(http://assadaaka.nl/wie_zijn_wij/).
Verschil tussen de welzijnsorganisaties en het Gouden Mannen programma
Bij Dynamo worden de activiteiten aangeboden op verschillende locaties. Daarnaast ligt de leeftijd bij
de mannen wat hoger dan het Gouden Mannen programma. Assadaaka zit weliswaar op dezelfde
locatie en er zijn naast mannen, ook vrouwen en kinderen welkom, waardoor de groep meer neigt naar
heterogeniteit. Het verschil tussen deze twee welzijnsorganisaties en het Gouden mannen programma
is dat het programma gericht is op specifiek 40+ migranten mannen. Ten tweede is het een integraal
programma van 18 maanden waar de mannen wekelijks samen komen op dezelfde locatie om taal- en
computerlessen, sportcursus omgaan met stress, samen activiteiten worden aangeboden en
inloopspreekuren heeft.
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5. Probleemstelling, doel en vraagstelling
In dit hoofdstuk wordt het probleem helder in kaart gebracht op basis van de informatie uit de
voorgaande hoofdstukken. Vervolgens wordt aan de hand van de probleemstelling een hoofdvraag
geformuleerd die uit drie deelvragen bestaan. Tot slot wordt het doel van het onderzoek toegelicht.

5.1
Probleemstelling
De aanleiding van het schrijven van dit onderzoek is omdat er in de praktijk is gebleken dat er
behoefte is vanuit de doelgroep in Amsterdam Stadsdeel Oost. Ook Khalil & Verschoor vermelden in
hun onderzoek dat ook andere groten steden in Nederland mogelijk te maken hebben met deze
doelgroep. Er zijn rond 200 mannen uit hun isolement gekomen vanwege het Gouden Mannen
programma. Er kan geconstateerd worden dat het programma positieve werking heeft op de
vermindering van sociale isolatie bij deze doelgroep. Het Gouden Mannen programma is gevestigd in
Amsterdam West en Nieuw-West en bestaat uit een basisprogramma en aanvullende programma’s
gedurende 18 maanden per deelnemer. Tijdens deze 18 maanden gaan de mannen in een homogene
groep contacten met elkaar aan en krijgen taal- en computercursussen. Daarnaast leren de mannen
omgaan met stress, organiseren ze samen activiteiten met gebruik van de Stadspas en wordt er
samengewerkt met een sportschool waar de mannen hun gezondheid kunnen verbeteren. Na deze 18
maanden is er een klein percentage van de mannen die uitstromen en mogelijk vrijwilligerswerk
kunnen doen. Het doel van het programma is dan ook om de sociale isolatie bij deze doelgroep te
verminderen, de zelfredzaamheid en het zelfrespect te vergroten.
In Stadsdeel Oost zijn er echter nauwelijks organisaties die deze doelgroep ondersteunen die tot een
vermindering van hun sociale isolement komen. Uit verschillende onderzoeken van de gemeente blijkt
dat in het gebied Oud-Oost relatief veel niet-westerse migranten wonen die sociaal geïsoleerd zijn. In
de Transvaalbuurt en Dapperbuurt wonen de meeste inwoners met een niet-westerse achtergrond.
Welzijnsorganisaties zoals Dynamo en Assadaaka in Amsterdam Oud-Oost ondersteunen deze
doelgroepen wel, alleen niet op het gebied van taal- en computercursussen, stadsactiviteiten en
gezondheid. Deze gebieden zijn wel van belang om de sociale isolatie te verminderen volgens het
onderzoek van Machielse en Khalil & Verschoor. Empirische onderzoeken hebben aangetoond dat
sociale isolatie bijna nooit één verklaring heeft en dat het van bepaalde factoren kan afhangen,
namelijk: hoge leeftijd, etniciteit, gezondheid, financiële achterstand etc. Uit cijfers van de gemeente
blijkt dat sociale isolatie voornamelijk voorkomt bij mensen die een hoge leeftijd hebben, man zijn,
laag inkomen, een niet-westerse migratieachtergrond hebben en eerste generatie zijn. Daarnaast blijkt
uit het onderzoek van de gemeente dat er een groot aantal percentage in Amsterdam Oost is die
sociaal sterk geïsoleerd zijn.
Vanuit de Wmo en het lokale beleid moet de gemeente mensen kunnen activeren zodat zij (weer)
kunnen participeren in de samenleving. In het onderzoek van Machielse wordt echter vermeld dat
mensen die in een sociaal isolement verkeren niet deelnemen in de samenleving. In het kader van dit
onderzoek is dus te veronderstellen dat 40-plus eerste generatie mannen met een niet-westerse
migratieachtergrond te maken hebben met sociale isolatie en dat een groot deel van deze doelgroep
niet of moeilijk participeert. Ook in het gebiedsplan van Oud-Oost wordt vermeld dat eenzaamheid
voornamelijk voorkomt bij eerste generatie migranten mannen. Tevens sluit het gebiedsplan aan op de
doelen het Gouden Mannen programma, omdat de prioriteit op zelfredzaamheid en krachten in de
buurt benut.
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Er zijn diverse interventies ontwikkeld, omdat sociale isolatie invloed heeft op o.a. de zelfredzaamheid
van een persoon. Uit een onderzoek blijkt dat deze interventies nauwelijks resultaat leverden in relatie
tot het verminderen van de sociale isolatie. Onderzoeken tonen echter wel aan dat er interventies zijn
om sociale isolatie te verminderen door gebruik te maken van ICT. Het Gouden Mannen programma
doet hier recht aan omdat er in het basisprogramma o.a. computervaardigheden worden gebruikt.
Het Gouden Mannen programma levert positieve effecten en heeft effect op de vermindering van de
sociale isolatie bij de doelgroep. Na het volgen van het programma zijn de deelnemers meer
zelfredzaam en participeren ze actiever in de samenleving. Het Gouden Mannen programma zou het
eerste programma in Amsterdam Oost kunnen zijn die de sociale isolatie en verbinding met de
samenleving bij de doelgroep versterkt.
5.2.
Vraagstelling
Aan de hand van de probleemstelling is een hoofdvraag geformuleerd:
“In hoeverre is het Gouden Mannen programma in Stadsdeel Oost geschikt om de sociale isolatie van
40 plus mannen van niet-westerse migratieachtergrond te verminderen?”
Uit de hoofdvraag worden de volgende deelvragen herleidt:
1.

Waarom is het van belang dat het Gouden Mannen programma in Stadsdeel Oost wordt
ingezet volgens de medewerkers en de mannen?

2.

Welke samenwerkingspartners zijn er nodig om het Gouden Mannen programma in Stadsdeel
Oost op te zetten?

3.

Welke middelen biedt het Gouden Mannen programma om de sociale isolatie van 40 plus
migranten mannen te verminderen?

5.3.
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoeverre het Gouden Mannen programma in
Stadsdeel Oost te implementeren is om de sociale isolatie van 40-plus migranten mannen te
verminderen. Deze inzichten worden verkregen door de beantwoorde deelvragen. De doelgroep in
Amsterdam Oost heeft baat bij dit onderzoek, omdat er een programma is ontwikkeld die de sociale
isolatie verminderd en gericht is op meer zelfredzaamheid en zelfrespect.
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6. Onderzoeksopzet
In dit hoofdstuk komt aan de orde welke methode er wordt toegepast bij de uitvoering van dit
onderzoek. Als eerste wordt er beschreven en wordt de keuze van dit kwalitatieve onderzoek
verantwoord. Daaropvolgend wordt omschreven wat de populatie is, hoe de interviews zijn verlopen en
welke dataverzamelingsmethode hiervoor is gebruikt. Tot slot wordt de kwaliteit van het onderzoek
onderbouwd aan de hand van criteria.
6.1
Kwalitatief onderzoek
In het kader van dit onderzoek is gekozen voor kwalitatief onderzoek. Het doel van kwalitatief
onderzoek is om inzicht te verkrijgen door middel van verscheidene interpretaties en opvattingen die
voortkomen uit interviews in het ‘veld’. De maatschappijkritische stroming sluit daarom goed aan in dit
onderzoek. Deze stroming komt voor uit maatschappelijke situaties en structuren en richt zich op
situaties en structuren te veranderen. De methode die hiervoor wordt gebruikt is het actieonderzoek.
Deze methode wordt gebruikt omdat dit onderzoek veranderingen aanbrengt in de maatschappij, zoals
het programma implementeren in Stadsdeel Oost. Actieonderzoek is daarnaast probleemgericht
(onvoldoende instanties voor de doelgroep), cliënt centraal stellen (behoefte voor de doelgroep) en
stelt de situatie ter discussie (Baarda, et al.,2010).
Vanuit de data komt mogelijk naar voren of er enige behoefte is om het programma te implementeren
vanuit de doelgroep, medewerkers van het programma, welzijnsorganisaties en gemeente in Stadsdeel
Oost.
6.2
Populatie
De populatie van het onderzoek is in totaal acht respondenten, waarvan twee medewerkers van het
Gouden Mannen programma, twee medewerkers van Dynamo, twee medewerkers van Assadaaka, een
medewerker van de gemeente Stadsdeel Oost en een kwetsbare 40-plus man met een niet-westerse
migratieachtergrond.
De keuze voor de medewerkers van het Gouden Mannen programma was omdat dit onderzoek vanuit
het programma is opgezet. De keuze voor de medewerkers van Dynamo en Assadaaka was omdat
deze organisaties gevestigd zijn in het gebied Oud-Oost en vergelijkbare doelen hebben als het
programma. Daarnaast hebben deze organisaties te maken met de doelgroep waar dit onderzoek zich
op richt. Op de locatie van Assadaaka waren er klantmanagers van de gemeente Stadsdeel Oost.
Hierbij was de keuze gelegd om in gesprek te gaan met een van de klantmanagers om een interview af
te nemen. De keuze voor een klantmanager van Stadsdeel Oost, was om informatie te krijgen of er
organisaties in Oost zijn die deze doelgroep mogelijk ondersteunen. De keuze voor de kwetsbare 40plus man met een niet-westerse migratieachtergrond was om te achterhalen of er behoefte is vanuit
de doelgroep. Deze man sprak gebrekkig Nederlands, waardoor een medewerker van Dynamo zijn tolk
was.
6.3
Interviews
De interviews werden op semigestructureerde wijze gepresenteerd, zodat er meer ruimte was voor
diepgang. Zo kon er bijvoorbeeld op bepaalde onderwerpen doorgevraagd worden bij de respondenten.
Hiermee werd de verkregen informatie meer gedetailleerd, waar het in kwalitatief onderzoek vaak om
draait (Baarda, et al,. 2010). Afhankelijk van de respondent heeft de onderzoeker op basis van de
theorie in de theoretische verdieping vragen opgesteld. De keuze hiervoor was omdat niet elke
respondent de juiste expertise had om de vraag te kunnen beantwoorden. Een klantmanager van de
gemeente kon bijvoorbeeld niet bepalen of er behoefte was vanuit de doelgroep. Wel kon deze
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respondent vanuit het perspectief van de doelgroep antwoord geven. Het gevolg hiervan was dat
sommige antwoorden van de respondenten onbetrouwbaar waren.
De interviews verliepen bij sommige respondenten beter dan bij de anderen. In een paar interviews
werden er op onderwerpen ingegaan die nauwelijks iets te maken hadden met de hoofd- en
deelvragen. Hierbij moesten de respondenten onderbroken worden en vermeld worden waar het
onderzoek om draait. Verder verliepen de interviews uitstekend. De interviews hebben veel
opgeleverd. Ten eerste hebben de organisaties inzicht gekregen in het Gouden Mannen programma en
is eruit gekomen dat deze organisaties in de toekomst een samenwerkingsverband willen aangaan met
het programma. Daarnaast wordt deze doelgroep erkent zodat deze doelgroep niet vergeten wordt.
6.4
Dataverzamelingsmethode
De onderzoeker is in september 2017 als stagiair werkzaam geweest bij het Gouden Mannen
programma. Een voordeel hiervan was dat de onderzoeker sommige respondenten kenden, waardoor
er getoetst kon worden of de antwoorden met eerlijkheid beantwoord werden. Daarnaast werd de
onderzoeker makkelijker in contact gelegd met verschillende organisaties die konden bijdragen aan het
onderzoek. Een nadeel kon zijn dat de onderzoeker in de verleiding kwam om mee te praten met de
geïnterviewde over subjectieve informatie. Hier heeft de onderzoeker dus rekening mee gehouden.
De interviews werden opgenomen en getranscribeerd. Dit heeft ervoor gezorgd om de verkregen data
zo duidelijk mogelijk te kunnen analyseren. De data werd overzichtelijk gemaakt door middel van een
softwareprogramma genaamd Atlas.ti. Hierin werd de verkregen data in hoofdcodes en thema’s
toegekend en werd in verschillende kleuren geordend per deelvraag, zie bijlage 4. Hierdoor zijn er
patronen ontdekt in hoofdcodes en thema’s om tot nieuwe inzichten te komen.

6.5

Kwaliteitscriteria van onderzoek

Volgens Bryman (2012) zijn er twee criteria opgesteld om de kwaliteit van een onderzoek te
bespreken, namelijk de trustworthiness (betrouwbaarheid en validiteit) en de authenticity
(authenticiteit). Deze criteria zijn in dit onderzoek nagestreefd, zodat het onderzoek kwaliteit heeft.
Het eerste criterium ‘trustworthiness’ is onder te verdelen in vier kenmerken:
1.

2.
3.
4.

Credibility (interne validiteit): het onderzoek moet worden uitgevoerd volgens de criteria van
Bryman. Daarnaast moeten de resultaten besproken worden met de respondenten, zodat de
onderzoeker het goed heeft begrepen.
Transferability (externe validiteit): het onderwerp van het onderzoek is uniek die in de
sociale wereld wordt onderzocht.
Dependability (betrouwbaarheid): alle informatie van de respondenten moeten worden
genoteerd, zoals de keuze van de respondenten, het transcriberen van de interviews etc.
Confirmability (objectiviteit): de onderzoeker is geacht om zo objectief mogelijk te handelen.
Persoonlijke opvattingen, normen en waarden moeten worden weggelaten.

Het tweede criterium ‘authenticity’ kent vijf kenmerken waar de onderzoeker aan moet voldoen:
1.
Fairness: hierin laat de onderzoeker zien welke standpunten de respondenten hebben. De
onderzoeker heeft de respondenten ruimte gegeven door middel van semigestructureerde interviews.
2.
Ontologicial authenticity: heeft dit onderzoek geleid tot het beter begrijpen van hun sociale
milieu? Dit onderzoek heeft ervoor gezorgd dat er behoefte is vanuit de doelgroep en
welzijnsorganisaties in Stadsdeel Oost en dat er nauwelijks organisaties zijn die deze
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3.
4.

5.
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doelgroep ondersteunen. De gemeente Amsterdam wordt aangewakkerd om meer te
betekenen voor deze doelgroep. Tevens worden de mannen uit hun sociale isolement gehaald.
Educative authenticity: heeft dit onderzoek ertoe geleid dat de respondenten elkaars
opvattingen accepteren en respecteren?
Catalytic authenticity: heeft dit onderzoek bij de respondenten voor een impuls gezorgd om
hun sociale milieu te veranderen? Het programma en de welzijnsorganisaties in Stadsdeel
Oost zijn bereid om een samenwerkingsverband aan te gaan om de problematiek van de
doelgroep te ondersteunen.
Tactial authenticity: heeft dit onderzoek ervoor gezorgd dat de respondenten stappen gaan
nemen om deze veranderingen te laten werken? Als dit onderzoek wordt uitgevoerd zijn de
welzijnsorganisaties bereid om verder in gesprek te gaan.

Deel II: Onderzoeksresultaten
7. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten die aan de hand van de verkregen data genoteerd door middel
van de interviews. Aan het begin van dit hoofdstuk wordt de analysemethode en de gebruikte codes en
de respondenten beschreven. Vervolgens zijn de resultaten overzichtelijk geordend aan de hand van
drie hoofdcodes die onderverdeeld zijn in thema’s.
7.1
Uitvoering analysemethode
In totaal werden in dit onderzoek acht respondenten geïnterviewd aan de hand van een topiclijst. In
deze topic lijst zijn er vragen opgesteld die betrekking hebben tot de deelvragen, zie bijlage (2) De
transcripten zijn geanalyseerd aan de hand van
drie hoofdcodes, onderverdeeld in thema’s.
Respondenten
Aantal
Door het selecteren van een hoofdcode worden
de thema’s overzichtelijk gemaakt welke
Medewerkers van het Gouden R1 R2
antwoorden van de respondenten bij de codes
Mannen programma
horen. Hierdoor kunnen er verbindingen
worden gelegd waarna in het volgende
Medewerkers van Dynamo
R3 R4
hoofdstuk een conclusie gegeven kan worden.
In tabel 1 worden de respondenten in vijf
categorieën onderverdeeld. Zo is bijvoorbeeld
te zien dat er twee (R1 & R2) respondenten zijn
bevraagd van de medewerkers van het Gouden
Mannen programma en dat er één (R8)
respondent is bevraagd van een klantmanager
WPI-gemeente Amsterdam Stadsloket Oost.
Wegens privacy worden de respondenten
aangeduid waarin ‘R’ staat voor respondent en
het getal de bijbehorende respondent.

Kwetsbare man 40- plusser
eerste generatie van nietwesterse achtergrond

R5

Medewerkers van Assadaaka

R6
R7

Klantmanager WPI-gemeente
Amsterdam Stadsloket Oost

R8

Tabel 1: Respondenten per categorie
In de onderzoeksopzet wordt vermeld dat er in dit onderzoek gebruikt wordt gemaakt van het
softwareprogramma Atlas.ti. Hierin zijn drie hoofdcodes aangemaakt, waarvan elke hoofdcode een
deelvraag vertegenwoordigd. Elke hoofdcode wordt met een kleur aangeduid en is onderverdeeld in
thema’s. In deze thema’s is overzichtelijk te zien welke respondenten hier iets over zeggen en worden
de resultaten per thema geanalyseerd. Hierdoor kunnen patronen worden ontdekt. Per thema wordt
een samenvatting gemaakt van wat de respondenten hierover vertellen. Vervolgens worden de citaten
geïnterpreteerd en indien mogelijk gekoppeld aan de theorie die hieraan ten grondslag ligt.
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7.2

Hoofdcode 1: Belang volgens de medewerkers en de mannen

De eerste hoofdcode betreft de belangen volgens de medewerker en de mannen en is gekoppeld aan
de eerste deelvraag van dit onderzoek:
“Waarom is het van belang dat het Gouden Mannen programma in stadsdeel Oost wordt
geïmplementeerd volgens de medewerkers en de mannen?”
De eerste hoofdcode bestaat uit de volgende thema’s: belang volgens de medewerkers, belang
volgens de doelgroep, beleid, micro-meso-macro niveau en verwijzen mannen.
7.2.1

Belang volgens de medewerkers

Aan alle respondenten is gevraagd wat het belang is om het Gouden Mannen programma in stadsdeel
Oost te implementeren. Behalve aan R5, omdat deze respondent geen medewerker is. De antwoorden
van R1 en R2 wegen in dit thema zwaarder dan de andere respondenten, omdat dit de medewerkers
van het Gouden Mannen programma zijn.
Samenvatting
De respondenten van het Gouden Mannen programma geven aan dat er behoefte is vanuit de
doelgroep en dat de implementatie in Oost meer werkzaamheden genereert voor het team in West.
Daarnaast vermelden de respondenten van Dynamo dat er ook behoefte is vanuit de doelgroep. De
klantmanager van gemeente Stadsdeel Oost vermeldt dat uit cijfers de doelgroep ook in Stadsdeel
Oost voorkomt en dat deze doelgroep minder zichtbaar is.
Citaten
“Afgelopen jaar zijn veel mannen geweest en je ziet ook wel dat een groot deel dat ze echt duurzaam
verbeteren op gezondheid. Dus ik vind het gewoon heel belangrijk dat er voor deze mannen iets
gebeurt en er is in Amsterdam niks voor deze mannen. En we hebben het eigenlijk succes kunnen
laten zien in Nieuw-West dus ik denk dat er in Oost ook zeker gaat werken.”
“Ja, er komen zeker mannen uit Oost. Niet heel veel, maar ik weet dat er behoefte is.”
R1: medewerker van het Gouden Mannen programma
“…inhoudelijk denk ik dat er een enorme behoefte is om kwetsbare mannen te ondersteunen met het
Gouden Mannen programma in Amsterdam Oost”
“…dus ik zoek gewoon naar meer werk voor mijn team in West en dat doet voor een deel door uit te
breiden naar Oost”
R2: medewerker van het Gouden Mannen programma
“Ja, er is een behoefte om samen te komen”
R3: medewerker van Dynamo
“Ze hebben wel behoefte en hebben weinig ruimte. Geen ontmoetingsruimte voor hun, vooral de
migranten mannen.”
R4: medewerker van Dyanmo

28

“Nouja wij ehm proberen ook iedereen zichtbaar te maken”
R7: medewerker van Assadaaka
“Ik zeg dat niet dat het geïmplementeerd moet worden, maar het is wel zo dat ehm een aantal
kernmerken die je hebt die mannen dat dat ook voorkomt bij de mannen in Oost. En dat blijkt dat
inderdaad uit de cijfers. In Oost is het denk dat je dat van oudsher heel veel vrouwen georganiseerd
werden, maar dat die mannen..tja minder zichtbaar zijn en daardoor een beetje vergeten zijn.”
R8: klantmanager gemeente Stadsdeel Oost
Interpretatie en theorie
Uit de antwoorden kan worden geïnterpreteerd dat de meerderheid van de respondenten hebben
waargenomen dat de doelgroep behoefte heeft aan een programma zoals het Gouden Mannen.
Daarnaast kan ook geïnterpreteerd worden dat de doelgroep zich in Oost bevindt maar niet zichtbaar
is. De doelgroep heeft dus behoefte om samen te komen, maar er is op het gebied van vermindering
van sociale isolatie onvoldoende ondersteunende organisaties in Oost. Deze interpretaties komen
overeen met de theorie. Ten eerste wordt de doelgroep in het coalitieakkoord niet specifiek benoemd,
waardoor ze hier mogelijk onzichtbaar door zijn geraakt voor zowel de maatschappij als de instanties.
Dit blijkt ook uit de enkele activiteiten die zijn geregeld voor deze doelgroep in Stadsdeel Oost. Ten
tweede blijkt uit de korte documentaire dat de mannen in Stadsdeel West behoefte is om samen te
komen, dus hoogstwaarschijnlijk in Oost ook. Ten derde blijkt uit cijfers dat er meer sociaal
geïsoleerde mannen in Stadsdeel Oost wonen dan gemiddeld in de stad.
7.2.2. Belang volgens de mannen
Samenvatting
Alleen aan R5 is gevraagd of er belangstelling is om deel te nemen aan het Gouden Mannen
programma. R5 vermeld dat hij geen contact heeft met de Nederlandse bevolking en er niet in gelooft
om de Nederlandse taal te leren vanwege zijn leeftijd. Daarnaast heeft hij helemaal geen sociale
contacten. R4 geeft daarnaast aan dat hij geen burencontacten heeft omdat hij het contact niet durft
aan te gaan
Citaten
“We hebben dat niet geleerd. Tot nu toe hebben we niks geleerd de taal. Als de taal wil leren, moeten
we oefenen. Maar hebben helemaal geen contacten met Nederlandse talige. Ik geloof mijzelf niet om
het mogelijke te leren. Ik moet de jonge leeftijd hebben om de Nederlandse taal te leren. Mijn leeftijd
is heel moeilijk om te leren. Ik geloof het niet om te leren”
R5: Kwetsbare 40 plusser eerste generatie van niet-westerse achtergrond
“Nee, ik heb helemaal geen sociale contacten.”
R5: Kwetsbare 40-plusser eerste generatie met een niet-westerse achtergrond
“Kijk, alles is heel oppervlakkig. En ze hebben geen burencontacten en ook altijd zit er een beoordeling
in. Dus wat denkt de mensen over mij. En hij durft niet om contact te nemen.”
R4: medewerker van Dynamo
“Ze willen wel, maar hebben helemaal geen ehm enthousiasme.”
R4: medewerker van Dynamo
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Interpretatie en theorie
Uit deze citaten kan geïnterpreteerd worden dat de man geen zelfvertrouwen en zelfrespect heeft,
omdat hij vertelt dat hij niet in zichzelf gelooft en geen contact durft aan te gaan met mensen.
Daarnaast vertelt de man dat hij geen sociale contacten heeft. Deze kenmerken zijn te koppelen aan
de sociale isolatie, omdat deze man volgens Machielse (2015) geen sociale competenties heeft zoals
zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Daarnaast heeft deze man een beperkt sociaal netwerk,
waardoor deze man in een isolement leeft.
7.2.3

Beleid

Samenvatting
De respondenten geven aan dat er geen specifiek beleid is voor deze doelgroep waardoor er weinig
subsidie is voor deze doelgroep. Een van de respondenten vertelt dat de Stadsdeel Oost een ruimte
waar ook deze doelgroep kwam, heeft onttrokken en ingezet voor algemeen welzijnswerk. De
gemeente vond het een ingewikkeld proces om deze doelgroep te faciliteren. Een ander respondent
vermeldt dat elke wethouder andere doelen voor ogen heeft. De doelgroep had bij de vorige
wethouder meer belangstelling dan de wethouder die er nu is.
Citaten
“Nou migranten mannen worden nooit ergens genoemd in beleidstukken. Er is heel weinig subsidie en
dat is heel belangrijk dat dat meer gaat komen.”
R1: medewerker van het Gouden Mannen programma
“Alleen de doelgroep kwetsbare mannen is niet zo in beeld, dat is het beleid niet opgericht, daar is de
financiering niet op gericht.”
R2: medewerker van het Gouden Mannen programma
“Ze zijn geconfronteerd geweest afgelopen periode ook al met problematiek omdat de groep
Marokkaanse heren in de Transvaal buurt die raakte hun eigen ruimte kwijt en gemeente Amsterdam
had het er erg ingewikkeld mee om de toekomst te creëren voor die groep”
R3: medewerker van Dynamo
“En nu merk ik wel dat onze nieuwe wethouder van Groenlinks heeft heel duidelijk een ander accent en
dat zie je dus ook in de geldstromen. Je hebt toch zoiets van ja.. dat gaat nu economische zo goed in
Amsterdam en zo’n groot bestand aan mensen in de uitkering. Dus hebben nu nog een keer gekeken
of er toch nog mensen zijn die onder de huidige economische omstandigheden kunnen werken. Maar
die groep waar wij het nu over hebben daar is dat totaal niet aan de orde. Dus in die zin waren ze bij
de vorige wethouder beter af.”
R8: klantmanager gemeente Stadsdeel Oost
Interpretatie en theorie
In het coalitieakkoord wordt de doelgroep niet specifiek benoemd. In het gebiedsplan van Oud-Oost
wordt echter wel benoemd dat alleenstaande eerste generatie mannen van niet-westerse achtergrond
relatief veel eenzaamheid voorkomt. Zowel in de theorie als in het coalitieakkoord wordt vermeld dat
gezondheidsverschillen veroorzaakt wordt door o.a. laag geletterdheid, eenzaamheid, beweging etc..
Volgens de respondenten wordt de doelgroep niet benoemd in het coalitieakkoord, maar wel in het
gebiedsplan Oud-Oost.
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7.2.4

Micro-meso-macro niveau

Samenvatting
Aan R1, R3, R6, R7 en R8 is gevraagd wat voor invloed het Gouden Mannen programma in stadsdeel
Oost zou hebben op micro-meso-macro niveau. Op micro-niveau vinden de respondenten dat een
cliënt meer onderlinge contacten heeft, erkenning en waardering krijgen, hun welbevinden en
zelfredzaamheid groter worden.
Citaten
“Micro niveau denk dat de mensen veel aan hebben. En dat ehm dat er meer contacten onderling is en
dat ze gestructureerd burger voelen.”
R1: medewerker van het Gouden Mannen programma
“De invloed op micro niveau is dat je mensen erkent en waardeert en dat mensen kunnen ervaren dat
ze begeleid zijn aan elkaar. En ik denk dat er voor mensen ehm dat ze ehm je mensen mogelijkheid
geeft om hun horizon te verbreden en mensen hun mogelijkheden geven om stappen te zetten, dus
zichzelf te ontwikkelen”
R3: medewerker van Dynamo
“nu we de omslag maken naar meer participatie maatschappij wordt er nog meer mensen verwacht en
helemaal met mensen die zelfredzaam zijn wordt het de drempel nog hoger om dingen zelf te regelen.
En daar zijn gewoon organisaties voor om daarmee hun te helpen”
R6: medewerker van Assadaaka
“Dus dat wel zeg maar micro niveau dat mensen het ehm de ehm hun leefbaarheid welbevinden groter
word.”
R8: klantmanager gemeente Stadsdeel Oost
Samenvatting
Op meso-niveau vertellen de respondenten dat andere organisaties in Stadsdeel Oost mogelijk een
transformatie ondergaan en dat de doelgroep erkend wordt om ze te kunnen doorverwijzen naar het
programma zelf.
Citaten
“Ze zouden mooi doorverwezen worden die organisaties waarvan ze met hun handen in hun haren
zitten.” R1: medewerker van het Gouden Mannen programma
“Ehm dus dit is voor organisaties een kans om mee te gaan met het transformatieproces.”
R3: medewerker van Dynamo
Samenvatting
Op macro-niveau vertelt een respondent dat de doelgroep ondersteund worden en dat het minder
zorgkosten heeft, omdat de mannen minder aanspraak hebben op bijvoorbeeld huisartsen, instanties
of de zorg.
Citaat “En macro heeft de maatschappij er gewoon wat aan als de mannen geholpen worden. Ehm dus
ja het brengt de maatschappij dus meer en drukt minder op de zorgkosten.” R1: medewerker van het
Gouden Mannen programma
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Interpretatie en theorie
Uit de citaten kan geïnterpreteerd worden dat op micro-niveau de mannen erkend worden en zichtbaar
worden gemaakt. Volgens de respondenten verbreden de mannen hun sociaal netwerk en maken ze
een opwaartse beweging tot participatie. Door middel van het basisprogramma leren de mannen o.a.
sociale vaardigheden en ze maken contacten met andere mannen, waardoor hun zelfredzaamheid en
sociale netwerk vergroot. Op meso-niveau kan worden geïnterpreteerd dat welzijnsorganisaties de
mannen kunnen doorverwijzen naar het programma, waardoor mogelijk samenwerkingspartners
kunnen worden gevormd. Daarnaast staan de organisaties open voor deze doelgroep. Op macroniveau kan geconstateerd worden dat wanneer het programma is geïmplementeerd, het minder op de
zorgkosten drukt omdat de mannen niet meer terecht hoeven te komen bij maatschappelijk werkers,
huisartsen, etc..
7.2.5. Verwijzen mannen
Samenvatting
Aan de respondenten is gevraagd of er ondersteunende organisaties zijn in Stadsdeel Oost voor deze
doelgroep om door te verwijzen. De meerderheid van de respondenten geven aan dat ze hier weinig
kennis over hebben maar dat er wel een klein aantal initiatieven in de buurt zijn voor deze groep
mannen.
Citaten
“Ja en nee. Tot ergens in de jaren 90 ging er veel over etnische schetslijnen. Dus er waren nog veel
organisaties, migrantenorganisaties en heel veel daarvan die zijn er niet meer. Er zijn veel algemene
voorzieningen. En ik heb vorig jaar een groep mannen begeleid. Wat ik voor deze heren doe is dat ik
ehm een plekken organiseer in deze wijk. En deze wijk bedoel ik de Oosterparkbuurt en Transvaalbuurt
waar het in dit geval gaat om Marokkaanse heren en Egyptische heren waar ze samen komen. Ja ik
kan het heel moeilijk beoordelen of er andere organisaties deze doelgroep missen want je richt je altijd
naar dat wat je hebt en dat wat je niet hebt en kun je je niet op richten.”
R3: medewerker van Dynamo
“Die Gouden Mannen kunnen ze ook via Dynamo project stellen. Daar kunnen de mannen ook gebruik
van kunnen maken. Ja ze moeten echt een plek nodig hebben van 9 tot 4”
R4: medewerker van Dynamo
“Ehm maar je hebt natuurlijk heel veel kleine initiatieven en die ken ik ook niet…. En dat wisselt ook de
hele tijd dus dat zou ik nu niet zo kunnen opnoemen..”
R6: medewerker van Assadaaka
“Nouja ehm om echt…. Kijk het gaat gewoon om ondersteuning, echt ondersteuning. Dan zeg ik: ik
weet het niet. Als het gaat om ehm die doelgroep ik zie wel een groep in de Meervaart en een groep
zwervend en dat is gewoon ja en juist een aantal van ze komen ook bij ons. Zodoende proberen wij
ook iets te ondernemen bij deze mensen op bezoek te gaan.”
R7: medewerker van Assadaaka
“Nou het leuke was dat ik naar een mannen groep kon verwijzen, maar dat was niet zomaar gebeurd.
En dat verwijzen, dat stukje daarvoor (dat iemand bij zo’n groep komt) dat is echt iets wat echt
aandacht nodig heeft. Het welszijnwerk heeft ook mede nadat de mannengroepen geweest zijn,
hebben ze een initatief.. dat weet ik niet helemaal zeker”
R8: klantmanager gemeente Stadsdeel Oost
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Interpretatie en theorie
Uit de antwoorden van de respondenten kan geïnterpreteerd worden dat er wel initiatieven in
Stadsdeel Oost zijn, maar dat ze onvoldoende kennis hebben om deze mannen te kunnen
doorverwijzen. Hieruit kan geïnterpreteerd worden dat er mogelijk verkeerde respondenten zijn
bevraagd waardoor ze hier geen antwoord op kunnen geven óf dat de doelgroep in Oost onvoldoende
zichtbaar is waardoor instanties nauwelijks op de hoogste zijn van deze doelgroep. Dit blijkt ook uit de
theorie, omdat er nauwelijks organisaties voor deze specifieke doelgroep zijn en deze doelgroep niet
wordt benoemd in beleidstukken. Wel zijn er binnen Dynamo enkele losse activiteiten waar deze
mannen bij elkaar komen. Deze mannen worden echter onvoldoende ondersteund op het gebied van
integrale aanpak.
7.3

Hoofdcode 2: Samenwerkingspartners

De tweede hoofdcode betreft welke samenwerkingspartners er van belang zijn om het Gouden Mannen
programma in Stadsdeel Oost op te zetten en is gekoppeld aan de tweede deelvraag:
Welke samenwerkingspartners zijn er nodig om het Gouden Mannen programma in Stadsdeel Oost op
te zetten?
De tweede hoofdcode bestaat uit de volgende thema’s: buurten/wijken, missie/visie,
samenwerking en samenwerking fondsen/subsidie.
7.3.1. Buurten/wijken
Samenvatting
Aan de respondenten is gevraagd welke buurten en/of wijken het Gouden Mannen programma in
Stadsdeel Oost mogelijk moet worden geplaatst op demografisch gebied. De meeste respondenten
geven aan dat Transvaalbuurt, Oosterpark en Dapperbuurt het meest geschikt is om het programma te
implementeren.
Citaten
“je moet concentreren op Transvaal, Oosterpark, Dapperbuurt en Indische Buurt.”
R2: medewerker van het Gouden Mannen programma
“De groep waar ik dus aan denk die komen samen in dit buurthuis op de Derde Oosterpark straat en
op de Tugelahuis een vrijstaand huisje ehm op de Tugelaweg dat is in de Transvaalbuurt.”
R3: medewerker van Dynamo
“Het is zo waar je komt… ja… ehm. Oost, Transvaal, Indische Buurt, Dapperbuurt, dus het is niet ehm
ja eigenlijk Oost.”
R7: medewerker van Assadaaka
“Dapperbuurt is gunstig en de meerderheid is ook migranten mannen. En ook de Transvaalburt is ook
goed.”
R4: medewerker van Dynamo
“Nouja ik weet toevallig van de stadsdeelvoorzitter dat die ehm hij heeft als aandachtsgebied die
Dapperbuurt eenzaamheid daar. Dat het daar misschien makkelijker is omdat daar veel meewerking
is.”
R6: medewerker van Assadaaka
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Interpretatie en theorie
De antwoorden van de respondenten komen overeen met de theorie die hieraan ten grondslag ligt.
Vanuit de respondenten is te interpreteren dat het programma op demografisch gebied het best schikt
in de buurten Transvaalbuurt en Dapperbuurt. In de theorie komt dit naar voren, omdat er uit de
cijfers van de gemeente blijkt deze twee buurten het hoogst aantal inwoners wonen met een nietwesterse afkomst. Dit wordt ook bevestigd door R4, waarin er wordt toegekend dat de meerderheid in
de Dapperbuurt migranten mannen zijn. Daarnaast wordt er in het gebiedsplan van Oud-Oost vermeld
dat sociale isolatie en eenzaamheid relatief veel voorkomt bij alleenstaande mannen van eerste
generatie van niet-westerse afkomst.
7.3.2. Missie/visie/doelen
Samenvatting
Aan R1 en R2 is gevraagd welke stappen er moeten worden gezet om het programma in Stadsdeel
Oost neer te kunnen zetten. Deze respondenten hebben meer kennis over deze vraag vanwege hun
expertise. Uit beide interviews komt naar voren dat de missie en visie van zowel stadsdeel als de
stakeholders moeten aansluiten om tot samenwerking te komen.
Citaten:
“Er moet in ieder geval commitment zijn vanuit de partners waarmee je gaat werken. Kijk als jij iets
gaat draaien en je wordt gezien als concurrent dan heeft het geen zin. Dus je moet wel kijken welke
partijen hierbij horen en openstaan om samen die beweging in te zetten.”
R1: medewerker van het Gouden Mannen programma
“…en dat het maatschappelijk probleem en dan moeten mensen zeg maar vanuit een eigen missie en
visie, vanuit een organisatie moeten ze zich kunnen en willen verbinden vanuit een primaire opdracht.
Dat betekent dat je op het niveau van de gebiedsplannen moet gaan kijken van wat is daar de
bedoeling? Wat willen zijn met het sociale domein, wat willen zij met bepaalde maatschappelijke
vraagstukken? Die analyse moet je gaan maken. Dan moet je kijken zit er in hun maatschappelijke
opdracht die ze zelf nemen zitten daar linking-pin zin voor het programma Gouden Mannen”
R2: medewerker van het Gouden Mannen programma
Interpretatie en theorie
De antwoorden die de respondenten geven sluiten aan op de theorie. Zowel in de theorie als R1 wordt
beschreven dat samenwerking kan falen als er concurrentie tussen de partijen is. Uit beide citaten kan
geïnterpreteerd worden dat samenwerking kan slagen wanneer de missie, visie en doelen duidelijk in
kaart zijn gebracht. Volgens de theorie slaagt een samenwerkingsverband o.a. als beide partijen
dezelfde doelen en doelgroepen voor ogen heeft.
Samenwerking
Aan de andere respondenten is gevraagd of de missie en visie en de doelen van hun organisatie
enigszins aansluit het Gouden Mannen programma. Zo vermeld R3 dat hij zich inzet voor
buurtparticipatie en het versterken van het contact. De medewerkers van Assadaaka antwoordden dat
hun organisatie zich voor alle doelgroepen inzet. Daarnaast vermeld R6 dat er laagdrempelige
activiteiten worden aangeboden voor de doelgroepen en dat er een gevoel van community is.
Citaten
“Ik bouw een buurtgemeenschap. Ik geloof erin dat je in een buurt voor elkaar kan zorgen en iets voor
elkaar kan betekenen. En dat draag ik aan bij door mensen toegang te geven tot gebouwen, door
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mensen met elkaar contact te brengen en dan gaat het om eeuuhm mensen bij elkaar in de buurt
komen. Als je elkaar kent kun je iets voor elkaar betekenen.”
R3: medewerker van Dynamo
“En ehm wij proberen bruggen te slaan tussen hun en het formele aanbod wat er is en wat soms ook
nodig is. En ehm en juist daar om laagdrempelige activiteiten te bieden en ook het gevoel van
community van gemeenschap”
R6: medewerker van Assadaaka
“Wij werken met alle leeftijden, dus jong en oud, vrouw en mannen, verschillende religies,
verschillende nationaliteiten, verschillende seksen, dus alles onder een dak. Dus dit is eigenlijk
Assadaaka community gewoon concept. En dat willen wij ook overdragen aan andere groepen en
organisaties en ehm nouja het gewoon ons missie.”
R7: medewerker van Assadaaka
Interpretatie en theorie
Vanuit deze antwoorden van de respondenten kunnen er conclusies worden getrokken. Ten eerste
ondersteunt Assadaaka dezelfde doelgroep als het Gouden Mannen programma, omdat er volgens R7
wordt vermeld dat elk bewoner welkom is. Daarnaast wordt door R6 vermeld dat er laagdrempelige
activiteiten worden georganiseerd, het gevoel van community creëren en bruggen worden geslagen
tussen de doelgroep en de maatschappij om de sociale cohesie te versterken d.m.v. laagdrempelige
activiteiten. Deze missie en visie lijken bijna exact op de missie en visie van het Gouden Mannen
programma waardoor deze bevestiging mogelijk tot samenwerking kan leiden. Tevens hebben
Assadaaka en Dynamo belangstelling voor de doelgroep, zijn ze voor het versterken van het contact en
betekenen ze iets voor de buurt. Deze doelen sluiten aan op de doelen van het programma, zoals: de
versterking van het sociale netwerk van de doelgroep, toename van maatschappelijke participatie en
dagbesteding en toename van de zelfredzaamheid en zelfrespect.

7.3.3. Samenwerking
Samenvatting
Aan R1 en R2 is gevraagd welke mogelijke samenwerkingspartners voor het programma geschikt zijn
in Stadsdeel Oost. Deze respondenten vermelden dat de organisaties zoals Dynamo en Assadaaka
mogelijke samenwerkingspartners kunnen zijn.
Citaten
“Je hebt ook meerdere organisaties hoor, maar ik werkte dan bij Dynamo. Maar je hebt ook een
andere organisaties bijvoorbeeld volgens mij Assadaaka. Wellicht kan je daar ook mee samenwerken.”
R1: medewerker van het Gouden Mannen programma
“Ja ik denk dat je daar moet gaan denken aan de verschillende zelforganisaties, lopende
migrantenorganisaties, door moskeeën en je hebt daar de welzijnsorganisatie Dynamo heb je daar
zitten.”
R2: medewerker van het Gouden Mannen programma
Aan R2 is gevraagd waar gelet moet worden om een goede samenwerkingsband te creëren. De
respondent vertelt dat er dezelfde taal moet worden gesproken zodat elke samenwerkingspartners
elkaar kunnen begrijpen.
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“Dat je met elkaar wel eenzelfde soort van taal gaat spreken dat is gewoon echt heel erg belangrijk.”
R2 medewerker van het Gouden Mannen programma
Interpretatie en theorie
De informatie die R2 benoemd, komt overeen met de theorie. Volgens Movisie (2014) slaagt een
samenwerkingsverband o.a. wanneer er over dezelfde termen wordt gesproken. R1 vermeld dat
Assadaaka een mogelijke samenwerkingspartner kan zijn.
Samenvatting
Aan de respondenten van Dynamo en Assadaaka is gevraagd of er eventueel behoefte is om samen te
werken met het Gouden Mannen programma. Zo vermelden de respondenten van Dynamo dat er
potentie is om met het programma samen te werken, omdat ze open staan voor initiatieven om deze
doelgroep te ondersteunen. De respondenten van Assadaaka staan ook open om samen te werken met
het programma omdat het aanbod van hun activiteiten aansluiten bij het programma zoals
administratie, taal- en computercursussen.
Citaten
“Dus ik sta persoonlijk, maar ook Dynamo als organisatie heel erg open voor initiatieven die ervoor
zorgen dat mensen ehm gaan leven. Dat mensen gaan ademen dat het gaat groeien, dat mensen in
elkaar met contact komen. En ook dat mensen zelf dingen gaan doen. En of het nu lopen is door je
buurt of een creatieve activiteit of taalles nemen, maar ook ehm werk betaald of niet betaald.”
R3: medewerker van Dynamo
“Dat zijn zorg en welzijnsorganisaties. Bijvoorbeeld Cordaan en Dynamo”
R4: medewerker van Dynamo
“Ja, ik denk het wel, want wat jullie bieden aan activiteiten dat doen wij ook dus helpen bij de
administratie maar ook helpen bij computerdingen, vaardigheden ehm administratie maar ook naar de
gemeente met de WPI en wat er ook nodig is, en dat bieden wij allemaal eigenlijk. Dus dat past er heel
goed bij.”
R6: medewerker van Assadaaka
“Nouja we sluiten nooit samenwerk. We proberen ook gewoon met de duivel te werken. Hahaha” R7:
medewerker van het Gouden Mannen programma
De respondenten R3, R6 en R8 benoemen dat de welzijnorganisatie Civic ook een mogelijke
samenwerkingspartner kan zijn.
“Ja, er zijn in Oost twee welzijnsorganisaties: Dynamo en Civic.”
R3: medewerker van Dynamo
“Cific biedt natuurlijk ook een breed scala aan activiteiten, maar dat is wel formeel. Daar is de drempel
wat hoger denk ik.”
R6: medewerker van Assadaaka
“Dan heb je vooral de Inidsche Buurt, naja je hebt naar tuurlijk Civic, een grote welzijnsorganisatie die
heel veel organiseert.”
R8: klantmanager van gemeente Oost
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Interpretatie en theorie
Vanuit de antwoorden van de respondenten is aan de hand van de theorie getoetst of ze mogelijk een
samenwerkingsverband willen aangaan met het programma. In de theoretische verdieping wordt
geïndiceerd dat zowel Assadaaka als Dynamo potentiële samenwerkingspartners kunnen zijn. De
antwoorden die beide organisaties geven, wordt bevestigd dat ze ook daadwerkelijk in de toekomst
een samenwerkingsverband willen aangaan met het programma.
7.4.

Hoofdcode 3: Middelen

De derde hoofdcode betreft welke middelen het programma gebruikt om de sociale isolatie van de
doelgroep te verminderen. Deze hoofdcode bestaat uit de volgende thema’s: problematiek van de
mannen, sport en vermindering sociale isolatie.
Deze hoofdcode behoort tot de derde deelvraag, namelijk:
Welke middelen biedt het Gouden Mannen programma om de sociale isolatie van 40 plus migranten
mannen te verminderen?
7.4.1. Problematiek van de mannen
Samenvatting
Uit de meeste interviews komt naar voren dat de doelgroep zich vereenzaamd voelen en sociaal
geïsoleerd zijn. Daarnaast vertellen de meeste respondenten dat een gebrek aan de Nederlandse taal,
gezondheidsklachten, beperkt sociaal netwerk en armoede invloed hebben op de sociale isolatie van
een persoon.
Citaten
“De meeste zijn gewoon heel erg somber en geïsoleerd en eenzaam. Ja ze hebben weinig contact met
de andere en ook met zichzelf waardoor ze vereenzamen.”
R1: medewerker van het Gouden Mannen programma
“Die zijn toch wel beperkt omdat ze vaak schuldenproblematiek hebben, slechte gezondheid of fysiek
of psychische of alle drie tegelijk is bijna een multiprobleem.”
R2: medewerker van het Gouden Mannen programma
“Ik heb in 4 jaar gemerkt dat ze zijn emotioneel eenzaam en sociaal eenzaam.”
R4: medewerker van Dynamo
“En ik denk dat voor mensen eerste generatie migranten mensen dachten dat ze terug zouden gaan en
dat is dan niet gebeurt en dan kom je na zoveel jaar achter dat ze de taal niet helemaal goed spreken
en dan is het moeilijk om dan nog aansluiting te vinden. En zo raak je natuurlijk sociaal geïsoleerd op
een gegeven moment.”
R6: medewerker van Assadaaka
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“Nou, ten eerste is taal een probleem. Ten tweede zijn ze niet zo gericht op sociale en verbindende
activiteiten ehm ze zijn. Het heeft ook te maken met taboe en schaamte en eenzaamheid. Vaak
hebben ze ook een lage economische positie, dus hebben bijna geen geld om dingen uit te geven.
Mensen hebben heel veel gezondheidsklachten ehm. Ja en als mensen lichamelijke klachten hebben
dan gaan ze een keer in de twee dagen naar beneden om boodschappen te doen. En dat maakt
allemaal tot ehm tot isolatie.”
R8: klantmanager van gemeente Stadsdeel Oost
Interpretatie en theorie
De antwoorden van de respondenten komen overeen met de theorie over sociale isolatie. In de theorie
wordt aangeduid dat er uiteenlopende factoren zijn die het isolement doen ontstaan, zoals hoge
leeftijd, fysieke en mentale gezondheid, financiële achterstand, eenzaamheid, etniciteit en sociale
angst. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat veel mannen eenzaam zijn en
gezondheidsklachten ervaren. Daarnaast trekken geïsoleerde mensen zich terug uit het sociale en
maatschappelijke leven of ontkennen de problemen wegens schaamte en angst. Deze theorie kan
worden gekoppeld aan R8, waarin wordt vermeld dat de doelgroep o.a. door middel van taboe,
schaamte en eenzaamheid geen sociale contacten en verbindende activiteiten aangaan.
7.4.2. Vermindering sociale isolatie
Samenvatting
Aan de respondenten is gevraagd welke middelen er worden gebruikt om de sociale isolatie van de
doelgroep te verminderen. Om middelen en technieken bij de doelgroep toe te passen, is volgens de
meerderheid van de respondenten van belang om eerst veiligheid en vertrouwen te creëren bij de
doelgroep om de sociale isolatie te verminderen. De middelen die worden gebruikt om de sociale
isolatie te doen verminderen zijn het versterken van het contact, ondernemen van activiteiten,
taallessen, sport en administratieve zaken regelen.
Citaten
“De mannen verminderen het door uiteindelijk dat ze meer contact met elkaar hebben zodat ze elkaar
kennen. Dat ze samen dingen gaan ondernemen en zo verminder je het.”
R1: medewerker van het Gouden Mannen programma
“Een andere hele ingewikkelde is een is omdat wij werken heel integraal dus om de achterstand
zwakte bij mannen weg te werken doen wij iets aan bijeenkomsten, dus bij elkaar zijn we doen het zelf
taalverwerking, We doen iets aan sport, we doen iets een schuldhulpverlening. Dus je moet het eerst
veilig maken en dan komen mensen tot leren. Als die situatie is gemaakt dan doe ik gewoon arsenaal
aan dingen liggen om naar versterking van die mannen te komen.. Nou dat zijn conversatielessen, zijn
taallessen, dat zijn wegwijs op het internet dus digibeet.”
R2: medewerker van het Gouden Mannen programma
“Hoe houd je het goed onder één dak.”
R3: medewerker van Dynamo
“Deze brief is een middel voor zijn participatie om hier te komen. In ieder geval de mensen probeer bij
elkaar te brengen op een of andere manier. Ene manier is uitstapje en gezelligheid. En ik gebruik ook
de stadspas.”
R4: medewerker van Dynamo
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“En als die vertrouwensband is opgebouwd dan ehm is het voor mensen makkelijker om een verhaal te
vertellen.”
R6: medewerker van Assadaaka
“Ehm vertrouwen krijgen en dan heel voorzichtig kijken wat voor stappen er mogelijk zijn.”
R8: klantmanager van gemeente Stadsdeel Oost
Interpretatie en theorie
De antwoorden van de respondenten komen overeen met de theorie met betrekking tot de
vermindering van sociale isolatie. De medewerkers van het Gouden Mannen programma vertellen dat
het verminderen van de sociale isolatie vooral in het versterken van het contact ligt en samen
activiteiten gaan ondernemen. Volgens de Engelse literatuur worden o.a. deze interventies gebruikt
voor het verminderen van sociale isolatie. Verder is uit het citaat van R2 te interpreteren dat sociale
isolement ook kan verminderen door de doelgroep computervaardigheden aan te leren. Volgens
onderzoeken is deze educatieve benadering hier effectief op.
7.4.3. Sport
Samenvatting
Het Gouden Mannen programma biedt naast het basisprogramma ook een sportprogramma aan om
sociale isolatie te verminderen bij de doelgroep. Aan de respondenten van Dynamo en Assadaaka is
gevraagd of zij enige kennis hebben van een sportgemeenschap waar de doelgroep gezamenlijk
zouden kunnen sporten. Zo vermeldt een respondent van Dynamo dat in het buurtcentrum Oosterpark
een sportzaal bevindt en dat de welzijnsorganisatie Assadaaka gehuisvest is. De medewerkers van
Assadaaka bevestigen in de interviews dat er een ruimte is om de mannen te kunnen laten sporten.
Het is echter de vraag of de doelgroep van het Gouden Mannen programma hier kan sporten omdat de
gemeente het sportcomplex beheert.
Citaten
“Nee ik zit te denken aan Assadaaka. Dat is een interessante partij die heel erg op deze lijn zit en die
gehuisvest zit in een sportcomplex maar ook hier in dit buurtcentrum zit boven zit een sportzaal.”
R3: medewerker van Dynamo
“Ja deze ruimte is ook een sportfaciliteit. We hebben ook een kantoortje in de sporthal. “Nouja het
wordt beheert…het stadsdeel gaat hierover. Dus als het stadsdeel dat wil kan dat hier.”
R6: medewerker van Assadaaka
“Nou onze mensen gaan gewoon hier sporten. Ook ouderen, diabetes die gaan gewoon naar ehm
beneden kickboksen. Ze hebben apparatuur en dan komen ze gewoon daarna hier.” R7: medewerker
van Assadaaka “Heel goed voorbeeld is sport wat wij zeggen is het is goed voor kwetsbare maar om
te bewegen, gezond lichaam, gezond hoofd enzovoort enzovoort die hele gedachten. Als je kijkt naar
wat de vraag is van zijn mannen om naar welk aanbod ze vragen kun je dat eigenlijk niet echt terug
vinden in het algemene sportaanbod wat er is in Amsterdam West. Het sportaanbod is niet zo specifiek
dat onze mannen daar aan kunnen deelnemen die drempels liggen te hoog is. Dus op het moment dat
wij sport aanbod gaan vragen waarin we de zorg dat de drempels verlagen het aanbod heel erg
aansluiten op de vraag van deze mannen. Dan staan we eigenlijk met lege handen. Dat betekent het
als je dat wil gaan organiseren dat je gewoon nieuw geld nodig hebt om dat product gewoon in te
komen en het krijgen van het nieuwe geld voor deze dingen zonder dat er beleid onder ligt dat is nog
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een hele ingewikkelde.”
R2: medewerker van het Gouden Mannen programma
Interpretatie en theorie
Een van de respondenten vermeld dat het sportaanbod uit beleidstukken niet aansluit op de doelgroep,
omdat de drempels te hoog liggen. Het maakt het voor de organisatie en de doelgroep ingewikkeld
omdat zij hierdoor geen subsidie krijgen van de gemeente. Hierdoor moeten er nieuwe afspraken
worden gemaakt. Dit komt enigszins overeen wat in het coalitieakkoord staat beschreven. Het
coalitieakkoord richt zich ook op o.a. de sportparticipatie. De wijkaanpak versterkt de netwerken in de
buurt en creëren voldoende fysieke plekken voor buurtbewoners om samen te komen. De
sportparticipatie is bedoeld om het sporten toegankelijker te maken voor mensen met een beperking,
ouderen, vluchtelingen en minima. De initiatieven die de sportparticipatie versterken, worden
leegstaande sportaccommodaties aangeboden. Er wordt in het coalitieakkoord niet gesproken over
sociaal geïsoleerde burgers of eerste generatie mannen met een migratie achtergrond. Wel valt de
doelgroep onder ‘ouderen’ waardoor deze doelgroep in principe nog steeds recht hebben op het
sportaanbod, omdat de doelgroep 40-plussers betreft.

40

8. Conclusie
In de conclusie worden de resultaten van het empirisch onderzoek met de theorie verbonden om
antwoord te geven op de hoofd- en deelvragen. Vervolgens wordt er beschreven waar nog
onvoldoende antwoord op is gekregen.
De deelvragen worden eerst beantwoord door middel van de verbindingen tussen de resultaten en de
theorie om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.
8.1.

Waarom is het van belang dat het Gouden Mannen programma in Stadsdeel Oost wordt ingezet
volgens de medewerkers en de mannen?

Volgens de medewerkers van het programma als de medewerkers van Dynamo en Assadaaka is er
enorme behoefte om een programma zoals Gouden Mannen wordt geïmplementeerd in Stadsdeel Oost.
In beleidstukken worden deze mannen echter niet benoemd, waardoor ze mogelijk onzichtbaar zijn
voor instanties. Volgens de medewerkers blijkt dit ook in de praktijk zo te zijn, waarin ze aangeven dat
de mannen nauwelijks zichtbaar zijn waardoor deze mannen onvoldoende ondersteuning krijgen en de
doelgroep moeilijk kan doorverwijzen. Hierdoor blijven de mannen in hun sociale isolement waardoor
er o.a. gezondheidsproblemen kunnen ontstaan of versterkt. Uit een gesprek met een kwetsbare
oudere migrantenman is te herleiden dat hij sociaal geïsoleerd is, omdat hij geen zelfvertrouwen,
zelfrespect en sociaal netwerk heeft. Het Gouden Mannen programma zou een vangnet voor deze
doelgroep kunnen zijn, omdat de doelen van het programma aansluiten om de sociale isolatie van de
mannen verminderen.
8.2.

Welke samenwerkingspartners zijn er nodig om het Gouden Mannen programma in Stadsdeel
Oost op te zetten?

Uit de resultaten en de cijfers van de gemeente komt naar voren dat in het gebied Oud-Oost de
buurten zoals Transvaalbuurt en Dapperbuurt de meeste niet-westerse migranten wonen. Volgens de
literatuurstudie en de respondenten blijkt dat een samenwerkingsverband slaagt wanneer beide
partijen dezelfde doelen hebben. Aan de hand van de buurten en de gezamenlijke ambitie zijn de
welzijnsorganisaties Dynamo en Assadaaka aangewezen tot samenwerkingspartners voor het
programma. Deze organisaties bieden kunnen ruimte bieden voor zowel het basisprogramma als het
sportaanbod. Uit de resultaten komt naar voren dat Dynamo en Assadaaka willen samenwerken. Tot
slot wordt de organisatie Civic door verschillende respondenten benoemd als mogelijke
samenwerkingspartner. Deze organisatie is niet aan de orde gekomen, omdat het zich niet bevindt in
Oud-Oost, maar in de Indische Buurt.
8.3.

Welke middelen biedt het Gouden Mannen programma om de sociale isolatie van 40-plus
migranten mannen te verminderen?

Om de sociale isolatie van de migranten mannen te verminderen biedt Gouden Mannen een
basisprogramma en een aanvullend programma aan gedurende 18 maanden. In het basisprogramma
worden er taal- en computercursussen en conversatielessen aangeboden. In het aanvullend
programma kunnen de mannen de cursussen Meer Mans en Sociaal Vaardig volgen om stress te
reduceren en samen activiteiten ondernemen via de Stadspas. Verschillende onderzoeken tonen aan
dat veel interventies niet werken vanwege onzichtbaarheid en heterogeniteit maar dat voornamelijk
educatieve benaderingen zoals ICT positief effect heeft op het verminderen van sociale isolatie. Bekend
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staat ook dat sociale isolatie invloed heeft op o.a. de gezondheid van de mens. Het programma biedt
daarnaast ook sportactiviteit aan, waarin de mannen kunnen werken aan gezondheid.
8.4
“In hoeverre is het Gouden Mannen programma in Stadsdeel Oost geschikt om de sociale
isolatie van 40 plus mannen van niet-westerse migratieachtergrond te verminderen?”
Het Gouden Mannen programma biedt een integraal programma aan voor de doelgroep. Er zijn
nauwelijks organisaties die deze specifieke doelgroep integraal ondersteunen om de sociale isolatie te
verminderen. Er is behoefte vanuit zowel welzijnsorganisaties als vanuit een kwetsbare man om het
programma in dit Stadsdeel te implementeren. Deze welzijnsorganisaties hebben een gezamenlijke
ambitie om in de toekomst een samenwerkingsverband aan te gaan met het programma. De middelen
die het programma aanbiedt sluiten aan op de problematiek van de mannen. Zo vormen zij een
homogene groep waarin er een verbetering op taal- en computervaardigheden zijn, een dagbesteding
hebben, sociaal netwerk wordt verbreed, werken aan hun gezondheid, maatschappelijk werk krijgen
toegekend en zelfvertrouwen krijgen. Deze verbeteringen leiden tot meer zelfredzaamheid waardoor ze
kunnen participeren in de samenleving.
Waar in dit onderzoek geen antwoord op is verkregen is het financiële aspect. Dit kan door het
programma of een (oud) stagiaire kunnen worden opgepakt om in het volgende onderzoek.
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9. Kwaliteit onderzoeksbevindingen
In dit hoofdstuk worden de sterke en zwakke kanten van het onderzoek beschreven. Vervolgens
worden de ethische aspecten in kaart gebracht en als laatste wordt de betrouwbaarheid, validiteit en
generaliseerbaarheid van het onderzoek besproken.

Sterke kanten
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoeverre het programma in Stadsdeel Oost
geïmplementeerd kon worden. De resultaten laten zien dat er behoefte is en dat er nauwelijks
welzijnsorganisaties zijn die deze doelgroep ondersteunen. Daarmee is het doel van het onderzoek
behaald.
Er is blijkbaar een behoefte aan een integraal programma in Stadsdeel Oost. Door mijn interviews en
literatuuronderzoek ben ik er tevens achter gekomen dat er andere organisaties in dat Stadsdeel zijn
met gelijkwaardige doelen. Zo kan de drempel om het doel het Gouden Mannen programma in
Stadsdeel Oost op te zetten verlaagd worden en zou een dergelijk programma opgezet kunnen
worden. Hopelijk zal dit ook snel door deze signalering worden gedaan. Wellicht opent dit de ogen om
het in meerdere Stadsdelen op te zetten en kan de sociale isolatie van deze doelgroep worden
tegengegaan in Stadsdeel Oost.
In het onderzoek zijn verschillende interviews gedaan, zo met een klantmanager van de gemeente
Stadsdeel Oost, maar ook met een man uit de doelgroep. Zo kan er vanuit verschillende oogpunten
worden gekeken naar de behoefte voor het programma in Stadsdeel Oost.
Zwakke kanten
Aangezien het gaat om behoeftes van kwetsbare mannen kan dit gezien worden als iets relatiefs.
Daardoor is het interviewen van louter één man niet sterk genoeg voor het achterhalen van de
behoefte om het programma te implementeren in Stadsdeel Oost. Bovendien begreep hij soms de
vragen niet, waardoor het als minder betrouwbaar kan worden aangemerkt.
Eén van de respondenten sluit niet helemaal goed aan op het onderzoek. De expertise van de
klantmanager van de gemeente Stadsdeel Oost lag voornamelijk in de Indische Buurt, terwijl het
onderzoek is gericht op Oud-Oost. Hierdoor zijn haar antwoorden wel betrouwbaar en valide, maar
minder relevant omdat het een ander gebied in Stadsdeel Oost betreft.
Generaliseerbaarheid
De antwoorden op de hoofd- en deelvragen kunnen generaliserend zijn naar het programma, de
gemeente Amsterdam, welzijnsorganisaties en de doelgroep. Dit onderzoek geeft het programma een
verkenning om het programma in Stadsdeel Oost te implementeren. Voor de gemeente Amsterdam
wordt de problematiek van de doelgroep aangekaart, maar kan mogelijk indirect voor andere
gemeentes in Nederland dienen. Daarnaast geeft dit onderzoek weer dat er nauwelijks ondersteunende
organisaties zijn die een integrale aanpak aanbiedt voor deze doelgroep.
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Ethische aspecten
De respondenten hebben vrijwillig aan het onderzoek deelgenomen. Van tevoren is er door de
onderzoeker aan de respondenten vermeld wat het doel van het onderzoek is. Daarnaast is vermeld
dat het interview wordt opgenomen en dat het alleen binnen de Hogeschool van Amsterdam wordt
gebruikt. Ook zijn de respondenten anoniem gebleven in het onderzoek. Alleen de functie en de
organisatie van de respondenten zijn benoemd. Hierdoor kunnen er geen nadelige gevolgen ontstaan
voor de respondenten. Het onderzoek is aan de hand van de criteria van Bryman (2012) nagestreefd,
waardoor de onderzoeker zo objectief en eerlijk mogelijk heeft gehandeld. De onderzoeker heeft
daarbij zijn rol als ‘oud stagiair’ losgelaten en de rol als ‘onderzoeker’ voortgezet. De onderzoeker kan
namelijk in verleiding komen om mee te praten over onderwerpen die niet aanslaan op het onderzoek.
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Deel III: Beroepsproduct terugkoppeling
onderzoeksbevindingen
10. Terugkoppeling naar de beroepspraktijk
In het laatste hoofdstuk komt het ontwerp en de onderbouwing van de terugkoppeling naar de
beroepspraktijk naar voren. Per stap wordt het voor de onderzoeker duidelijk welke informatie
essentieel is en welke belanghebbende baat hebben bij dit onderzoek. Daarnaast bieden deze stappen
een opening in welke vorm de informatie wordt teruggekoppeld naar de beroepspraktijk. Deze stappen
hebben ertoe geleid dat er een presentatie wordt gehouden met de opdrachtgever en de
welzijnsorganisatie Assadaaka.
10.1

Ontwerp en onderbouwing

Stap 1:
De aanleiding van het schrijven van mijn scriptie was omdat ik in de praktijk merkte dat een
welzijnsorganisatie een man wilde aanmelden die in Oost woonde, maar vanwege de reikwijdte hij niet
kon deelnemen aan het programma in Stadsdeel West. Ik heb daarom besloten om mijn scriptie te
schrijven in hoeverre het programma in Oost kan worden geïmplementeerd zodat de mannen toch
kunnen deelnemen aan het Gouden Mannen programma. Tijdens het onderzoek ben ik erachter
gekomen dat uit de cijfers van de gemeente blijkt dat er relatief veel geïsoleerde mannen met een
niet-westerse migratieachtergrond in Stadsdeel Oost bevinden, maar dat er tot op heden geen
integrale aanpak is in dit Stadsdeel om deze doelgroep te ondersteunen. Tevens wordt de doelgroep
nauwelijks benoemd in beleidstukken waardoor de mannen onzichtbaar zijn en weinig subsidie is.
Stap 2:
De normen en waarden die ik als professional heb is om kritisch te kijken naar een probleem. Ik ben
dan ook erg nieuwsgierig waarom deze mannen nauwelijks worden benoemd in beleidstukken. Komt
dat door de doelgroep zelf? Heeft de maatschappij hier invloed opgehad? Of ligt het aan beide kanten?
Hoe komt het dat de problematiek van de doelgroep wordt beschreven en gesignaleerd, maar
vervolgens niks wordt gedaan vanuit de overheid? Dit maakt mij heel nieuwsgierig, maar het wekt ook
een emotie bij mij los, omdat de doelgroep en organisaties de ernst van het probleem inzien maar er
vanuit de overheid nauwelijks iets wordt gedaan. Ik zou bijvoorbeeld in gesprek willen gaan met
iemand van de gemeente die hierover gaat of het bijwonen van een discussie omtrent deze
onderwerpen.
Stap 3:
Mijn scriptie is exploratief, wat betekent dat ik alleen heb verkend of het programma mogelijk in
Stadsdeel Oost kan worden geïmplementeerd. Mijn onderzoek kan verder worden opgepakt door
bijvoorbeeld het programma zelf of één van de stagiaires van het programma. Hij of zij kan
bijvoorbeeld in gesprek gaan met de gemeente en kijken of er mogelijk subsidie voor kan worden
geregeld of het aanpakken van het beleid over deze doelgroep. Dit zou het probleem van de doelgroep
verminderen omdat er veel initiatieven komen voor het verminderen van sociale isolatie. De eerste
kleine stappen die genomen zouden kunnen worden is om meerdere organisaties te kunnen informeren
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over deze doelgroep zodat zij niet worden vergeten. Daarnaast moeten meer organisaties zich voor
deze doelgroep inzetten zodat de overheid signalen krijgt vanuit de praktijk.
Stap 4:
Voor de doelgroep heeft mijn scriptie betekenis, omdat deze doelgroep op een integrale aanpak wordt
ondersteunt in Stadsdeel Oost. De doelgroep wordt meer zelfredzaam en gezondheidsproblemen
worden verminderd. Voor het programma is deze scriptie belangrijk omdat er is verkend om het
programma in Stadsdeel Oost te implementeren en welke samenwerkingspartners mogelijk van belang
zijn. Voor de ontwikkeling van het beroep sociaal werker is dat ze meer kennis opdoen over deze
doelgroep en het belang inzien om deze doelgroep te ondersteunen. Voor de maatschappelijke en
politieke debat over sociaal werk heeft deze scriptie invloed op beleidstukken die over deze doelgroep
wordt geschreven.
Stap 5:
Wat ik wil overbrengen aan de beroepspraktijk is om inzicht te geven in hoeverre het programma kan
worden geïmplementeerd in Stadsdeel Oost en wat daar allemaal voor deze doelgroep is geregeld.
Daarnaast wil ik de stakeholders aan elkaar voorstellen zodat zij een samenwerkingsovereenkomst
kunnen aangaan en mogelijke anderen ideeën op tafel kunnen neerzetten. Ook wil ik aan de
beroepspraktijk duidelijk maken dat zij samen met de welzijnsorganisaties een gesprek moeten
aangaan met de gemeente Amsterdam over deze specifieke doelgroep en laten aantonen door middel
van cijfers dat de problematiek in dit Stadsdeel relatief veel is. De stakeholders hebben belang dat zij
de doelgroep erkennen en iets voor deze doelgroep willen betekenen.
Stap 6:
Het publiek waar ik mij op richt is de gemeente Amsterdam, de stakeholders in Amsterdam Oost en
het Gouden Mannen programma. De meest geschikte vorm om mijn onderzoeksbevindingen terug te
koppelen, is een presentatie te geven over dit onderzoek of een brief naar de gemeente Amsterdam te
sturen. De keuze voor de presentatie is omdat ik mijn kennis over deze doelgroep deel op basis van
mijn onderzoek. Hiermee krijgen de belanghebbende nieuwe inzichten over de doelgroep en zien zij de
waar de gebreken liggen. De keuze voor een brief naar de gemeente is, omdat de gemeente macht
heeft en kan bepalen of er subsidie kan worden geregeld voor deze mannen. Het beleid kan
bijvoorbeeld worden aangepast en nieuwe politieke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden voor deze
doelgroep. Beide keuzes zijn praktisch haalbaar, omdat er contact kan worden gelegd met zowel de
stakeholders, het programma en de gemeente Amsterdam. De keuze voor een presentatie met de
gemeente kan daarbij lastig zijn, omdat er eerst een contactpersoon moet worden aangesteld die over
deze zaken gaat. Dit kan veel tijd gaan kosten waardoor de terugkoppeling van de beroepspraktijk niet
op tijd kan worden gedaan. De brief naar de gemeente Amsterdam is ook haalbaar, omdat er samen
met de opdrachtgever een brief kan worden geschreven.
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10.2

Beroepsproduct

Er is gekozen om een presentatie te houden voor het programma en één van de welzijnsorganisatie
Assadaaka. In deze presentatie zijn alle niveau’s op micro-, meso-, macro-niveau aan de orde
gekomen. Het doel van deze presentatie is om mijn kennis te delen die ik heb opgedaan tijdens het
schrijven van mijn scriptie. Als bewijsstuk zijn de steekwoorden in een tabel opgeschreven en is er een
bericht verzonden vanuit de opdrachtgever, waarin wordt vermeld dat hij mij bedankt voor de
presentatie.
Aan de hand van het ontwerp en de onderbouwing zijn er per stap steekwoorden opgeschreven die
belang hadden bij mijn presentatie. Deze steekwoorden zijn in tabel 2 waar te nemen om het
overzichtelijk te maken.
Stappen
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Tabel 2: Steekwoorden per stap
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Steekwoorden

•
•
•

Aanleiding

•
•
•
•

Normen en waarden

•
•

Exploratief onderzoek

•
•
•
•

Betekenis doelgroep

•
•
•

Overbrengen

•
•
•
•

Publiek

Uitkomst
Beleidstukken

Nieuwsgierig
Emotie
Bijwonen

Volgende stappen

Betekenis programma
Betekenis voor sociaal werker
Betekenis op macro

Stakeholders
Beroepspraktijk

Vorm
Keuze uitleg
Haalbaarheid
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Bijlage 1
Cijfers verkregen via e-mail van E. Lindeman
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Bijlage 2
Topiclijst
Deelvraag 1

Deelvraag 2

Deelvraag 3

Is het behoefte om het
programma te implementeren
in Stadsdeel Oost?
Is er al een keer onderzoek
gedaan om het in Oost te
implementeren?

Welke organisaties lijken op
het programma?

Wat is sociale isolatie?

Welke doelen/missie/visie
hebben jullie?

Hoe verminderen jullie de
sociale isolatie?

Zijn er signalen vanuit de
praktijk?

Waarom is het belangrijk om
een samenwerkingsverband
aan te gaan?

Welke middelen werken
goed/niet goed voor het
verminderen van de sociale
isolatie?

Wat voor invloed heeft het
programma op micro-mesomacro niveau
Zijn er organisaties in
Stadsdeel Oost die deze
doelgroep ondersteund?

Welke buurten/wijken hebben
de meeste inwoners m.b.t. de
doelgroep?
Zouden jullie een
samenwerkingsverband willen
aangaan met het programma?

Wordt er samengewerkt met
sportaanbieders?

Welke problematiek speelt er
bij deze mannen?

Wordt er samengewerkt met
sportaanbieders?

Wat zijn de resultaten van het
programma?
Waarom moet het programma
in Oost worden
geïmplementeerd?
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Bijlage 3
Analysetabel van R3
1
Regel
numm
ers of
fragm
entnu
mmer

2

Fragment (verbatim)

3
interpret
atie

4

5

code

thema

Middelen

Problematie
k van de
mannen

Komt u veel migranten
mannen tegen in Oud
Oost.
R3: Ja, ja ik kom eeh veel
migranten mannen tegen
van de eerste generatie
dus mannen die ouder zijn
dan 55 jaar. O: Het hoeft
niet perse eerste
generatie te zijn, het zijn
meer mannen die het
contact met de
buitenwereld en met
zichzelf zijn verloren.
R3: Ja maar voor heel
groot deel is het eerste
generatie. O: En hoe

4053

53

komt dat?
R3: Omdat die mensen
eeeeehhhhmmm naar
Nederland zijn gekomen
om te werken. De meeste
van ze. En in latere fase
hebben ze gezin herenigd.
Eehhmm het verdienen
van geld is heel lang de
eerste prioriteit geweest.
En wanneer het werk
wegviel omdat mensen
ouder zijn geworden, bleef
er een grote leegte over.
En ik zie dat mensen
elkaar opzoeken. Maar
wanneer je veel mensen
hebt in die zelfde situatie
kan het ook lastig zijn om

6
theorie/litera
tuur

nieuwe dingen te zien in
het leven en om stappen
te zetten. Dat is wat ik
zie.

1
Regel
numm
ers of
fragm
entnu
mmer

2

Fragment (verbatim)

3
interpre
tatie

4

5

code

thema

Belang
volgens de
medewerke
rs en de
mannen

Belang GM
medewerker

O: En eeh is er veel
geregeld in Oud Oost voor
deze mannen? R3: Ja en

5473

nee. Tot ergens in de
jaren 90 ging er veel over
etnische schetslijnen. Dus
er waren nog veel
organisaties,
migrantenorganisaties en
heel veel daarvan die zijn
er niet meer. Er zijn veel
algemene voorzieningen.
Ja een voorbeeld: Ik zie
heel veel Surinamse heren
in wwoncentrum in Gooyer
bij Cordaan. Ze zitten
daar. Het is een
ontmoetingsplaats.
Mensen zoeken elkaar op.
Of het nu in een theehuis
is of op een alternatieve
plek. Het is interessant.
O: Er is een wil vanuit van
de mannen. R3: Ja er is
een behoefte om samen te
komen. En ik heb vorig
jaar een groep mannen
begeleid. Zij hadden een
eigen ruimte,
Marokkaanse heren. Ze
hadden een eigen gebouw.
Kregen geen financiering
meer. Dus het eigen
gebouw moesten ze
verlaten. En dat was een
enorme zoektocht en strijd
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6
theorie/litera
tuur

en daar heb ik heel veel
van geleerd. Ik heb die
groep ondersteunt dus ik
zie hun behoorlijke
noodzaak om eeh vanuit
verschillende
perspectieven te kijken
naar dit gegeven dat je
een groep hebt in de
samenleving die met
zichzelf zitten en die
verder weinig connecties
heeft.
O: Ja, want doet u op dit
moment ook nog iets voor
deze mannen
R3: Ja O: En hoevaak in
de week? Is dat elke dag
en waar? R3: Dat is
meerdere keren in de
week. Wat ik voor deze
heren doe is dat ik eeh
een plekken organiseer in
deze wijk. En deze wijk
bedoel ik de Oosterpark
buurt en Transvaalbuurt
waar het in dit geval gaat
om Marrokaanse heren en
Egyptische heren waar ze
samen komen.
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1
Regel
numm
ers of
fragm
entnu
mmer

2

Fragment (verbatim)

3
interpret
atie

4

5

code

thema

Middelen

Problematie
k van de
mannen

6
theorie/litera
tuur

O: En spreken ze wel een
beetje Nederlands of
kunnen ze totaal geen
Nederlands spreken? R3:

7679

1

Een aantal spreekt van
hen Nederlands, een
aantal een beetje en een
enkele niet. O: Oke, en
eeeh deze mannen, zijn al
deze mannen dezelfde
kenmerken zoals sociaal
geisoleerd, eenzaamheid
etc.

2

Regel
numm
ers of
fragm
entnu
mmer

Fragment (verbatim)

103107

Ik werk bij Dynamo.
Dynamo organiseert een
buurtpunt een plek waar
mensen kunnen komen
met allerlei vragen en dan
ga je samen aan de slag
om problemen op te
lossen. En of het nu gaat
om het invullen van een
formulier of dat er een
zware problematiek,
huiselijk geweld ik noem
iets, alles wat er tussen in
ligt eehhm. Dus ik zie
mensen hun weg daar
naar toe vinden. Maar er
zijn mensen ongetwijfeld
die daar hun weg niet in
vinden.
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3
interpret
atie

4

5

code

thema

Samenwer
kingspartn
ers

Misie/visie/d
oelen

6
theorie/litera
tuur

1

2

Regel
numm
ers of
fragm
entnu
mmer

Fragment (verbatim)

108127

O: Ja, en de lessen die u
geeft aan de mannen.
Eehhhm waar gaan die
lessen om. Gaat dat meer
op taal of de verbinding
met elkaar, het
contact.R3: Ja het gaat
om contact en om andere
leren kennen. Die mensen
komen op twee plekken in
de wijk. Dit is er een van.
Hier komen meerdere
mensen met verschillende
achtergronden. O: Ja
R3: Dat is belangrijk.
O: En welke middelen
gebruikt u om de sociale
isolatie te verminderen?
Wat is volgens u de beste
middel of middelen? R3:
Hoe houd je het goed
onder één dak. O: En wat
bedoelt u daarmee?
R3: Nou ik werk in een
ruimte. Het is net als thuis
als je een gezin hebt dan
leef je in een huis en daar
gebeurt van alles. Dus
hoe houd je het goed met
elkaar, dat is de vraag. En
die vraag stel ik ook in
eehm buurthuis of ik heb
een aantal plekken waar
geen beheer is maar waar
mensen zelf beheren. Dus
ze maken zelf schoon.
Dus bijvoorbeeld die
groep die kwam in Binqo
die maakte dezelfde wc
schoon. Dus iedereen doet
iets zodat je met elkaar
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3
interpret
atie

4

5

code

thema

Middelen

Verminderin
g sociale
isolatie

6
theorie/litera
tuur

dingen mogelijk maakt.
En dat maakt dat je elkaar
tegen komt en dat je
elkaar onder een deur
moet.O: Ja, zo dus
eigenlijk soort
samenwerken met elkaar
en iemands normen en
waarden daardoor leren
kenne.R3: Ja, net zoals
thuis.

1
Regel
numm
ers of
fragm
entnu
mmer

2

Fragment (verbatim)

3
interpret
atie

4

5

code

thema

Belang
volgens de
medewerke
rs en
mannen

Belang GM
medewerker

O: Interessant. Zou het
programma nut hebben
als het in Oost wordt
gevestigd. R3: Ja O: En

128142

58

waarom?
R3: Omdat een: focus legt
op deze doelgroep. En
daarmee erken je
mensen. Dat is een hele
belangrijke. En eehhm pas
daarna kan je mensen
waarderen. Eerst moet je
mensen erkennen, dat ze
er zijn. Mensen groeten
dat is de basis. En als je
dat hebt dan kun je
contacten ehhhm rijker
maken. En door mensen
elkaar te laten ontmoeten
en elkaar te helpen. Dus
ik werk dus niet zo… ik
denk minder sterk vanuit
de organisaties die dingen
doen voor mensen omdat
ik investerdeer in
duurzamere relaties. Dus
ik zorg voor mensen die
zelf dingen doet en dan

6
theorie/litera
tuur

werkt het. Dus ik geef
deze heren gewoon
sleutels gegeven voor dit
pand dus die komen
vanzelf naar binnen en
sluiten het zelf af. Daarom
is dit hun huis. O: Ja
precies R3: Ja is bijzonder
om te zien omdat het
werkt.
O: Ja dat je ze een soort
betrouwbaarheid geeft.
Dat je geen vreemde
bent. R3: Je geeft ze
gewoon vertrouwen. Ik
geef ze gewoon letterlijk
de sleutel

1
Regel
numm
ers of
fragm
entnu
mmer

143152

2

Fragment (verbatim)

O: Ja mooi. Oke even
kijken eeeeehhmm en als
je puur kijkt eeehm want
u heeft net antwoord
gegeven dat er behoefte
is vanuit de mannen. Is er
ook behoefte vanuit
andere organisaties? Dat
er heel veel mannen
aankloppen bij andere
organisaties en dat ze niet
weten wat ze daarmee
moeten doen. Kunt u daar
iets over vertellen. Weet u
daar iets van of…? Zouden
andere organisaties er
baat bij hebben als het
programma in Oud Oost
wordt ingezet. Of zou het
een concurrend zijn? R3:
Nee nee nee het is altijd
aanvullend. En ik denk dat
een deel van deze groep
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uit de picture is. En eehm
met dit programma zet je
ze in de picture. Ja ik kan
het heel moeilijk
beoordelen of er andere
organisaties deze
doelgroep missen want je
richt je altijd naar dat wat
je hebt en dat wat je niet
hebt en kun je je niet op
richten.

1

2
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155166

O: En zijn er ook
praktijkvoorbeelden
waaruit blijkt dat er
eeehm behoefte is? Dat
bijvoorbeeld een man zegt
van ehhhm ja ik wil de
taal leren maar er is niks
ofzo iets. Of dat je iets is
opgevallen
R3: Ja er is mij heel veel
opgevallen.
O: En wat is je dan
opgevallen?
R3: Het sterkste is wat bij
mij is opgevallen is dat
zoveel mannen
teleurgesteld zijn.
Teleurgesteld zijn en zich
alleen voelen. Met
teleurgesteld zijn in het
gegeven dat ze altijd
hebben gewerkt en nu ze
stoppen dat ze merken
van heee er komt ons
eigenlijk niks te gemoet.
Ik weet niet wat ik moet
doen. Ik voel me niet fijn.
En er is niemand die voor
me zorgt. Dat gevoel leeft
bij deze groep. Dat wisselt
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ook per etnischiteit. Die
groepen die ik nu in mijn
hoofd heb dat zijn
voornaamlijk
Marrokkaanse heren. Bij
Surinamers is het
natuurlijk heel anders.
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173204

O: Oke, waar ik ook
benieuwd naar ben is stel
het programma wordt in
Oost geimplementeerd
ehhhm zou Dynamo
kunnen samenwerken met
het Gouden Mannen
programma?R3: Absoluut!
O: Waarom?
R3: Omdat wij
programma’s doen. Aan
de ene kant ondersteunen
we mensen die iets willen.
Dus initiatiefnemers. Dus
bijvoorbeeld een man wil
een praatgroep
organiseren voor andere
mannen die ondersteunen
we. En aan de andere
kant ondersteunen we
individuen. Dus met
individuele hulpvragen. En
wat we ook doen is eeehm
ja het heet Oost Actief.
Dat er mensen die eeeeh
uitkeringssituaties zitten,
die weinig contact
hebben, die veel thuis zijn
die worden uitgenodigd..
die worden meegenomen
door de wijk om te laten
zien wat je kan doen, wat
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je kan leren, waar je kan
werken. Eeehhm breng
mensen met elkaar in
contact waardoor energie
gaat stromen. Eeehh er is
hier bijvoorbeeld een Yoga
groep met allemaal
mensen die op deze
manier binnen kwamen,
alleen. En die nu met
elkaar Yoga doen en er
ontstaat opeens een
compleet nieuwe energie.
De patroon transformeert.
En dat vind ik heel
interessant om te zien.O:
Ja
R3: Dus ik sta persoonlijk,
maar ook Dynmo als
organisatie heel erg open
voor initiatieven die er
voor zorgen dat mensen
eeeeehhh gaan leven. Dat
mensen gaan ademen dat
het gaat groeien, dat
mensen in elkaar met
contact komen. En ook
dat mensen zelf dingen
gaan doen. En of het nu
lopen is door je buurt of
een creatieve activiteit of
taalles nemen, maar ook
eeeeehhmm werk betaald
of niet betaald. Het is
interessant om te zien wat
je voor je zelf en voor de
ander kan betekenen. O:
Mooi, en zijn er ook
andere organisaties die
samenwerken kunnen
werken met het Gouden
Mannen programma? Los
van Dynamo. R3: Ja
O: Of een buurtcentrum
waar het programma zich
kan vestigen. Kan deze
ruimte bijvoorbeeld
worden gebruikt om het
programma neer te
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zetten? Zouden ze daar
voor open staan?R3: Ja,
er zijn in Oost twee
welzijnsorganisaties:
Dynamo en Cific. Is een
bijzondere situatie in een
stadsdeel. En beide
organisaties zijn
interessant om samen te
werken omdat ze een
aantal plekken beheren
omdat je ze fysiek tegen
kan komen.
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205213

O: Ja want dat is ook een
interessante, daar ben ik
ook heel erg benieuwd
naar van eeehm wat zou
de geschikte locatie zijn
om het programma in
Oost op te zetten? Want
het moet natuurlijkj wel
bereikbaar zijn voor de
mannen omdat ze oud zijn
etc.
R3: Nou dan zou ik
starten op plekken waar
mensen nu al samen
komen. De groep waar ik
dus aan denk die komen
samen in dit buurthuis op
de Derde Oosterpark
straat en op de Tugelahuis
een vrijstaand huisje
eehmm op de Tugelaweg
dat is in de
Transvaalbuurt. Een
kilimeter hier vandaan. En
die twee plekken komen
ze en ontmoeten ze
andere mensen.
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O: En zijn daar
bijvoorbeeld computers
beschikbaar?
R3: Ja!
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214228

O: Oke en nog een vraag,
eeh Gouden Mannen doet
ook sport. Voor
gezondheid dat is
natuurljk ook belangrijk.
Eehhm en in West werken
ze samen met een
sportschool Core Active,
de mannen gaan dan
samen sporten onder
begeleiding van een
sportinstructur. Ze krijgen
gratis fysio erbij en
abonnement is wat
goedkoper. Heeft u
misschien enig idee of het
sport in Oost kan worden
ingezet? R3: Ja dat kan.
O: Want u zei dat u
gezondheid heel
belangrijk vond, dus
misschien weet u daar
heel veel van of er
bijvoorbeeld
sportcentrums zijn die
interesseert kunnen
zijn?R3: Ja er zijn
eeeuuhm sporthallen. Er
is een eeeuh ik ben de
naam even kwijt. In
Oostpoort sporthal waar
ook organisaties zelfs
zitten eeeuhh
O: Is dat niet Transvaal
OostR3: Nee ik zit te
denken aan Assadaake.
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Dat is een interessante
partij die heel erg op deze
lijn zit en die gehuistvest
zit in een sportcomplex
maar ook hier in dit
buurtcentrum zit boven zit
een sportzaal.O: Echt??
Oke cool
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R3: Ja, gemeente lokale
gemeente is een hele
belangrijke O: Want die
moet natuurlijk
meestemmen R3: Ja die

267276
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zijn actief. Ze zijn
geconfronteerd geweest
afgelopen periode ook al
met problematiek omdat
de groep Marokkaanse
heren in de Transvaal
buurt die raakte hun eigen
ruimte kwijt en gemeente
Amsterdam had het er erg
ingewikkeld mee om de
toekomst te creeeren voor
die groep. En die groep
positioneerde zich
tegenover gemeente
Amsterdam. Jullie nemen
onze ruimte af. Dat was
een heel ingewikkeld
proces. Dus ik heb de
afgelopen jaar heb ik best
wel intensief opgetrokken
samen met ambtenaren
van gemeente Amsterdam

6
theorie/litera
tuur

stadsdeel Oost om te
kijken hoe creeren we een
nieuw perspectief zonder
in oorlog te komen.
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281326

Eeeuuuhhm wat voor
invloed zou het
programma hebben op
micro meso macro niveau
is? Weet u wat dat is?R3:
De invloed op micro
niveau is dat je mensen
erkent en waardeert en
dat mensen kunnen
ervaren dat ze begeleid
zijn aan elkaar. En ik denk
dat er voor mensen
eeuuuuh dat ze euuuh je
mensen mogelijkheid
geeft om hun horizon te
verbreden en mensen hun
mogelijkheden geven om
stappen te zetten, dus
zichzelf te ontwikkelen.
Dus dat is geweldig op
micro niveau. En eeuuh
op meso… deze uitdaging
zorgt ervoor dat
organisaties anders
moeten kijken. Omdat
deze groep bestaat niet.
Wanneer je een groep niet
bereikt, bestaat die niet.
Dus een organisatie die
beleid maakt tot dan, zal
altijd voorbij gaan aan
deze groep. Tenzij je een
organisatie daarop duid.
Ik denk dat we in een tijd
leven waar we bottom up
werkt. Dus dat je
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ontwikkelen die zich
voordoen die als
uitgangspunt neemt en
zegt nou hier willen we
iets betekenen. We weten
nog niet hoe, maar dat is
juist de kracht. Want
samen gaan we kijken dus
ik zie dat organisaties aan
het veranderen want die
stammen allemaal uit van
de vorige eeuw en we
willen dat mensen het zelf
gaan doen, maar de
organisaties staan in de
weg. O: Ja
R3: Eeeuh dus dit is voor
organisaties een kans om
mee te gaan met de
transformatieproces. O: Ja
en met
transformatieproces is dat
ze niet vanuit de
organisaties bepalen maar
vanuit het micro
gedeelte.R3: Ja exact. Dat
je niet vanuit producten
denkt
O: Dus dat het vanuit de
behoefte van de
doelgroep komt en niet
zozeer vanuit het
aanbodR3: Ja.. O: Want
zo denken heel veel
organisaties volgens
u?R3: Ja omdat alles heeft
te maken met financiering
en wil je financiering
krijgen dan moet je van te
voren weten wat je gaat
doen.
O: Ja precies
R3: Veel problemen die nu
spelen die los je niet op
op het niveau waar ze
ontstaan zijn. Dus als je
van te voren moet denken
wat je moet gaan doen
dan mis je heel erg veel
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O: JaR3: Door gewoon te
gaan doen. Dus om een
project te gaan doen. Ja
dan loop je van alles aan.
Maar gebruik je gewoon
de intentie die er is dan
zal het zeker gaan botsen.
Maar daar leer je van.
Eeeuuuh ja dus ik praat
niet over goed of fout
maar zijn verschilllende
eeeuuuh
O: Nee ik snap je. En op
macro niveau?R3: Op
macroniveau maak je dat
je …………. Dat we ……. Dat
je voeling moet gaan
maken met….. waarden
en betekenis.
Gezamenlijke waarden
daar ga je naar zoeken.
Als je een project als dit
gaat doen dan ga je
kijken wat vind je
eeeuuhh waardevol. Wat
vind je belangrijk. En dan
neem je niet alleen een
organisatie als
uitgangspunt of een
gebiedsplan of alleen die
mannen maar ga je vanuit
gezamenlijkheid zoeken
naar wat zijn de
gezamelijke waarden en
wat is de betekenis van
dit project. En dat
verbindt mensen. Zeker
als je dat in een buurt
doet en zo voorkom je dat
je vanuit belangen en
vanuit eeehh verschillende
partijen. O: Oke
R3: Dat is wat er gebeurt.
Het polariseert. Geld en
belangen is politiek
polariseert. Maakt dat je
moet kiezen aan een kant.
Ben je voor deze mannen
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of ben je tegen en dat
gaat helemaal niet.
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O: Interessant. Wat zijn
volgens u de oorzaken
van isolatie? En de
gevolgen? Ehhmm R3:

327344

Oorzaken is
ongelijkheid…in de basis.
Oorzaken is ongelijkheid,
financele ongelijkheid, er
zijn heel veel mensen die
buitenspel zijn in
Nederland. Zolang je een
baan hebt en een baan
hebt dan is er niks aan de
aan. Zodra je in een
uitkeringssituatie zit, is
het zeer complex want
daar kom je niet uit. Niet
zomaar. Heel veel mensen
komen daar niet uit. Het
doet ook geen recht aan
wie je bent als mens. Dat
is wat ik zie. Gek dit, want
veel leden van deze
doelgroep, dus als het
gaat om migranten
mannen ouderen die
zitten in een
uitkeringssituatie dat is
wat ik zie. O: Ja
R3: Als het gaat om
mensen, waardigheid. Dat
zie ik als een probleem.
Dus die ongelijkheid ja die
zie ik heel sterk. Dat is
voor mij de grootste. O:
En heeft u ook nog
andere? R3: Ja, dat is
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gekoppeld aan
achterstand en
achterstelling. En de taal.
O: Ja er zijn natuurlijk
verschillende oorzaken.
Het heeft niet een
oorzaak. R3: Klopt, en die
ongelijkheid zie ik er heel
vaak achterzitten. En
etnischiteit en dat is geen
oorzaak maar door je te
organiseren en profileren
via etnische scheidslijnen
dat is ingewikkeld en heel
complex. En het maakt
ook dat je eeeuuh in deze
tijd is dat heel erg
ingewikkeld.
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Bijlage 4
Softwareprogramma Atlas.ti
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Bijlage 5
Bewijsmateriaal van presentatie
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Bijlage 6
Verbatim verslag van Respondent 3
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Bijlage 7
Logboek
Interviewvragen
4.
5.
6.
7.
8.

vertellen dat het gesprek wordt opgenomen, gaat u hiermee akkoord?
vertellen wat de datum is
voorstelronde: wie bent u
wat is uw functie?
waar werkt u?

Ik ga onderzoeken in hoeverre het GM programma geschikt is om in stadsdeel Oost om de sociale
isolatie van 40 plus eerste generatie migrantenmannen te verminderen.
Deelvraag 1: Waarom is het van belang dat het GM programma in stadsdeel oost wordt ingezet
volgens de medewerkers/mannen?
- Is er behoefte om het GM programma in Oost neer te zetten, vanuit de perspectief van de mannen?
- Is er al een keer onderzoek gedaan om het programma in stadsdeel oost in te zetten?
2. Zijn er ook praktijkvoorbeelden waarom het in Oost zou moeten worden ingezet? Zijn er signalen
vanuit de mannen/medewerkers gekomen?
3. Wat voor invloed heeft het programma op micro- meso- macro niveau?
4. Zijn er andere organisaties die deze doelgroep ondersteunen in stadsdeel
oost/samenwerkingspartners?
5. Hoe bevalt het programma hier in Stadsdeel Nieuw-West?
6. Waar lopen jullie tegen aan? Wat gaat er goed?
7. welke problematiek speelt het meeste bij de mannen?
8. Wat zijn de resultaten van het Gouden Mannen programma? Denkt u dat deze resultaten ook zullen
aanslaan als het in Oost wordt ingezet?
Deelvraag 2:
Wat zijn de randvoorwaarden om het GM programma in stadsdeel oost in te zetten?/welke stappen is
er voor nodig om het gm programma op te zetten?
• Welke contact personen zijn nodig om het programma in Oost in kaart te zetten?
• hoeveel medewerkers zijn er voor nodig om het programma staande te houden
• Hoeveel geld is er nodig?
• Welke fondsen komen in aanmerking voor het steunen van GM in Oost? Hoe kom ik daarachter?/hoe
benader ik ze?
• Welke buurten/wijken in stadsdeel oost zijn op geografische plek volgens u het beste
• Hoe is dat gedaan in stadsdeel West en Nieuw-West?
• Sport Deelvraag 3 Welke middelen bied het GM programma om de sociale isolatie van 40+
migrantenmannen te verminderen?
• Hoe verminderen jullie de sociale isolatie van de mannen?
• welke middelen gebruiken jullie?
• Welke middelen werken goed en welke middelen minder?
• Wat is het verschil in de werkwijze in stadsdeel west en stadsdeel nieuw West?
• Welke werkwijze wilt u graag terug zien als het programma in stadsdeel Oost wordt ingezet?

-naar buurthuizen om te kijken of de doelgroep wordt herkent -dus een man uit stadsdeel oost. gemeente -presentatie stadsdeel oost gemeente. -maarten poorter stadsdeel voorzitter.
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Bronnen:
Movisie gouden mannen
Welke bronnen heb ik nodig?
CIJFERS 50 + stadsdeel OOST geïsoleerde mannen:
Gegevens verkregen van dr. Ellen Lindeman, Senior Onderzoeker, Bureau Onderzoek en Statistiek
(O+S)
Contact komen met locatie en regelen? Gesprek met gemeente aankaarten voor subsidie + fondsen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/38/meer-mannen-dan-vrouwen-voelen-zich-eenzaam
Waarom is het in West gevestigd? Waarom werkt het?
In andere stadsdelen nog niet voor de doelgroep kunnen zorgen —> uitzoeken.
gesprek michel
probleem moet erkent worden door de stakeholders
aansluiten bij de missie visie en doelstellingen van de stakeholders
en er moet geld zijn
beleidsniveau: den haag —> gemeente amsterdam —> stadsdelen = analyse van west heeft michel.
gebiedsplannen
Zuid & Oost beleidsanalyse
Hoe aanpakken
stap 1. wat is specifiek beleid van kwetsbare mannen (internet google)
stap 2: niveau amsterdam (document heeft michel voor me)
stap 3: gebiedsplannen zuid & oost
verdiepingsfase: waarom is eenzaamheid zo belangrijk. waarom is eenzaamheid een probleem.
verschillende brillen op eenzaamheid zetten op ouderen. dit is de onderlaag van je onderzoek. wat is
de gedachte erachter?
5xw+h vragen. je kan piramide van maslov gebruiken.
Wat is het praktijkprobleem? Er is geen locatie voor de doelgroep
Wie: kwetsbare mannen 50+
wanneer: NU waarom: De mannen blijven eenzaamheid, blijven in sociale onderklassen en kunne niet
participeren in de samenleving —> gaat in strijd met de WMO
Waar: In hoeverre kan het Gouden Mannen programma de eenzaamheid van kwetsbare 50+ mannen
in stadsdeel Oost verminderen?
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literatuur vinden voor theoretische verkenning om onderzoek af te bakenen.
vrienden laten lezen.
steeds je bron verantwoorden waarom het nodig is voor je onderzoek.
het moet een kwalitatief onderzoek doen. methodes: interviews of observatie.
MOET AANTONEN DAT EENZAAMHEID IN OOST DAT DE DOELGROEP ER WEL IETS AAN HEEFT. IS ER
BEHOEFTE VAN DE DOELGROEP OF VAN DE HULPVERLENERS?
Feedback
Vragen voor 18 oktober Rosa en Lucas
•

Hoe toon je aan wat de mannen er zelf van vinden zonder interviews.

•

mesoniveau: kunnen deze doelen ook dezelfde wijze ingezet worden in andere stadsdelen?

Hoe kan het GM programma de sociale isolatie van 40+ migrantenmannen in stadsdeel Oost doen
verminderen.
In hoeverre is het GM programma in stadsdeel Oost geschikt om de sociale isolatie van 40+
migrantenmannen te verminderen?
In hoeverre kan het GM programma worden ingezet om de sociale isolatie van 40+ migrantenmannen
te verminderen in stadsdeel Oost?
•

Waarom is het van belang dat het GM programma in stadsdeel oost wordt ingezet volgens de
medewerkers/mannen?

topics: waarom willen jullie het programma uitbreiden?
moet het programma volledig worden overgenomen of moet er van bepaalde zaken
worden afgeweken?
Wat zijn de randvoorwaarden om het GM programma in stadsdeel oost in te zetten?/welke stappen zijn
er nodig om het GM programma op te zetten?
topics: welke organisaties zouden eventueel van belang kunnen zijn om het programma daar op te
zetten?
buurten?
wijken?
organisaties zijn betrokken?
-geld ? gemeente? financiers?
wat is daar allemaal voor nodig?
•
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Welke middelen van het GM programma bieden ze om de sociale isolatie van 40+
migrantenmannen te verminderen?

