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De afgelopen 20 weken zijn wij vanuit onze minor Dare to Change druk bezig geweest met onderzoek 
op zorgcentrum De Grevelingen van de zorgorganisatie Van Neynsel. Bij Van Neynsel is men bezig 
met een transitie ‘van Zorg naar Welbevinden’ en daarin wilden ook wij een helpende hand bieden.  
 
Op zorgcentrum De Grevelingen is men op zoek naar mogelijkheden om het wijkpunt aantrekkelijker 
te maken voor de hele buurt, dus niet alleen voor bewoners. De activiteiten die op het wijkpunt 
worden georganiseerd spelen hierin een belangrijke rol.  
 
Wij zijn daarom gestart met een actieonderzoek met o.a. de vraag welke activiteiten de 
(buurt)bewoners interessant vinden, of zij eventueel iets willen mee-organiseren en waarom zij wel 
of niet naar de activiteiten komen.  
Uit verschillende interviews kwam naar voren dat voor de meeste mensen de sfeer tijdens deze 
activiteiten heel belangrijk is. Wij zelf zagen dat activiteiten vaak erg gezellig waren maar 
bijvoorbeeld niet altijd even toegankelijk.  
 
Uiteindelijk heeft ons onderzoek (interviews, enquêtes, observaties etc.) een aantal zaken boven 
water gehaald waar Van Neynsel mee aan de slag kan. Op basis van onze bevindingen hebben wij 
een advies geschreven en op 8 januari 2019 (collage) gepresenteerd aan betrokkenen binnen Van 
Neynsel (welzijnscoördinatoren, vrijwilligers en wijkpuntbeheerder) en het team van Ondernemend 
Onderwijs ‘sH. Dit advies biedt Van Neynsel meerdere handvatten om mee verder te gaan bij het 
wijkpunt De Grevelingen.  
 

    
 
Voor ons zit de minor er nu op maar dat betekent niet dat het hiermee eindigt.  
Ondernemend Onderwijs ‘sH en Van Neynsel zullen de samenwerking voort te zetten, ook met 
nieuwe studentmedewerkers en (nieuwe) vraagstukken.  
Voor ons was het een ontzettend leerzame, leuke en uitdagende periode. Door het warme onthaal 
bij Ondernemend Onderwijs ‘sH en hun uitstekende begeleiding hebben wij onze competenties 
verder kunnen ontwikkelen en hopelijk ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan het wijkpunt 
op De Grevelingen. 
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