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bijlage 10 wijk waarden kaart 
 
 

Wijk Waarden Kaart 

• We hebben een keuze gemaakt voor 10 kaarten uit de gesprekstool Waarde van 
Welzijn (totaal 20 kaarten) die wat meer betrekking kunnen hebben op een wijk. 

• We plaatsen de kaarten op een vel papier (soort placemat) dus we werken niet met de 
losse gesprekskaarten. Deze is gemaakt op A3 maar kan eventueel op A4 geprint 
worden.  

• Er is ruimte op de placemat om er teksten/uitspraken bij te schrijven 
• Met deze gesprekstool ga je in gesprek over “de waarde van de wijk”, de placemat 

heet de Wijk Waarden kaart. 

• Het is geen spel – spelkaarten – spelbord (We willen voorkomen dat mensen denken 
dat we het als een spelletje zien en niet serieus nemen wat er gezegd wordt.) 
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De Wijk Waarden kaart en uitleg van eventuele subvragen om door te vragen per kaart 
op de achterkant 
 
1. MIJN MENING LATEN HOREN (Controle eigen omgeving) Ik heb de mogelijkheid om  
Denk ook aan: 
- mijn mening uiten 
- mijn stem uitbrengen 
- invloed hebben op wat ik belangrijk vind 
 
2. GEZOND LEVEN (Lichamelijke gezondheid) Ik heb de mogelijkheid om  
Denk ook aan: 

- gezond eten 
- voldoende bewegen 
- Goed zijn voor jezelf 

 
3. ME VEILIG VOELEN (Lichamelijke gezondheid) Ik heb de mogelijkheid om  
Denk ook aan: 

- baas zijn over mijn lichaam 
- me veilig voelen 
- komen waar ik wil 

 
4. WONEN ZOALS IK WIL (Lichamelijke gezondheid) Ik heb de mogelijkheid om  
Denk ook aan: 

- wonen op een manier die bij me past 
- wonen op een plek die bij me past 

 
5. CONTACT HEBBEN MET ANDERE MENSEN (sociale banden) 
Ik heb de mogelijkheid om  
Denk ook aan: 
- sociale contacten aangaan 
- vriendschappen onderhouden 

 
6. MIJN VRIJETIJD INVULLEN( combinatie Verbeelding en denken, Spel) Ik heb de 

mogelijkheid om  
Denk ook aan: 
- mijn hobby uitoefenen 
- creatief zijn  
- mijn fantasie gebruiken 

 
7. BIJDRAGEN AAN EEN DUURZAME WERELD (andere soorten) Ik heb de mogelijkheid 

om  
Denk ook aan: 
- Keuzes maken die bijdragen aan een duurzame wereld 
 
8. TALENTEN ZINZETTEN (Verbeelding en denken) Ik heb de mogelijkheid om  
Denk ook aan: 
- talenten te laten zien 
- gewaardeerd worden om mijn talenten 
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9. GENIETEN VAN CULTUUR (Verbeelding en denken) Ik heb de mogelijkheid om  
Denk ook aan: 
- genieten van kunst,  
- genieten van muziek 
- genieten van boeken 
- genieten van films 
- musea bezoeken 
 
10.   IETS VOOR ANDEREN BETEKENEN (Sociale banden) Ik heb de mogelijkheid om  
Denk ook aan: 
- Mantelzorg verlenen 
- Burenhulp geven 
- Mij inzetten voor de samenleving/gemeenschap 
- Vrijwilligerswerk doen 
 
OMGEVINGSFICHES: 

• Ronde fiches die kansen/mogelijkheden bieden of juist een belemmering zijn. Ze kunnen 
voor beiden gebruikt worden.  

• Ze zijn makkelijk op of tussen de kaarten te leggen en te verschuiven. De fiches hebben 
een neutrale kleur. 

• We gebruiken voor de wijk 18 van de oorspronkelijke 26 fiches. 
• Er zijn blanco fiches om nog eigen mogelijkheden of belemmeringen op te schrijven 

• Afhankelijk van de situatie gebruiken we omgevingsfiches. Aan de deur zal dit minder 
snel gebruikt worden. 

 
 
De fiches voor de wijk (Omgevingsfiches): 
1. Waardering 
2. Gelijkwaardigheid 
3. Motivatie/ drijfveren 
4. Mening van anderen  
5. Mijn achtergrond  
6. Onzekerheid 
7. Zorg hebben over 
8. (toegang tot) Informatie  
9. Beeldvorming / stigma  
10. Tijd 
11. Geld 
12. Wetten 
13. Regels 
14. Energie 
15. Afstand 
16. Vervoer 
17. Voorzieningen  
18. Mijn netwerken 
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Instructies inzetten van Wijk Waarden kaart 
 
 
1.   Voorbereiding Zorg dat je de placemat met stevige ondergrond en iets om te schrijven 

bij je hebt 
Zorg dat je de fiches of de ficheskaart bij je hebt. 
 

2.  Openingszin Dag.  
Ik ben ….(naam) medewerker van (organisatie).   
Leg uit waarom je deze vragen stelt, welke eventuele andere 
organisaties betrokken zijn en wat je met de informatie gaat doen. We 
zijn benieuwd naar uw ervaringen in de wijk. Mag ik u daarover een paar 
vragen stellen? 
 

3.  Evt. 10 Als mensen vragen wat er met de gegevens gebeurt meteen uitleggen. 
Zie onder 10 Anders dit pas op het eind doen) 
 

4.  Wijk Waarden 
kaart 
 

Ik heb hier een kaart met thema’s die waardevol kunnen zijn in een 
buurt.  
Als ik u de vraag zou stellen wat u waardevol vindt voor (…..naam 
van de wijk) welke keuzes zou u dan maken? 
Laat de gesprekspartner 3 kaarten kiezen.  
Zit er nog een volgorde in uw keuzes? Of hebben de kaarten een relatie 
met elkaar? 
 
Kruis de gekozen waardes aan op de Wijk Waarden kaart – je kunt 
eventueel lijnen trekken en kaarten aan elkaar verbinden. 
 

5.  Toelichting Waarom vindt u dit waardevol en wat zou u hier meer over willen 
vertellen? 
Schrijf belangrijke uitspraken op de placemat. 
 

6.  Belemmeringen Wat zijn belemmeringen (in de omgeving of persoonlijk) in het 
realiseren van dat wat u belangrijk vindt in (naam wijk)? 
(met behulp van de fiches of laat de ficheskaart zien). Er is geen limiet in 
keuze van de omgevingsfiches. 
Schrijf belangrijke uitspraken op de placemat. 
Schrijf de gekozen fiches op de placemat erbij of leg/plak ze erop.  
 

7.  Kansen Wat zijn kansen of waar ziet u mogelijkheden (in de omgeving of 
persoonlijk)? 
(met behulp van de fiches of laat de ficheskaart zien). Er is geen limiet in 
keuze van de omgevingsfiches. 
Schrijf belangrijke uitspraken op de placemat. 
Schrijf de gekozen fiches op de placemat erbij of leg/plak ze erop. 
 

8.  Eigen rol Wat zou u hier zelf in kunnen of willen betekenen? 
Welke kansen of mogelijkheden ziet u,  
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welke belemmeringen zijn er,  
welke talenten zou u in kunnen en willen zetten. 
 

9.  Noteren vraag 
of aanbod 

Mocht iemand iets willen betekenen voor de buurt of mocht iemand een 
specifieke vraag hebben waar je op terug moet komen: 
 
Mogen we dan mt uw naam noteren, zodat we er later op terug 
kunnen komen? Met een email en/of telefoonnummer? 
(noteer ook de specifieke wens, vraag of aanbod) 
 
Direct noteren en afspreken is beter dan mensen zelf te laten bellen. 
Probeer spijkers met koppen te slaan. 
 

10.  Foto of kaart 
meenemen 
 
Uitleggen wat 
we er mee gaan 
doen 

Mag ik de wijkwaardenkaart weer meenemen of er een foto van maken? 
Misschien wilt u hem zelf houden of er zelf ook een foto van maken. 
 
We maken een verslag van de alle informatie die we van de bewoners 
horen en koppelen dit terug naar de wijk/bewoners en de gemeente. 
We doen dit in een nieuwsbrief of in de wijkkrant. 
 
Het is een anoniem verslag  (dus zonder persoonsgegevens en niet 
herleidbaar naar personen). Het enige wat we wel vastleggen is in welke 
straat mensen wonen en naam, email of telefoonnummer als ze een 
bijdrage willen leveren aan initiatieven in de buurt.  
 
Laat eventueel een visitekaartje of folder achter waarop staat hoe 
mensen jou kunnen bereiken. 
 

11.   Na een aantal gesprekken vul je zo snel mogelijk het Google Form-
formulier in (zie voorbeeld volgende pagina). In ieder geval nog 
dezelfde dag 
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Voorbeeld van Google Forms formulier  
 
Link:  
 
1 Ingevuld door: 

o Naam A 
o Naam B 
o Naam C 
o …  

 
 

2 Welke wijk ingevuld 
o Wijk A 
o Wijk B 
o Wijk C 
o … 

 
3  Wie heeft de kaart ingevuld 

o Man 
o Vrouw 
o Kind tot basisschool 
o Jongere 
o Ouder met kind 
o 2 volwassenen 
o Gezin (ouders en kinderen) 
o Meerdere volwassenen samen 
o Meerdere kinderen samen 
o Meerdere jongeren samen 
o Anders (invullen in open vraag  

hierna) 
 

3a ingevuld door 
 
4  keuze van de waarde kaarten  

o MIJN MENING LATEN HOREN   
o GEZOND LEVEN   
o ME VEILIG VOELEN   
o WONEN ZOALS IK WIL   
o CONTACT HEBBEN MET ANDERE 

MENSEN  
o MIJN VRIJETIJD INVULLEN 
o BIJDRAGEN AAN EEN DUURZAME 

WERELD   
o TALENTEN ZINZETTEN  
o GENIETEN VAN CULTUUR  
o IETS VOOR ANDEREN BETEKENEN   

 
4. Toelichting keuze Waarde kaarten  

 
5 Belemmeringen: keuze van de fiches 
o Niet gebruikt  
o Waardering 
o Gelijkwaardigheid 
o Motivatie/ drijfveren 
o Mening van anderen  
o Mijn achtergrond  
o Onzekerheid 
o Zorg hebben over 
o (toegang tot) Informatie  
o Beeldvorming / stigma  
o Tijd 
o Geld 
o Wetten 
o Regels 
o Energie 
o Afstand 
o Vervoer 
o Voorzieningen  
o Mijn netwerken 
 
6. Toelichting : belemmeringen 
 
 
5. kansen/ mogelijkheden : keuze van 
de fiches 
o Niet gebruikt  
o aardering 
o Gelijkwaardigheid 
o Motivatie/ drijfveren 
o Mening van anderen  
o Mijn achtergrond  
o Onzekerheid 
o Zorg hebben over 
o (toegang tot) Informatie  
o Beeldvorming / stigma  
o Tijd 
o Geld 
o Wetten 
o Regels 
o Energie 
o Afstand 
o Vervoer 
o Voorzieningen  
o Mijn netwerken 
 
7. toelichting kansen 
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8 actie of afspraak 
o Ja 
o Nee 
 

9 welke actie / afspraak 
10 naam  
12 adres 
11 email 
12 telefoonnummer 

 
 
Vanuit jou als professional 
 
13 Wat vond je van het gesprek (in enkele 
woorden) 
14. welke zaken vallen op mbt de 
omgeving/ de wijk 
15. welke zaken vallen op mbt de 
personen / leeftijden 
16 Kunnen we er patronen uit halen? 
Welke trends zie je? 
 

 
 


