
Bijlage 9 Format verslag en informatiebrief 
 

Dit format kan worden gebruikt als uitgangspunt voor het maken van een verslag over 

de uitkomsten van het sociale gesprek. Het format is een gesimplificeerde versie van 

de rapportages die zijn geschreven in de Lankforst en de Spoorbuurt. De volgende 

opzet kan gebruikt worden voor het verslag. 

 

Inleiding 

Beschrijving van het project  

 

Methode van werken 

Hoe is de informatie opgehaald? 

Hoeveel huishoudens hebben deelgenomen aan de sociale gesprekken? 

 

Sociaal demografische gegevens 

- Huishoud samenstelling 

- Leeftijdsopbouw 

- Woonduur 

- Dag invulling (werk, mantelzorg, vrijwilligerswerk, werkloos) 

 

Welzijn 

Zorgsignalen per categorie. Afhankelijk van de uitkomsten van de sociale gesprekken kan er 

worden beschreven hoe de bewoners hun welzijn ervaren. Voorbeelden van categorieën 

zijn: lichamelijk welzijn, psychisch welzijn, financieel welzijn en sociaal welzijn. 

 

Sociaal contact in de buurt 

Hoe ervaren bewoners het contact in de buurt? Wat zijn de dromen en wensen van 

bewoners? 

 

Veiligheid  

Hoe wordt de veiligheid in de buurt ervaren? 



 

Wonen en openbare ruimtes 

Welke signalen, kansen en wensen komen ernaar voren met betrekking op het wonen en de 

openbare ruimtes.  

Groen 

Welke signalen, kansen en wensen komen er naar voren met betrekking op de 

groenvoorzieningen in de buurt?  

 

Hobby’s en talenten 

Welke hobby’s en talenten zijn geïnventariseerd en (hoe) willen bewoners hiervan gebruik 

maken in de buurt? 

 

Doorverwijzingen en samenwerkingen 

Wat voor doorverwijzingen hebben er al plaatsgevonden en hoe is er gebruik gemaakt van 

de verbindingen met andere organisaties? Hier kan ook worden beschreven wat er nodig is 

van andere organisaties, de gemeente en het opbouwwerk in de buurt om verder te werken 

aan de kansen en wensen in de buurt.  

 

Conclusies 

In de conclusie kan worden beschreven wat de belangrijkste aandachtspunten, kansen en 

wensen zijn voor de buurt en hoe hieraan verder gewerkt zal worden.  

 

 

 

  



Format Informatiebrief bewoners en partners 

Dit format voor de informatiebrief is een voorbeeld voor een brief die gedeeld kan 

worden met bewoners en andere partners. Deze informatiebrief is gebaseerd op het 

format van de informatiebrief die in Lankforst is gedeeld met de bewoners. Deze brief 

kan samen met de praatplaat gedeeld worden met de bewoners en partners en geeft 

dan tekstuele uitleg naast de praatplaat.  

 

Uitkomsten sociale gesprekken 

Samen met de bewoners willen we werken aan een prettige woonomgeving voor nu en de 

toekomst. Daarom zijn er sociale gesprekken uitgevoerd. Deze gesprekken geven inzicht in 

het beeld dat er is van de buurt, de ervaringen, wensen en dromen van bewoners.  

Tijdens en na de renovatie willen we samen met bewoners werken aan verbeteringen en het 

samenwonen in de wijk. Hieronder vind je een verslag van de ideeën en ervaringen van de 

bewoners die naar voren zijn gekomen uit de sociale gesprekken.  

Deelname 

Hoeveel huishoudens hebben deelgenomen aan de sociale gesprekken?  

Samenstelling huishoudens: 

- Leeftijd 

- Samenwonend of alleenwonend 

- Woonduur  

Welzijn 

Met welzijn bedoelen we dat het zowel lichamelijk als geestelijk goed gaat met mensen.  

Wat zijn de signalen over welzijn? Hoe vaak is iemand al doorverwezen?  

 

Contacten met andere bewoners 

Hoeveel contact hebben bewoners met elkaar? Wat zijn de wensen van bewoners om contact 
met elkaar te hebben?  

 

Prettig wonen 

Hoe denken bewoners over de woningen?  

 

 

 



Samen wonen in de buurt 

Hoe denken de bewoners over het samen wonen in de buurt? Wat zijn de wensen van 
bewoners? 

 

Dromen en wensen over groen 

Wat zijn de dromen en wensen over het groen in de buurt? 

 

Dromen en wensen over de woningen en veiligheid 

Wat zijn de dromen en wensen over de woningen en veiligheid? 

 

Dromen en wensen over sociale contacten en talenten in de buurt 

Wat zijn de dromen en wensen over sociale contacten en talenten in de buurt? 

 

Hobby’s en talenten van bewoners  

Wat zijn de talenten en hobby’s van bewoners? 

 

Meedoen en activiteiten 

Willen bewoners meedoen met activiteiten en initiatieven in de buurt?  

 

Hoe nu verder?  

Volgende activiteiten en bijeenkomsten voor de buurt 

 

Contact 

Opbouwwerk: 

Woningcorporatie: 


