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1 Onderzoeksvragen en werkwijze
Op verzoek van de stuurgroep wijkcoaches Velve-Lindenhof is door de Faculteit Management en Bestuur van
de Universiteit Twente onderzoek gedaan naar de wijze waarop de bewoners het optreden en het effect van
de wijkcoaches beoordelen. Doel van het onderzoek is om vooruitlopend op de eindmeting van de
uiteindelijke effecten van het optreden van wijkcoaches het experiment vanuit het perspectief van de
cliënten te evalueren. Hierbij zullen aan de orde komen de door de cliënten zelf gepercipieerde
veranderingen in de eigen maatschappelijke positie en de rol van de wijkcoach bij eventuele veranderingen
in een zestal domeinen:







woonsituatie
financiële situatie
werksituatie
gezondheidssituatie
gezinssituatie
probleem oplossend vermogen.

Tevens zijn vragen gesteld waarin de bewoners worden bevraagd over hun algemene oordeel over het
optreden van de wijkcoaches.
In deze rapportage staan twee onderzoeksvragen centraal:
1. In welke mate is er volgens cliënten van de wijkcoaches sprake van positieve veranderingen in hun
maatschappelijke positie in een zestal domeinen en in hoeverre houden eventuele veranderingen
verband met interventies van de wijkcoaches?
2. Hoe tevreden zijn cliënten over het optreden van de wijkcoaches en hoe ervaren zij de door hen
gekozen aanpak?
Het onderzoek is uitgevoerd op de hele populatie van gezinnen waarbij de wijkcoaches actie hebben
ondernomen. Om te voorkomen dat de uitkomsten zouden worden beïnvloed door sociale controle is er
voor gekozen om te werken met een anonieme, schriftelijke vragenlijst. Het grootste gedeelte van de
vragenlijsten is in april 2011 door de wijkcoaches aan de bewoners overhandigd, waarbij is aangegeven dat
medewerking aan het onderzoek in hoge mate op prijs werd gesteld. Het andere deel van de vragenlijsten is
per post verstuurd. Bewoners konden hun antwoorden met behulp van een retourenveloppe per post naar
de onderzoekers sturen. In mei 2011 is aan alle respondenten die nog niet hadden gereageerd per post een
rappel met een nieuwe vragenlijst verstuurd. In de begeleidende brief is benadrukt dat niet alleen positieve,
maar juist ook kritische oordelen over het functioneren van de wijkcoaches van belang zijn voor het
onderzoek.
In het volgende hoofdstuk zullen we de resultaten van het onderzoek bespreken, waarna we afsluiten met
een korte beantwoording van de onderzoeksvragen.
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2 Resultaten
2.1 Respons en algemene kenmerken
In overleg met de wijkcoaches is het gehele bestand aan bewoners opgeschoond om tot een bruikbare lijst
met respondenten te komen. Redenen om bewoners geen vragenlijst te sturen waren de volgende: er is
door de wijkcoaches na een eerste contact geen inzet gepleegd; het eerste contact is te kort geleden om
enig effect van het plan van aanpak te verwachten; adresgegevens ontbreken na verhuizing; bewoner is
overleden; bewoner zit in detentie; bewoner is analfabeet. Verder zijn de jonge kinderen bevraagd via hun
ouders of verzorgers. In totaal resteren hierdoor 115 bruikbare vragenlijsten. Na verzending bleek er in 3
gevallen sprake van een onjuist adres en bleek in 1 geval dat er feitelijk geen contact met de wijkcoaches is
geweest. Er is sprake van 1 expliciete weigering om aan het onderzoek mee te doen. Na de eerste ronde zijn
34 vragenlijsten ontvangen, na de rappel zijn er daar nog 11 bijgekomen. Bij de analyse bleek dat één van de
respondenten de vragenlijst niet heeft ingevuld met de wijkcoaches uit Velve-Lindenhof in gedachten. Deze
bewoner gaf aan dat hij de wijkcoaches in zijn vorige wijk (Velve-Lindenhof) beter vond dan in zijn huidige
wijk. Deze respondent is in de verdere analyse dan ook niet meegenomen. Er resteert dus een netto respons
van 44 bewoners (40%). Bezien vanuit het belang van het onderzoek is dit percentage enigszins
teleurstellend, maar gezien de beperkte mate waarin personen uit deze populatie (relatief weinig opleiding,
veel sociale problemen) doorgaans meewerken aan onderzoek, is deze respons bevredigend.
In de vragenlijst zijn vragen opgenomen over enkele achtergrondkenmerken van de bewoners, zodat de
respondenten in termen van deze kenmerken beschreven kunnen worden. Van de respondenten zijn er 14
man en 28 vrouw (1 heeft deze vraag niet ingevuld, 1 geeft aan dat het om een gezin gaat, waarin beide
geslachten zijn vertegenwoordigd). De bewoners zijn overwegend laag opgeleid. Vijf van hen hebben geen
enkele school met een diploma afgerond; 12 alleen lager onderwijs; 10 lager beroepsonderwijs, 4 MAVO; 8
middelbaar beroeps onderwijs en 1 HAVO/VWO. Er zijn geen respondenten met HBO of WO. De bewoners
wonen vrijwel allemaal in een huurhuis (39), terwijl er 3 aangeven in een eigen woning te wonen. Van de
bewoners zijn er 38 in Nederland geboren; 4 in Turkije, 1 in Syrië en 1 in China. Bij 36 bewoners zijn beide
ouders in Nederland geboren, bij 5 is ten minste één van de ouders in Turkije geboren, China, Syrië en
Indonesië worden één keer genoemd. Van de respondenten is er 1 jonger dan 21 jaar; 3 zijn tussen de 21 en
30 jaar; 12 tussen de 31 en 40 jaar, evenals 12 tussen de 41 en 50 jaar; 8 tussen de 51 en 60 en eveneens 8
tussen de 61 en 70. Er zijn geen respondenten van 71 of ouder.
In de volgende paragrafen zullen we de onderzoeksvragen beantwoorden. Daarbij bespreken we eerst de
resultaten ten aanzien van de verschillende domeinen (paragrafen 2.2 tot en met 2.7). Vervolgens
beschrijven we in 2.8 de tevredenheid van de bewoners met het optreden van de wijkcoaches.
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2.2 Woonsituatie
De bewoners zijn in grote meerderheid tevreden met hun
woonsituatie. Slechts 5 van de 41 bewoners die op deze vraag
antwoord hebben gegeven zijn (zeer) ontevreden. 28 bewoners
zijn tevreden of zeer tevreden. Er zijn meer bewoners die
aangeven dat hun woonsituatie in het afgelopen jaar is verbeterd
(18) dan bewoners bij wie de situatie is verslechterd (8). Bij een
grote groep (15) is de situatie gelijk gebleven. De tevredenheid
met de woonsituatie hangt significant samen met de verandering
in het afgelopen jaar. Bewoners bij wie de situatie is verbeterd zijn
meer tevreden dan bewoners bij wie de situatie is verslechterd. De
bewoners zijn bovendien optimistisch over hun woonsituatie in de
toekomst. Slechts 2 bewoners verwachten een verslechtering,
terwijl 22 bewoners een verbetering verwachten. Wel zien we hier
wat meer bewoners die deze vraag beantwoorden met ‘weet niet’
(10). Kennelijk vind men het lastig om in de toekomst te kijken. Het
optimisme aangaande de woonsituatie kan uiteraard een gevolg
zijn van de woningveranderingen die in de wijk worden uitgevoerd.
Acht bewoners geven aan dat ze geen problemen hebben gehad
met hun woonsituatie. Van de bewoners met problemen geven er
24 aan dat ze hulp hebben gehad van de wijkcoaches (75%). Acht
bewoners hebben geen hulp gehad terwijl daar volgens hen wel
reden toe was. Bij deze 8 bewoners is in twee gevallen de situatie
in het afgelopen jaar verbeterd en eveneens bij twee de situatie
verslechterd (zie de vierde grafiek). Bij de bewoners die wel hulp
hebben gehad is in 13 gevallen de situatie verbeterd, maar ook in 5
gevallen de situatie verslechterd, terwijl eveneens in 5 gevallen de
woonsituatie gelijk is gebleven. Vooral bij de bewoners die hulp
hebben gekregen van de wijkcoaches zien we optimisme ten
aanzien van de toekomstige woonsituatie: 14 van de 18
verwachten een verbetering. De bewoners die geen hulp hebben
ontvangen zijn wat minder optimistisch (3 van de 7). Er zijn dus
aanwijzingen dat de hulp van de coaches effect heeft op de
woonsituatie.
Op de open vraag naar de hulp die de wijkcoach op dit onderwerp
heeft gegeven zijn de volgende antwoorden het meest gegeven:
hulp bij communicatie met de woningbouwvereniging of andere
instanties (6x), heeft gezorgd voor een betere woning (5x), heeft
gezorgd dat ik een woning kreeg of kon behouden (5x), heeft
geholpen bij problemen met de buren (3x).
Al met al ontwikkelt de woonsituatie zich positief en zijn er
aanwijzingen dat de wijkcoaches hebben bijgedragen aan deze veranderingen.
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2.3 Financiële situatie
De financiële situatie van de bewoners is duidelijk minder rooskleurig dan de woonsituatie. Van de 41 bewoners die deze vraag
hebben beantwoord is niemand zeer tevreden en slechts 9 zijn er
tevreden. Daarentegen zijn er 5 zeer ontevreden en 12 ontevreden. Er is ook geen duidelijke verbetering in de situatie te constateren. In het afgelopen jaar ging bij 18 bewoners de situatie
achteruit en maar bij 3 bewoners vooruit (bij 19 gelijk). Wanneer
ze in de toekomst kijken zijn van de 34 bewoners die op deze vraag
een antwoord hebben gegeven er 9 optimistisch en ook 9
pessimistisch (16 verwachten geen verandering). Er is per saldo
dus geen duidelijk positieve toekomstverwachting, maar men is
minder negatief dan over het afgelopen jaar.
Negen bewoners geven aan dat ze geen hulp van de wijkcoaches
op financieel gebied nodig hebben gehad. Van hen die wel hulp
nodig hadden hebben 20 die hulp ook gekregen (71%), bij 8 bleef
die achterwege. Voor de verandering van de situatie in het
afgelopen jaar maakt het niet uit of men hulp van de coaches heeft
gehad of niet. In beide gevallen zien we dat er nauwelijks
bewoners zijn die er op vooruit zijn gegaan. De groep die achteruit
is gegaan is in beide gevallen substantieel en even groot als de
groep waarbij de situatie gelijk is gebleven. Het gebrek aan invloed
van de hulp van de wijkcoaches op financieel gebied kan te maken
hebben met het langdurige karakter van de schuldenproblematiek
van veel bewoners. Schulden worden niet van de ene op de andere
dag afgelost, dat duurt meestal jaren. Een aanwijzing dat de hulp
van de wijkcoaches in de komende jaren wellicht zijn vruchten
gaat afwerpen vinden we in de toekomstverwachting van de
bewoners. Hier zijn we een behoorlijke groep van 8 personen die
optimistisch is over de financiële situatie bij diegenen die wel hulp
hebben gehad. Dit optimisme ontbreekt bij de groep die geen hulp
heeft gehad.
Op de open vraag naar de hulp die de wijkcoach op dit onderwerp
heeft gegeven worden de volgende antwoorden het meest
gegeven: hulp bij het op orde krijgen van de financiële situatie (6x),
voorkomen van een verslechtering (3x), hulp bij een
betalingsregeling of schuldsanering (3x), hulp bij communicatie
met instanties.
De antwoorden op de open vraag bevestigen het beeld dat de hulp
van de wijkcoaches in eerste instantie is gericht op het verbeteren
van de vaardigheden om met geldproblemen om te gaan en te
voorkomen dat bewoners steeds verder afglijden. Echte resultaten zijn kennelijk een zaak van lange adem.
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2.4 Werksituatie
Bij de werksituatie is gevraagd of de bewoners betaald werk
hebben. Van de 42 bewoners die deze vraag hebben beantwoord
geven 29 aan geen werk te hebben en 13 wel. Vervolgens zien we
dat slechts 20 bewoners de vraag naar de tevredenheid met de
werksituatie hebben beantwoord. Hiervan hebben er 11 werk en 9
geen werk. Kennelijk heeft de meerderheid van de bewoners
zonder baan verondersteld dat de vragen over tevredenheid met
de werksituatie en de veranderingen in de kans op werk niet op
hen van toepassing waren. Het betreft hier vooral vrouwen
(slechts 32% van de vrouwen beantwoordt deze vragen, tegenover
64% van de mannen). Dit betekent dat 20 van de 29 bewoners
zonder werk niet zijn meegenomen in de meeste van de hiernaast
geplaatste figuren. Uiteraard betekent dit ook dat de resultaten
beperkt bruikbaar zijn. Voor de volledigheid zijn de gegevens toch
weergegeven. De bewoners zijn redelijk tevreden met hun
werksituatie. Opmerkelijk is wel dat ook 3 van de 9 bewoners
zonder baan (zeer) tevreden zijn met hun werksituatie. Er is per
saldo geen duidelijke verbetering in de werksituatie opgetreden en
de bewoners zijn ook niet in grote getalen optimistisch over de
toekomst.
De vraag over de hulp van de wijkcoaches op dit gebied is door wat
meer bewoners beantwoord (30). Opmerkelijk is dat 15 bewoners
aangeven dat hulp van de wijkcoaches niet nodig was. Hiervan
hadden er weliswaar 6 een baan, maar 9 hadden geen baan. Bij
deze 9 gaat het om 1 man en 8 vrouwen. Kennelijk heeft niet
iedereen behoefte aan betaald werk. Van de 15 bewoners die
aangaven hulp nodig te hebben, heeft 73% (11 personen) die hulp
gekregen. Indien we kijken of die hulp heeft bijgedragen aan een
vergroting van de kans op werk in het afgelopen jaar of in de
toekomst, dan zijn de aantallen antwoorden dusdanig klein dat
hier geen goede uitspraken over zijn te doen. Hierbij speelt mee
dat op deze vragen weer minder bewoners antwoord hebben
gegeven (en met name bewoners zonder baan ontbreken). Er is
met de beschikbare gegevens dus niet vast te stellen of de hulp
van de wijkcoaches op dit onderdeel effect heeft gehad.
Er zijn bij dit onderwerp ook relatief weinig antwoorden op de
open vraag naar de hulp van de wijkcoaches gegeven. Drie keer
wordt hulp bij communicatie met instanties genoemd, twee keer
hulp bij het vinden van werk met behoud van uitkering. Al met al
zijn er op dit onderwerp weinig duidelijke conclusies te trekken,
behalve dan dat wijkcoaches wel de nodige hulp hebben verleend en dat er kennelijk een behoorlijke groep
bewoners is (vooral vrouwen) voor wie een betaalde baan geen onderdeel vormt van de concrete ambities.
6

2.5 Gezondheid
In totaal 41 bewoners hebben de vraag naar hun gezondheidssituatie beantwoord. Zestien van hen zijn (zeer) ontevreden,
veertien zijn (zeer) tevreden. De tevredenheid met de gezondheid
hangt sterk samen met de verandering van de gezondheidssituatie
in het afgelopen jaar. Bij vrijwel alle bewoners die ontevreden zijn
met hun gezondheid is die het afgelopen jaar ook verslechterd. In
totaal is de gezondheid bij 23 bewoners in het afgelopen jaar
verslechterd, terwijl er maar bij 9 bewoners een verbetering
optrad. Wel zijn vrij veel bewoners optimistisch voor de komende
jaren: 17 bewoners verwachten een verbetering, slechts 2
verwachten een verslechtering. Ook bij deze vraag hebben weer
minder bewoners een antwoord gegeven (30).
Tien bewoners zeggen geen hulp van de wijkcoaches op
gezondheidsgebied nodig te hebben gehad. Van de overige 32
hebben 20 (63%) die hulp ook gekregen (en 12 dus niet). De
verleende hulp door de wijkcoaches heeft geen invloed gehad op
de gezondheidsverandering in het afgelopen jaar. Zowel bij de
groep die geen hulp heeft ontvangen als bij de groep waarbij dat
wel het geval was, zien we overwegend achteruitgang en slechts
bij een kleine groep een verbetering. De wijkcoaches leveren in
het algemeen ook zelf geen gezondheidszorg en zullen doorgaans
slechts hulp bieden bij het verkrijgen van de juiste zorg op het
moment dat de gezondheidsproblemen zich, door wat voor
oorzaken dan ook, voordoen. Wel is het zo dat de bewoners die
wel hulp hebben gekregen optimistischer zijn over hun situatie in
de toekomst. Zeven van de 13 verwachten een verbetering, terwijl
die slechts bij 2 van de 8 bewoners die geen hulp hebben gekregen
het geval is.
Bij de open vraag naar de hulp van de wijkcoaches op dit gebied
worden de volgende zaken het meest genoemd: hulp bij het
verminderen van stress (5x), hulp bij het verkrijgen van een
behandeling of verwijzing (4x), verbeteren van het zelfbeeld (3x)
en hulp bij de communicatie met hulpverleners (3x).
Al met al luidt de conclusie dat een belangrijk deel van de
bewoners geconfronteerd is met het optreden van gezondheidsproblemen. Daarbij is in een belangrijk deel van de gevallen hulp
verleend door de coaches bij het verkrijgen van de juiste zorg. Het
afgelopen jaar is de gezondheidssituatie maar bij weinig bewoners verbeterd, maar bewoners die hulp
hebben ontvangen zijn wel wat optimistische over de toekomst dan degenen zonder hulp van de coaches.
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2.6 Probleemoplossend vermogen
In totaal 43 bewoners hebben de vraag beantwoord of zij er veel
vertrouwen in hebben dat ze hun problemen zelf kunnen
oplossen. Doordat de antwoordcategorieën hierbij iets afwijken
(de laagste categorie heeft als antwoord ‘geen vertrouwen’), kan
deze vraag niet helemaal worden vergeleken met de
tevredenheidsvragen op de verschillende probleemgebieden. Over
het geheel genomen zijn de bewoners redelijk positief over hun
vermogen om zelf problemen op te lossen. Slechts 9 bewoners
geven aan weinig in staat te zijn hun problemen te kunnen
oplossen. In het afgelopen jaar is het probleemoplossend
vermogen bij 18 bewoners gestegen en bij 5 bewoners achteruit
gegaan. Ook voor de toekomst zijn 12 bewoners optimistisch,
tegenover 5 pessimistisch.
Van de bewoners geven er 28 aan dat ze op dit gebied hulp
hebben gehad van de wijkcoaches. Negen bewoners hebben geen
hulp gehad. Door een afwijkende vraagstelling is deze groep niet
te splitsen in een deel dat wel hulp nodig had en een deel dat geen
hulp nodig had. Wel is duidelijk dat het aantal van 28 bewoners die
hulp op dit onderwerp hebben gehad het hoogste is van alle
probleemgebieden. Te zien is ook dat op dit onderdeel het effect
van de hulpverdeling het grootst is. Van de bewoners met hulp is
bij 17 de situatie verbeterd en slechts bij 2 verslechterd. Bij de
bewoners zonder hulp is bij niemand de situatie verbeterd. Ook
zien we bij de bewoners met hulp dat 10 van hen verwacht dat het
in de toekomst nog beter zal gaan, hoewel er ook 4 pessimistisch
zijn.
Bij de open vraag naar de hulp van de wijkcoaches op dit gebied
worden de volgende zaken het meest genoemd: door de
gesprekken met de wijkcoach weet ik dat ik zelf meer kan oplossen
(6x) en ze leren je om het eerst zelf te proberen, daarna helpen ze
pas (4x).
Al met al lijkt de inzet van de wijkcoaches op dit probleemgebied
behoorlijk effectief te zijn.

2.7 Gezinssituatie
Van de bewoners geven er 20 aan dat ze thuiswonende kinderen
hebben, maar slechts 4 geven er aan dat deze kinderen ook problemen hebben gehad. In 2 gevallen heeft de
wijkcoach hierbij hulp verleend en in twee gevallen is geen hulp verleend. Deze aantallen zijn dusdanig klein
dat een vergelijking tussen kinderen met hulp en zonder hulp geen zin heeft. We zien hier dan ook van af.
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2.8 Het optreden van de wijkcoaches
Aan de bewoners zijn verschillende vragen gesteld over het
optreden van de wijkcoaches. Om te beginnen konden bewoners
aangeven hoe tevreden ze waren met het contact met de
wijkcoach. De bewoners zijn overwegend zeer tevreden! Over het
idee van de wijkcoach als zodanig zijn ze zelfs nog iets positiever.
Van de bewoners vindt 88% dit een zeer goed idee. Bij deze vraag
ontbrak overigens de middencategorie als antwoordmogelijkheid.
De bewoners zijn negen stellingen voorgelegd over de
wijkcoaches. Het zou te ver voeren om de antwoorden op al die
stellingen hier afzonderlijk te bespreken. We volstaan met één
voorbeeld: ’De wijkcoach heeft echt geholpen met het oplossen
van mijn problemen’. Van de bewoners zijn er 24 het hier helemaal
mee eens en 12 het mee eens. Slechts een enkeling is het hier mee
oneens. Van alle stellingen is hieronder de gemiddelde score
weergegeven op een schaal van -0,5 (helemaal mee oneens) tot
+0,5 (helemaal mee eens). De antwoorden laten een eenduidig
beeld zien: de bewoners zijn zeer te spreken over het optreden
van de wijkcoaches. De laagste score vinden we bij de stelling over
de tijd die wijkcoaches hebben om de bewoners te helpen. Ook
hier is de score echter nog duidelijk positief.
De antwoorden op deze stellingen kunnen worden gecombineerd
tot één schaal die de tevredenheid met het optreden van de wijkcoaches weergeeft en varieert van 0
(helemaal ontevreden) tot 1 (helemaal tevreden). De gemiddelde score op deze schaal is 0,85. Er zijn twee
bewoners met een lage score (0,19 en 0,22), en twee bewoners met een gemiddelde score (0,50 en 0,58). De
overige bewoners scoren hoog tot zeer hoog (13 bewoners hebben score 1).
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Er is een open vraag gesteld waarbij bewoners konden aangeven waarom ze het idee van de wijkcoaches
een goed of slecht idee vonden. De meest voorkomende antwoorden zijn: ze zijn dichtbij, zowel letterlijk in
de wijk, als figuurlijk in termen van persoonlijk contact (12x), ze helpen je echt (10x) ze zijn altijd beschikbaar
(8x), de hulp is effectief, problemen worden opgelost (7x) en ze kunnen snel optreden (4x).
In hoeverre hangt de tevredenheid met de wijkcoaches samen met de mate waarin de bewoners hulp
hebben gehad bij hun problemen of juist van hulp verstoken zijn indien dat nodig was? Om die vraag te
kunnen beantwoorden is het nodig om per bewoner inzicht te hebben in het aantal problemen waar men al
dan niet mee is geholpen. Hiernaast is de verdeling van deze variabelen weergegeven. Er zijn 7 bewoners bij
wie bij geen enkel probleem is geholpen, bij 11 bewoners is bij één probleem geholpen, bij 10 bewoners bij
twee problemen en bij 13 bewoners is bij drie of meer problemen
geholpen. Er is dus in ruime mate en vaak bij verschillende
problemen hulp geboden. Minsten zo belangrijk is de vraag bij
hoeveel problemen waarbij dat nodig was er geen hulp is geboden.
Bij de grootste groep bewoners (26) is dit aantal nul: er zijn geen
problemen waarbij hulp achterwege is gebleven. Bij 4 bewoners is
één probleem niet aangepakt, bij 5 bewoners twee en bij 6
bewoners zijn drie of meer problemen niet aangepakt.
Vervolgens kunnen we bekijken of het aantal problemen waarbij
wel of geen hulp wordt geboden samenhangt met de tevredenheid
van de bewoners. Hiertoe is de gemiddelde tevredenheid afgezet
tegen het aantal problemen waarvoor wel of geen hulp is geboden.
Als er bij geen enkel probleem hulp is geboden, dan bedraagt de
gemiddelde tevredenheid 0,62 (op een schaal van 0 tot 1). Al vanaf
hulp bij één probleem neemt de tevredenheid duidelijk toe (0,86)
en naarmate er bij meer problemen hulp wordt geboden stijgt de
tevredenheid nog licht. Het spiegelbeeld zien we bij het aantal
problemen waarbij geen hulp is geboden terwijl dat wel nodig was. Wordt bij alle problemen hulp geboden,
dan is de tevredenheid hoog (0,92). Als er problemen blijven liggen dan neemt de tevredenheid enigszins af
en vooral bij drie problemen of meer die niet worden aangepakt daalt de tevredenheid. Kennelijk vinden
bewoners het niet zo erg als één of enkele problemen niet worden aangepakt, zeker als tegelijkertijd bij één
of meer problemen wél hulp wordt geboden. Bij deze resultaten moet worden opgemerkt dat ze in sterke
mate worden beïnvloed door drie bewoners waarbij geen hulp is verleend door de wijkcoaches en er bij drie
of vier problemen geen hulp is verleend terwijl dat volgens de bewoner wel nodig was. Dit zijn de drie
bewoners met de laagste scores op de tevredenheid met de wijkcoaches. De bewoner met de laagste
tevredenheid (0,19) geeft aan dat de wijkcoach wel van alles heeft beloofd, maar dat er vervolgens niets
mee wordt gedaan. Een andere bewoner (tevredenheid 0,22) geeft aan wel een gesprek met de wijkcoach
te hebben gehad, maar daarna niets meer te hebben gehoord. De derde (tevredenheid 0,50) heeft geen
antwoord op de open vragen gegeven en heeft ook een aantal andere vragen niet ingevuld.
Al met al kan worden vastgesteld dat de bewoners zeer tevreden zijn over de wijkcoaches en dat er
aanwijzingen zijn dat de tevredenheid samenhangt met de mate waarin de wijkcoaches de bewoners
hebben geholpen bij het oplossen van hun problemen. Sommige bewoners geven dan ook spontaan aan dat
de wijkcoaches in de toekomst zouden moeten blijven (5x) of wel een bloemetje verdienen (2x).
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3 De conclusies samengevat
In dit onderzoek hebben we twee onderzoeksvragen beantwoord. Met betrekking tot de vraag: ‘In welke
mate is er volgens cliënten van de wijkcoaches sprake van positieve veranderingen in hun maatschappelijke
positie in een zestal domeinen en in hoeverre houden eventuele veranderingen verband met interventies van
de wijkcoaches?’ kunnen we het volgende concluderen.
Op de domeinen woonsituatie en ‘probleemoplossend vermogen’ is de situatie bij de bewoners verbeterd
en hangt deze verbetering samen met de interventies van de wijkcoaches. Op de domeinen financiën en
gezondheid treden nog geen verbeteringen op, maar zijn de toekomstverwachtingen van de bewoners wel
positiever indien zij door de wijkcoaches zijn ondersteund. Op de domeinen werk en gezin zijn door beperkte
beschikbaarheid van gegevens geen duidelijke uitspraken te doen over het effect van de interventies.
Ten aanzien van de tweede vraag: ‘Hoe tevreden zijn cliënten over het optreden van wijkcoaches en hoe
ervaren zij de door hen gekozen aanpak?’ kunnen we het volgende vaststellen.
De bewoners zijn zeer tevreden over het optreden van de wijkcoaches en de door hen gekozen aanpak. Deze
tevredenheid hangt bovendien samen met de mate waarin de wijkcoaches de bewoners hebben geholpen
bij het oplossen van hun problemen: hoe meer ondersteuning, hoe groter de tevredenheid.
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