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Voorwoord
Voor u ligt de scriptie ‘De weg naar een Vreedzame Wij(k)’. Het onderzoek dat de basis is
van deze scriptie is uitgevoerd bij het sociale team WIJ Groningen, specifiek in het team
die de volgende wijken helpt: Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk. Deze scriptie is
geschreven in kader van ons afstuderen aan de opleiding Social Work van de
Hanzehogeschool Groningen. Van september 2018 tot en met maart 2019 zijn wij bezig
geweest met het schrijven van scriptie en het doen van het bijbehorende onderzoek.
Samen met onze onderzoeksopdrachtgever Anne Kraanen en onze begeleidende docente
Geerte Dijkstra hebben wij onze onderzoeksvraag opgesteld. Het onderzoek dat wij
gedaan hebben was door wisselingen in opdrachtgevers en doelen erg lastig. Na uitvoerig
kwalitatief onderzoek hebben wij de vraag kunnen beantwoorden. Onze docente Geerte
Dijkstra en opdrachtgeefster Anne Kraanen stonden altijd voor ons klaar om vragen te
beantwoorden. Hierdoor konden wij ons onderzoek goed afsluiten.
Via deze weg willen wij onze begeleiders bedanken voor hun hulp en ondersteuning
tijdens dit onderzoek. Hieronder valt ook docente Suzanne Kuik, die vaak bereidt was om
mee te kijken naar het onderzoek. Ook willen wij alle respondenten bedanken voor hun
medewerking en de interessante gesprekken die wij met hen hebben gevoerd. Zonder
deze medewerking hadden wij het onderzoek niet kunnen voltooien.
Tevens willen wij onze klasgenoten van dit jaar en onze collega’s van WIJS bedanken
voor hun hulp en inzicht. Met deze collega’s konden wij overleggen en sparren over het
onderzoek. Als laatste willen wij onze familie, vrienden en partners bedanken voor hun
steun. Deze steun zorgde ervoor dat we steeds weer verder konden met dit lange proces.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Maarten IJtsma en Naomi van der Heide
Groningen 20-03-2019

Samenvatting
In opdracht van WIJ-Groningen is er onderzoek gedaan naar de implementatie van de
Vreedzame Wijk in de wijken Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk door antwoord te zoeken
op de volgende hoofdvraag: “Welke sterke en verbeterpunten zijn er in de implementatie
van de Vreedzame Wijk in het WIJ-team van Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk en op welke
wijze kunnen zij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de implementatie van
Vreedzame Wijk in andere WIJ-teams van Groningen?”
De Vreedzame Wijk is een methodiek die zich richt op de ontwikkeling van democratisch
burgerschap van kinderen. Op de Vreedzame School leren de kinderen over democratisch
burgerschap en de bijbehorende waarden als gelijkheid, solidariteit en vrijheid alsook
vaardigheden als het omgaan met verschillen en het oplossen van conflicten. De
Vreedzame Wijk is de omgeving rondom de school waarin kinderen diezelfde normen en
waarden weer tegenkomen en zich op die manier eigen maken. Het doel: het
verwezenlijken van een vreedzame samenleving door de opvoeding van de jongste
generaties.
Sinds 2014 wordt er door de gemeente Groningen gewerkt aan de invoering van de
Vreedzame Wijk in enkele van haar wijken. De wijken Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk en
Lewenborg zijn hiermee begonnen en zijn nu al een aantal jaren bezig. In de komende
jaren voegen zich daar de wijken Oosterparkwijk, Beijum, de Wijert en Hoogkerk aan
toe.
WIJ Groningen vindt het belangrijk dat haar teams een bijdrage leveren aan de
implementatie van de Vreedzame Wijk in Groningen en wil de teams daar zo goed
mogelijk voor inzetten. Er bestaat echter geen eenduidig verhaal over wat de rol van de
WIJ-teams bij deze implementatie moet zijn en hoe zij hierin het beste tot hun recht
komen.
Dit onderzoek heeft een bijdrage geleverd aan het vormen van dat verhaal, door zich te
richten op het WIJ-team van de wijken Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk waar nu enkele
jaren aan de implementatie van de Vreedzame Wijk gewerkt wordt. Door te
inventariseren wat er in dit WIJ-team de afgelopen jaren goed is gegaan en tegen welke
verbeterpunten zij zijn aangelopen bij de implementatie van de Vreedzame Wijk, hoopt
dit onderzoek een bijdrage te leveren aan de implementatie van de Vreedzame Wijk in de
andere WIJ-teams die hier in de komende jaren mee aan de slag zullen gaan.
De drie jeugdwerkers van het WIJ-team Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk zijn doormiddel
van semigestructureerde interviews gevraagd naar hun ervaringen met de implementatie
van de Vreedzame Wijk. Er is zo een beeld verkregen van de sterke en verbeterpunten
van dit proces.
Het beeld dat is verkregen toont aan dat de Vreedzame Wijk als methodiek en als visie
goede aansluiting vindt bij verschillende partijen in de wijk, maar dat de omvang van de
implementatieopgave niet moet worden onderschat. De jeugdwerkers benoemen dat de
tijd die zij voor de implementatie kregen te weinig is om grote stappen te zetten en een
breed bereik te genereren.
De kracht van de implementatie bevindt zich op de werkvloer waar de waarden van de
Vreedzame Wijk op zeer uiteenlopende wijzen vorm krijgen en zo de kinderen bereiken.

De kansen liggen op het niveau van het management die door te investeren in
eigenaarschap op de werkvloer en ruimte te bieden voor experimenteren en autonomie
er voor kan zorgen dat de implementatie sterker en duurzamer vorm krijgt.
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1. Inleiding
Twee vierdejaarsstudenten van de opleiding Social Work aan de Hanzehogeschool deden
als onderdeel van het afstudeerprogramma onderzoek in opdracht van stichting WIJ
Groningen. WIJ Groningen vroeg de studenten onderzoek te doen naar het verloop van
de implementatie van Vreedzame Wijk in de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk.

1.1 Context
WIJ Groningen is sinds 2015 de overkoepelende naam voor de sociale wijkteams in
Groningen. WIJ Groningen biedt ondersteuning in het sociaal domein en draagt bij aan de
uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdzorg en de
Participatiewet binnen de gemeente Groningen (WIJ Groningen, 2016).
De dertien sociale wijkteams die onder WIJ Groningen vallen bieden in dit kader
ondersteuning aan wijkbewoners van alle leeftijden en voeren taken uit die voorheen
waren ondergebracht bij het Stip (Steun- en informatiepunt), het zorgloket en het CJG
(centrum voor jeugd en gezin) (sociaalweb, z.d.).
De Groninger wijken Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk hebben gezamenlijk één WIJ-team.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen dit team.

1.2 Situatieanalyse
In 2004 stelde hoogleraar in de pedagogiek Micha de Winter vast dat er een toename te
zien was in aandacht voor het individueel belang in de opvoeding van kinderen. Oog voor
emancipatie en individuele ontwikkeling wordt door De Winter (2004) toegejuicht, maar
hij waarschuwt wel dat met die ontwikkeling tegelijkertijd het algemeen belang steeds
meer uit de opvoeding lijkt te verdwijnen. En dat is zorgelijk stelt hij. Want wanneer de
burgers van een samenleving het algemeen belang niet langer belangrijk achten, dan
zullen waarden als solidariteit en betrokkenheid bij elkaar langzaam uit deze samenleving
verdwijnen (Winter, 2004).
Als antwoord op deze ontwikkeling werd door de CED-groep (voorheen Centrum Educatie
en Dienstverlening) een lessenprogramma ontwikkeld waarmee kinderen op de
basisschool democratische waarden als solidariteit, gelijkheid en vrijheid meegegeven
zou worden. Dit lessenprogramma draagt de naam de Vreedzame School (Pauw, 2016).
In navolging van de Vreedzame School is ook de methodiek de Vreedzame Wijk
ontwikkeld. Deze methodiek heeft als doel om de principes van de Vreedzame School op
de schaal van de wijk toe te passen zodat kinderen niet alleen op school, maar ook op
hun sportvereniging, in de speeltuinen en op straat dezelfde omgangsvormen en sociale
normen tegenkomen (Pauw, 2016). In dit onderzoek wordt de term Vreedzaam
veelvuldig als adjectief gebruikt. Het verwijst in die gevallen naar de democratische
waarden en omgangsnormen die binnen een Vreedzame School aan kinderen worden
geleerd (zie bijlage 1 voor meer informatie over de inhoud van het lessenprogramma van
de Vreedzame School).
Projectleider Vreedzame Wijken bij de gemeente Groningen Janet Meijer legt uit dat de
gemeente Groningen in 2013 is begonnen met het Vreedzaam maken van haar eerste
wijken. Dit houdt in dat in de wijken waar zich Vreedzame scholen bevinden, ook andere

organisaties worden aangemoedigd een Vreedzaam beleid te voeren, om op die manier
een coherent pedagogisch klimaat in de wijk te creëren (persoonlijke communicatie,
2019).
WIJ Groningen is een van de organisaties die in een Vreedzame Wijk een belangrijke rol
speelt. Van belang is dan ook dat het WIJ-team van een Vreedzame Wijk de Vreedzame
principes erkent en uitdraagt. Om dit voor elkaar te krijgen worden er in de betreffende
WIJ-teams medewerkers verantwoordelijk gemaakt voor het onder de aandacht brengen
en implementeren van de Vreedzame Wijk binnen niet alleen het eigen team, maar ook
onder wijkbewoners en de andere relevante organisaties in de wijk.
In 2013 zijn de WIJ-teams van de wijken Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk en Lewenborg
begonnen met de transitie naar werken met de principes van de Vreedzame Wijk. In
deze beide teams zijn destijds medewerkers aangesteld om hierin de kartrekkersrol te
vervullen.
Voor de wijken Oosterparkwijk, Beijum en Hoogkerk geldt dat zij de komende jaren ook
Vreedzame Wijken zullen worden. Om te voorkomen dat de WIJ-teams in deze wijken
tegen de zelfde kinderziektes aanlopen als de reeds Vreedzaam werkende WIJ-teams,
moet dit onderzoek inzichtelijk maken welke aspecten van de implementatie Vreedzame
Wijk als waardevol zijn ervaren en welke punten juist verbetering behoeven. Door deze
inventarisatie aan te bieden aan de wijken die Vreedzaam willen gaan werken hoeven
zijn het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen zij leren van de ervaringen van andere
wijken.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is te inventariseren welke sterke en verbeterpunten er zijn in
de implementatie van de Vreedzame Wijk in de WIJ-teams van de Groningse wijken
Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk, zodat deze inzichten een bijdrage kunnen leveren aan
de implementatie en implementatie van de Vreedzame Wijk in andere WIJ-teams van de
gemeente Groningen.

Vraagstelling
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
Welke sterke en verbeterpunten zijn er in de implementatie van de Vreedzame Wijk in
het WIJ-team van Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk en op welke wijze kunnen zij een
bijdrage leveren aan het verbeteren van de implementatie van Vreedzame Wijk in andere
WIJ-teams van Groningen?
De deelvragen die zullen worden beantwoord om een antwoord te krijgen op de
hoofdvraag zijn:
1. Wat is Vreedzame Wijk en wat is het belang van Vreedzame Wijk?
2. Wat is de rol van de WIJ-teams in de wijk?
3. Wat zegt de literatuur over de juiste aanpak van het implementeren van een
nieuwe methodiek of werkwijze?
4. Wat zijn sterke punten van de wijze waarop de implementatie van Vreedzame
Wijk in Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk is verlopen?
5. Wat zijn verbeterpunten van de wijze waarop de implementatie van Vreedzame
Wijk in Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk is verlopen?

2. WIJ en de Vreedzame Wijk
Om een beeld te schetsen van het terrein waarop dit onderzoek zich afspeelt wordt er in
dit hoofdstuk aan de hand van literatuurstudie antwoord gegeven op de volgende
deelvragen:
- Wat is Vreedzame Wijk en wat is het belang van de Vreedzame Wijk?
- Wat is de rol van de WIJ-teams in de wijk?
- Hoe verloopt een goede implementatie van de Vreedzame Wijk?

2.1 Korte voorgeschiedenis: Roep om democratisch burgerschap
De behoefte aan een antwoord op de groeiende ordeproblematiek in achterstandswijken
en de afname in nadruk op democratische waarden in de opvoeding van nieuwe
generaties ontstond al in de vroege jaren negentig. In 1992 schreef de toenmalige
minister van onderwijs Jo Ritzen een brief aan de tweede kamer met de titel ‘De
pedagogische opdracht van het onderwijs’. Aanleiding voor deze brief was de zorg over
het tekort schieten van de opvoedende rol van het onderwijs. Onderwijsinstellingen
zouden te weinig aandacht hebben voor de overdracht van normen en waarden. Als
gevolg hiervan was er sprake van een groeiende toename aan ordeproblematiek in, met
name, achterstandswijken.
Naar aanleiding hiervan kreeg de CED-groep (voorheen Centrum voor Educatieve
Dienstverlening) de opdracht een methode te ontwikkelen die deze ordeproblematiek zou
aanpakken (Pauw, 2013). Uit deze opdracht ontstond de methodiek van de Vreedzame
School die sinds 1999 op steeds meer scholen in Nederland word toegepast.
Hiermee werd de tendens richting individualisering en teloorgang van de
gemeenschapszin nog niet volledig omgekeerd. In zijn essay ‘Opvoeding, onderwijs en
jeugdbeleid in het algemeen belang’ stelt de Winter (2004) dat het individuele belang in
het onderwijs een steeds hogere prioriteit heeft gekregen en dat daarmee het algemeen
belang uit het oog is verloren.
Naast deze verschuiving in de inhoud van de opvoeding is er ook een verandering te zien
in hoe deze opvoeding vorm krijgt. De traditionele opvoedrollen die ooit waren
weggelegd voor familie, kerk en buurt alsmede de eenduidigheid in de opvoedwaarden
binnen een gemeenschap zijn in de afgelopen decennia komen te vervallen waardoor er
steeds minder samenhang en eenduidigheid is in de opvoeding die kinderen meekrijgen
(RMO, 2001). Samenhang en eenduidigheid in opvoeding en benadering is juist van groot
belang voor een goede ontwikkeling van kinderen (Blokland, 2010).
Om deze ontwikkeling het hoofd te bieden pleit De Winter (2011) er voor om de
pedagogische civil society te versterken. Hiermee bedoelt hij dat de opvoeding van
kinderen niet alleen binnen het gezin moet plaatsvinden, maar in de bredere
gemeenschap of wijk moet worden opgepakt.
Bovendien stelt Pauw (2013) dat kinderen zich democratische waarden als gelijkheid en
solidariteit niet eigen maken wanneer zij deze alleen binnen de schoolomgeving
tegenkomen. Om de boodschap van de Vreedzame School sterker en breder neer te
zetten werd Stichting Vreedzaam opgezet en werd door hen de Vreedzame Wijk
ontwikkeld. Hiermee worden de waarden en principes uit de Vreedzame School in de hele
wijk ingezet (Pauw, 2013).

2.2 De Vreedzame Wijk
De basisprincipes, bestaande uit democratische waarden en verantwoord burgerschap,
waar het in de Vreedzame Wijk op neerkomt vinden hun oorsprong in de Vreedzame
School. In 2005 is er in de wet opgenomen dat scholen vanaf dat moment verplicht zijn
burgerschapsvorming aan te bieden aan hun leerlingen. De manier waarop zij dit dienen
te doen is niet vastgelegd, maar wordt aan de scholen zelf over gelaten. Sindsdien werkt
een groot aantal Nederlandse scholen met de methodiek van de Vreedzame school
(Pauw, 2013).
Het streven van de Vreedzame School is leerlingen op te voeden met democratische
waarden. Daarbij richt de benadering zich niet zozeer op het kind als individu, maar op
het kind in samenhang met zijn sociale en fysieke omgeving (Pauw, 2013).
Aan de hand van zes thema’s die in blokken verdeeld over 38 lessen aan bod komen,
maken de kinderen op een Vreedzame school zich de basisprincipes van een
democratische samenleving eigen. Die zes thema’s zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

We
We
We
We
We
We

horen bij elkaar (een positief sociaal klimaat).
lossen conflicten zelf op (conflicthantering).
hebben oor voor elkaar (communicatie).
hebben hart voor elkaar (gevoelens).
dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid).
zijn allemaal anders (omgaan met verschillen).

Dat wat in deze lessen op de Vreedzame School geleerd wordt krijgt verder vorm in de
omgeving buiten de school: de wijk. De Vreedzame Wijk doet dit door visie en methodiek
samen te brengen. Het doel dat de Vreedzame wijk voor ogen houdt is tweeledig en is
gericht op 1) het wegwerken van democratische tekorten in, met name,
achterstandswijken en 2) het versterken van sociaal kapitaal in deze buurten (Pauw,
2016).
De Vreedzame Wijk heeft vier mechanismen of pijlers waarmee het bovenstaande doelen
probeert te bereiken:
1) Sociale verbondenheid en gemeenschapszin stimuleren.
De eerste manier waarop de Vreedzame Wijk haar doelen probeert te bereiken is door
het stimuleren van sociale verbondenheid en gemeenschapszin. Uit onderzoek van
Breedveld e.a. (2006) blijkt dat Nederlanders steeds meer individuele activiteiten
ondernemen waarbij ze niet afhankelijk zijn van anderen, maar daardoor ook minder in
contact komen met anderen. Ook De Winter (2011) stelt vast dat er steeds minder
sprake is van sociale verbondenheid in met name achterstandswijken. Deze ontwikkeling
wordt door hem als onwenselijk gezien, en niet op de laatste plaats omdat een tekort aan
sociale bindingen een risicofactor is voor verwaarlozing en zelfs mishandeling van
kinderen (Winter, 2011).
Het eerste uitgangspunt van de Vreedzame Wijk is daarom ook het stimuleren van
gemeenschapszin en het vergroten van sociale verbondenheid en sociaal kapitaal. Uit
onderzoek van De Winter (2011) blijkt dat een sterkere sociale verbondenheid in een
wijk leidt tot minder jeugdcriminaliteit.

Uit onderzoek van Blum en Rinehard (1998) komt naar voren dat jongeren die op school
en in het gezin een sterkere sociale binding ervaren significant betere resultaten op
school behalen. Daarnaast blijkt uit ander onderzoek een positieve relatie te bestaan
tussen welzijn en gezondheid en sociale verbondenheid (Putnam, 2000).
Putnam (2000) onderscheid twee soorten sociaal kapitaal: bindend en overbruggend.
Bindend sociaal kapitaal heeft betrekking op het netwerk binnen de eigen groep (familie,
vrienden, directe buren). Overbruggend sociaal kapitaal zijn de netwerken buiten de
eigen groep. Ook stelt Putnam (2000) vast dat de meeste initiatieven die gericht zijn op
het vergroten van sociaal kapitaal zich richten op bindend sociaal kapitaal en niet op
overbruggend sociaal kapitaal. De Vreedzame Wijk richt zich juist op beide variaties van
sociaal kapitaal op de sociale verbondenheid in de wijk optimaal te krijgen (Pauw, 2016).
2) Een sociale norm in de omgeving creëren.
Het tweede uitgangspunt van de Vreedzame Wijk is het creëren van een sociale norm in
de omgeving. Gebaseerd op het werk van Bronfenbrenner (1979) die in het door hem
ontwikkelde sociaal-ecologisch model stelt dat het gedrag van de mens niet los van de
omgeving kan worden gezien. Wanneer er in een omgeving een bepaalde norm geldt zal
dit invloed hebben op het gedrag van de personen binnen die omgeving. Ook Azjen
(1991) onderschrijft de invloed van de waargenomen sociale norm van (belangrijke)
anderen op het gedrag van het individu.
Het is van belang dat de normen en waarden die de kinderen en jongeren binnen de
schoolomgeving aanleren ook in de buurt of wijk buiten de schoolomgeving zichtbaar
zijn. Zo blijkt uit onderzoek van Lindenberg & Steg (2007) dat mensen er minder toe
geneigd zijn zich aan normen te houden als zij zien dat anderen de normen ook
overtreden.
3) Participatie van kinderen en jongeren bevorderen.
Binnen de Vreedzame Wijk is het van belang dat kinderen en jongeren niet los van de
gemeenschap staan, maar er onderdeel van zijn. Kinderen en jongeren zijn immers de
maatschappij van de toekomst en dus in het waardevol om ze al op jonge leeftijd kennis
te laten maken met het deelnemen aan die maatschappij (Pauw, 2016).
Uit onderzoek van Mooij (2001) is gebleken dat wanneer jongeren invloed kunnen
uitoefenen op besluitvorming binnen de schoolomgeving, dit leidt tot meer betrokken en
pro-sociaal gedrag.
In een onderzoek van Mager & Nowak (2012), waarin zij het effect van
studentenparticipatie bij het bevorderen van gezondheid op scholen onderzochten, blijkt
dat studentenparticipatie een enorm positieve invloed heeft op zowel de motivatie en
eigenaarschap als de kennis, vaardigheden en positieve houding omtrent gezondheid.

4) De invloed van leeftijdsgenoten benutten.
Door kinderen en jongeren aan te sporen zich democratisch op te stellen en elkaar aan te
spreken op ongewenst gedrag wordt er gebruik gemaakt van de invloed van
leeftijdsgenoten.

Uit recent onderzoek blijkt dat adolescenten meer pro-sociaal gedrag vertonen wanneer
dit door leeftijdsgenoten wordt aangemoedigd en veel minder wanneer dit niet gebeurd
(Hoorn, Dijk, Meuwese, Rieffe, & Crone, 2014).

2.3 Stichting WIJ Groningen: In het hart van de sociale
infrastructuur.
Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hevelde de rijksoverheid al in 2007
veel verantwoordelijkheden op het gebied van sociaal welzijn over naar de gemeenten
(Lans, 2017). In 2015 ging deze decentralisatie nog verder met de vernieuwing van de
WMO en werden gemeenten verantwoordelijk voor (“WMO 2015: wat is er veranderd?”,
2014).
De reden van deze verregaande decentralisatie in het sociaal domein is de wens van de
rijksoverheid om van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving te gaan
(Gemeente Groningen, 2016). Volgens de rijksoverheid heeft deze transitie de grootste
kans van slagen door inzet op het niveau van de gemeenten, omdat zij dichter bij de
bevolking staan en beter kunnen inspelen op lokale vragen en behoeften (Gemeente
Groningen, 2016).
De manier waarop dit inspelen op lokale vragen en behoeften in Groningen gebeurt is
door de inzet van sociale wijkteams. Deze teams bestaan uit een manager,
gedragswetenschappers, uitvoerende medewerkers zoals jeugdwerkers en
buurtopbouwwerkers en vrijwilligers De overkoepelende naam waaronder de dertien
sociale wijkteams in Groningen opereren is WIJ Groningen (“Methodisch kader WIJ
Groningen”, 2016).
De ambitie van de gemeente Groningen, en daarmee in het verlengde van WIJ
Groningen, is om een samenhangend en lokaalgerichte sociale infrastructuur te creëren.
Deze ambitie wordt door de gemeenteraad (Gemeente Groningen, 2016) als volgt
omschreven:
“We willen toe naar een gebiedsgerichte sociale infrastructuur en ondersteuningspraktijk,
die - aansluitend op de eigen mogelijkheden van inwoners en de directe omgeving - een
resultaatgerichte ondersteuning aan inwoners biedt, waarbij de nadruk ligt op het
voorkomen of verminderen van sociale problemen en het vergroten van de eigen regie en
meedoen aan de Groninger samenleving.”
De sociale teams van WIJ Groningen spelen een centrale rol in deze sociale infrastructuur
en hebben vooral een laagdrempelige en ondersteunende rol van waaruit zij zorgt dat
wijkbewoners zoveel mogelijk hun problemen met elkaar oplossen door hen in contact te
brengen met andere wijkbewoners, mantelzorgers en vrijwilligers. Zo nodig biedt het
WIJ-team ook zelf ondersteuning of helpt bij het opzetten van initiatieven door en voor
bewoners. Alleen voor gevallen waarin het echt nodig is heeft het WIJ-team ook een
doorsluisfunctie richting meer specialistische zorg (Gemeente Groningen, 2016). De
positie van WIJ Groningen wordt in figuur 1 schematisch weergegeven.

Figuur 1. Herdrukt van “Nota kernactiviteiten en samenstelling WIJ Groningen 2018”,
door gemeente Groningen, 2016, pagina 8.

2.4 De transitie naar een vreedzame wijk
De implementatie van de Vreedzame Wijk is een proces dat meerdere jaren in beslag
neemt. Het proces kenmerkt zich door een twaalftal stappen die verspreid over een
periode van tenminste twee jaar worden doorlopen (Pauw, 2016).
Hieronder volgen de 12 stappen van het implementatieproces (Pauw, 2016) :
1. Verkenning en voorlichting: In de eerste stap of fase worden er gesprekken
gevoerd met organisaties en andere partijen in de wijk. De verschillende partijen
krijgen uitleg over de inhoud en het doel van Vreedzame Wijk en er wordt gepeild
welke van hen als partners willen en kunnen fungeren bij het
implementatieproces.
2. Selectie van deelnemende partners en het officiële startmoment: In deze stap
wordt geïnventariseerd welke organisaties mee gaan doen en zich aan de
samenwerking committeren. Er wordt hierbij gelet op het zogenoemde
schillenmodel, waarbij eerst begonnen wordt met de organisaties die dicht bij de
school staan en vervolgens wordt uitgebouwd naar organisaties die verderaf
staan.
3. Intentieverklaring deelnemende partners: Op dit moment wordt officieel duidelijk
gemaakt dat er wordt gewerkt aan het implementeren van de Vreedzame Wijk
door de meewerkende partijen. In veel gevallen wordt hierbij een
intentieverklaring ondertekend door de participerende partijen.
4. Het instellen van een wijk-brede stuurgroep Vreedzame Wijk: In de wijk wordt
een stuurgroep ingesteld met vertegenwoordigers van sleutelpartijen onder
leiding van een externe regisseur.
5. Het instellen van een stuurgroep Vreedzame Wijk per partner: Er wordt ook een
stuurgroep per deelnemende organisatie ingesteld, die meedenkt en een actieve
rol speelt bij het vervolg.
6. Uitvoeren trainingen en informatiebijeenkomsten: Na het opstellen van een plan
voor de diverse organisaties en doelgroepen, worden er trainingen verzorgd.

7. Train-de-trainer: Bij trainingen van professionals en vrijwilligers wordt ook actief
gezocht naar sleutelfiguren in de deelnemende organisaties die dragers kunnen
worden van de Vreedzame Wijk. Hen wordt de gelegenheid geboden een train-detrainer cursus te volgen waarna zij in hun eigen organisaties of omgeving zelf
ouders, vrijwilligers of professionele opvoeders kunnen scholen.
8. Knopen leggen: wat is er al en wat versterkt elkaar?: In een wijk zijn vaak al veel
activiteiten en initiatieven te vinden. Bij implementatie van de Vreedzame Wijk is
het niet de bedoeling deze te gaan vervangen. Immers veel van deze activiteiten
en initiatieven sluiten vaak al aan bij de Vreedzame Wijk. Hierbij is wel goed om
te kijken of er duidelijke koppelingen kunnen worden gelegd tussen de activiteiten
en Vreedzame Wijk.
9. Vreedzame kinderraad, Kinderwijkmanifest en scholenacties rondom manifest: In
het tweede jaar van de invoering Vreedzame Wijk wordt de aandacht verschoven
van de wijk algemeen en de professionals die werken in de wijk, naar de kinderen
van de wijk. Er komt een Vreedzame Kinderraad bestaande uit democratisch
verkozen vertegenwoordigers van de scholen. Samen stellen zij een
Kinderwijkmanifest en presenteert deze. Het is vervolgens aan de scholen om
activiteiten te bedenken om het manifest in de praktijk te brengen.
10. Het trainen van wijkmediatoren: De leerlingmediatoren van de Vreedzame scholen
(zie bijlage 1 voor verdere toelichting hierover) krijgen na overleg met de ouders
een training gericht op het inzetten van hun mediatievaardigheden in de buurt of
wijk.
11. Informatieve bijeenkomsten: Voor organisaties en doelgroepen die niet direct
deelnemen aan de Vreedzame Wijk, worden verschillende bijeenkomsten
georganiseerd. Dit omdat het wel van belang is dat ze informatie hebben over de
toepassing van de principes van de Vreedzame Wijk in de verschillende velden.
12. Communicatie: In de looptijd van de invoering van de Vreedzame Wijk wordt er
een nieuwsbrief georganiseerd voor alle bewoners in de wijk.
13. Afsluitende wijkbijeenkomst: Het gehele twee durende proces wordt aan het einde
afgesloten door een laatste bijeenkomst.
Uit onderzoek van Mijs (2007) zijn een aantal uitgangspunten naar voren komen die van
belang zijn bij het doorvoeren van veranderingen binnen de schoolomgeving. Stichting
Vreedzaam heeft deze uitgangspunten overgenomen bij de transitie van wijken naar
werken met Vreedzame principes (Pauw, 2016).
Zo wordt door Stichting Vreedzaam benadrukt dat het belangrijk is de wijk en de situatie
waarin deze zich bevindt als uitgangspunt te nemen bij de verandering. Dit betekent dat
er goede kennis moet zijn over de sterke, zwakke en unieke kenmerken van de wijk en
dat de verandering naar een Vreedzame samenwerking hierop moet worden afgestemd
(Pauw, 2016).
Het tweede punt is dat er voldoende ruimte moet worden genomen voor de transitie en
dat de verschillende organisaties in de wijk de tijd moeten krijgen de Vreedzame
principes te incorporeren. Een verandering als de transitie naar een Vreedzame Wijk
heeft nou eenmaal tijd nodig en het is belangrijk dat die tijd genomen wordt.
Ook het belang van gerichtheid op het primaire proces wordt onderstreept. Bij een
succesvolle implementatie van Vreedzame Wijk staan de vaardigheden en de houding
van de professionals die met kinderen werken centraal. Trainingen die gericht zijn op de
praktijk van de werkvloer zijn hierin essentieel.
Trainingen alleen zijn echter niet genoeg. De structuren, werkomgeving en protocollen
die ter ondersteuning van het primaire proces dienen moeten mee veranderen.

Onderzoek van Barry (2016) benadrukt het belang van het betrekken van meerdere
partijen en het stellen van doelen op verschillende niveaus bij het doen slagen van
veranderingen op grote schaal. Stichting Vreedzaam neemt dit inzicht over en adviseert
bij de transitie naar een Vreedzame Wijk te zorgen voor doelen op de niveaus van het
management, de organisaties, uitvoerende professional en wijkbewoners (Pauw, 2016).
Hier op aansluitend is het belangrijk om een goed evenwicht te bewaren tussen top-down
en bottom-up processen. Het management is van belang bij het uitwerken van
strategieën en het stellen van doelen, maar de werkvloer moet hier bij betrokken blijven
en een even groot aandeel hebben in het invoeringsproces (Pauw, 2016).
De laatste uitgangspunten van een succesvolle implementatie zijn gericht op het creëren
van een gevoel van eigenaarschap bij de betrokken partijen. Een gevoel van
eigenaarschap leidt tot meer investering en een duurzamere betrokkenheid van de
betreffende persoon en is daarom onmisbaar bij een veranderingsproces op grote schaal
(Pauw, 2016).
Allereerst is het belangrijk dat het werken met Vreedzame Wijk voor alle betrokken
partijen duidelijk voordeel biedt. De Vreedzame Wijk moet dus niet alleen gericht zijn op
de kinderen, maar ook op de opvoeders van die kinderen en de andere wijkbewoners. Er
moet actief op zoek gegaan worden naar de voordelen voor de betrokken partijen (Pauw,
2016).
Ook is het van belang dat de interne kracht van de betrokken partijen wordt aangeboord.
Veel mensen voelen in eerste instantie weerstand bij veranderingen. Het is daarom
belangrijk dat zij de ruimte krijgen om te experimenteren met de methodiek en op die
manier te ontdekken op wat voor manier de methodiek bij hen past (Pauw, 2016).

2.5 conclusie
Door de literatuurstudie is duidelijkheid ontstaan over de doelen en visie van de
Vreedzame Wijk en de centrale rol van de WIJ-teams in de Groninger wijken. Een
overeenkomst van de Vreedzame Wijk en WIJ Groningen die gelijk in het oog springt is
dat beide zich richten op de wijk en beide met in grote lijnen hetzelfde doel voor ogen:
bijdragen aan een wijk waar bewoners met elkaar zorgen voor een leefbare
gemeenschap doormiddel van bijvoorbeeld bewonersinitiatieven, mantelzorg en
vrijwilligerswerk.
WIJ-Groningen heeft als doel om de bewoners van Groninger wijken in hoge mate
zelfredzaam te maken. In een wijk (zoals een Vreedzame Wijk) waarin de bewoners als
kind hebben geleerd zorg te dragen voor elkaar en de omgeving zal dit doel
hoogstwaarschijnlijk eenvoudiger te verwezenlijken zijn.
Een ander opvallend en voor dit onderzoek mogelijk interessant punt is dat uit de
literatuur naar voren is gekomen dat er vanuit Stichting Vreedzaam duidelijke richtlijnen
zijn ontwikkeld met betrekking tot de implementatie van de Vreedzame Wijk. Deze
richtlijnen zullen naast de resultaten van het veldonderzoek worden gelegd om te kijken
in hoeverre de richtlijnen in de praktijk terugkomen.

3.

Methodologische verantwoording

In dit hoofdstuk wordt de methode van onderzoek toegelicht en verantwoord. Allereerst
zal worden uitgelegd van wat voor type onderzoek er sprake is. Vervolgens wordt er
ingegaan op de keuze voor het aantal en het soort respondenten die voor het onderzoek
zijn gebruikt. Daarna wordt de keuze voor de ingezette onderzoeksinstrumenten
verklaard, gevolgd door uitleg over de wijze waarop deze in de praktijk zijn ingezet. Tot
slot zal worden toegelicht op welke manieren de betrouwbaarheid en validiteit van het
onderzoek gewaarborgd is.

3.1 Vooronderzoek
In het vooronderzoek is Janet Meijer geïnterviewd. Zij is projectleider Vreedzame Wijken
bij de gemeente Groningen. Dit vooronderzoek is bedoeld om een goed beeld te krijgen
van hoe het beleid en de doelen met betrekking tot de implementatie van Vreedzame
Wijk vanuit de gemeente Groningen eruit zien.
Er is voor gekozen om Janet Meijer te interviewen omdat zij vanaf het begin betrokken is
geweest bij het werken aan Vreedzame Wijken in de gemeente Groningen en zij vanuit
haar regisserende rol een overstijgende blik heeft die de onderzoekers heeft geholpen
een beeld te vormen over de situatie die niet in literatuur terug te vinden is.
Janet Meijer is sinds 2013 actief als projectleider Vreedzame Wijken bij de gemeente
Groningen. In die functie gaat ze het gesprek aan met partijen in de Groninger wijken die
een rol kunnen spelen in de transitie naar een Vreedzame Wijk. Dit zijn partijen als
scholen, buurtcentra, sportverenigingen, speeltuinverenigingen en WIJ-Groningen. Ze
probeert enthousiasme te kweken bij deze partijen en hen zo over te halen zich in te
spannen voor een Vreedzame Wijk. Daarnaast helpt ze deze partijen op weg wanneer ze
belangstelling hebben voor Vreedzame Wijk door ze met elkaar in contact te brengen en
te laten deelnemen aan trainingen.
Janet Meijer geeft aan hierin wisselend succes te hebben. Sommige partijen zijn gelijk
erg enthousiast en verwelkomen een nieuwe methodiek en visie als Vreedzame Wijk met
open armen. Andere partijen reageren minder enthousiast omdat ze genoeg aan hun
hoofd hebben of de meerwaarde er simpelweg niet van in zien.
De keuze om er wel of niet aan mee te werken blijft uiteindelijk natuurlijk bij de partijen
zelf en veel meer dan dat gesprek blijven aangaan kan Janet vanuit haar huidige rol niet
doen. Om meer te kunnen bereiken moet de gemeente volgens haar meer investeren.
Dat dit een nuttige investering kan zijn onderschrijft zij. Ze ziet grote waarde in
Vreedzame Wijk voor een samenleving waarin van burgers verlangt wordt dat zij meer
participeren.

3.2 Typering onderzoek
Dit onderzoek is te typeren als een inventariserend onderzoek dat raakvlakken heeft met
procesevaluatie. Kenmerkend voor een inventariserend onderzoek is dat de stand van
zaken omtrent een bepaald onderwerp in kaart wordt gebracht (Migchelbrink, 2005). Bij
dit onderzoek is er geïnventariseerd hoe de medewerkers van WIJ Selwerd die de taak op
zich hebben gekregen de Vreedzame Wijk in hun wijk te lanceren, het uitvoeren van deze
taak hebben ervaren, wat daarin goed is gegaan en wat daarin beter had gekund.

Het onderzoek heeft raakvlakken met procesevaluatie. Bij een verbeterevaluatie – dit is
een variant van procesevaluatie – worden de sterke en zwakke punten van bepaald
handelen in kaart gebracht (Migchelbrink, 2005). Hiervan is ook in dit onderzoek sprake;
er wordt gezocht naar sterke en verbeterpunten in de implementatie van de Vreedzame
Wijk.
Bij een procesevaluatie is het echter belangrijk dat het onderzoek vooral ook inzichtelijk
maakt hoe het handelen heeft plaatsgevonden (Migchelbrink, 2005). Daarvan is in dit
onderzoek in mindere mate sprake. Wel is er bij dit onderzoek gekeken naar de wijze
waarop de implementatie van Vreedzame Wijk zich voltrokken heeft, maar dit is vooral
bedoeld om een context rondom de subjectieve beleving van de respondenten te
scheppen.
Dit inventariserend onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Er is onderzoek gedaan naar
de subjectieve beleving van de respondenten en daarbij is zeer uitvoerig ingegaan op het
persoonlijke verhaal. Dit zijn allemaal kenmerken van een kwalitatief onderzoek
(Migchelbrink, 2013).

3.3 Respondenten
Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de wijze waarop de implementatie
van de Vreedzame Wijk in het WIJ-team van Paddepoel, Selwert en Tuinwijk is verlopen
en wat hierin volgens de betrokken medewerkers goed is gegaan en waar verbeterpunten
liggen. Daarom zijn voor dit onderzoek die medewerkers van het WIJ-team Paddepoel,
Selwerd en Tuinwijk benaderd die betrokken zijn geweest bij de implementatie van de
Vreedzame Wijk in hun gebied.
Aanvankelijk was het de vraag welke medewerkers uit het team bij de implementatie van
de Vreedzame Wijk betrokken zijn geweest en dus hoe groot de populatie van dit
onderzoek zou zijn. Uit het vooronderzoek is gebleken dat in totaal drie medewerkers
van het WIJ-team de opdracht hebben gekregen om de Vreedzame Wijk in de wijken
Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk te implementeren. Deze medewerkers hebben zich in
deze taak vooral gericht op wijkbewoners, vrijwilligers en externe organisaties in de wijk.
De andere medewerkers van het WIJ-team zijn hierdoor niet of zeer gering bij de
implementatie van de Vreedzame Wijk betrokken geweest en maken daarom geen deel
uit van de populatie van dit onderzoek.
De drie respondenten die voor dit onderzoek zijn benaderd, zijn alle drie jeugd- en
buurtopbouwwerkers en in die functie berust met de taak de Vreedzame Wijk te
implementeren in de wijken Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk. Twee van de respondenten
zijn in 2014 met deze taak gestart en de derde is daar in 2016 bijgekomen. Alle drie
hebben zij een centrale positie gehad in de implementatie van de Vreedzame Wijk en
kunnen zo een inkijk verschaffen in de wijze waarop de implementatie verlopen is en
welke sterke en verbeterpunten deze implementatie heeft gehad.

3.4 Onderzoeksinstrument
Er is voor gekozen om een aantal vragen vooraf op te stellen en deze aan alle
respondenten voor te leggen, maar wel ruimte te laten voor de onderzoekers om in te
gaan en door te vragen op interessante of onduidelijke thema’s in de antwoorden van de
respondenten. Dit onderzoeksinstrument heet een semigestructureerd interview
(Migchelbrink, 2005).

Dit onderzoek wil inzicht geven in de subjectieve beleving van de respondenten en een
interview biedt ruimte voor subjectieve aspecten in de ervaring van de respondenten
(Migchelbrink, 2005).
In een verbeterevaluatie – waar dit onderzoek raakvlakken mee heeft - worden de
respondenten vaak gevraagd naar suggesties ter verbetering of verandering
(Migchelbrink, 2005). Er is voor gekozen om dit ook in dit onderzoek te laten
terugkomen. Zie bijlage 2 voor de vragenlijst die bij de interviews gevolgd is.

3.5 Procedure gegevensverzameling
De respondenten zijn alle drie per mail benaderd met de vraag of ze bereid waren voor
dit onderzoek geïnterviewd te worden. In deze mail werd toegelicht waarover dit
onderzoek gaat en waarom juist zij voor de interviews benaderd werden. Ook werd in
deze mail duidelijk gemaakt op welke vragen er in de interviews antwoord zou worden
gezocht zodat de respondenten zich hierop konden voorbereiden.
De interviews zijn alle drie afgenomen in een rustige ruimte die door de respondenten
zelf is uitgekozen. Ze vonden zo plaats in een voor de respondent vertrouwde omgeving
waarbinnen afleidende factoren geprobeerd zijn tot een minimum te beperken.
Het doel was om de interviews met audioapparatuur op te nemen. Hiervoor is
toestemming gevraagd aan de respondenten. Twee van hen stemden hier niet mee in.
Deze interviews zijn schriftelijk vastgelegd.

3.6 Analyseplan
De interviews zijn afgenomen met het doel antwoord te vinden op de vraag welke sterke
en verbeterpunten er bij de implementatie van Vreedzame Wijk zijn ervaren door de
betrokken jeugdwerkers. Het gaat hierbij om positieve en negatieve ervaringen en
waarderingen. Op basis daarvan heeft een eerste categorisering van de antwoorden
plaatsgevonden:
1) Positieve attitudes, waarderingen en anekdotes. [Wat ging goed]
2) Negatieve attitudes, waarderingen of anekdotes. [Wat ging niet goed]
De antwoorden van de respondenten zijn geanalyseerd en elke zin of uitspraak – in
sommige gevallen zinsdeel of deel van een uitspraak – is bij één van de bovenstaande
categorieën ondergebracht.
In deze beide categorieën viel vervolgens opnieuw een tweedeling te maken tussen
interventies enerzijds en omstandigheden anderzijds. Er zijn hierdoor in totaal vier
antwoordcategorieën ontstaan:
1)
2)
3)
4)

Interventies die goed hebben gewerkt [Positief]
Omstandigheden die een positieve bijdrage hebben geleverd [Positief]
Interventies die niet goed hebben gewerkt [Negatief]
Omstandigheden die een negatieve bijdrage hebben geleverd [Negatief]

Een verder specificering aan de hand van labels is door de onderzoekers niet toegepast.
Dit omdat het aantal gehouden en te analyseren interviews relatief klein is en het
daarom voor de overzichtelijkheid van de analyse niet nodig is.

4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het veldonderzoek uiteengezet. De resultaten
van de interviews worden aan de hand van de twee deelvragen waarop bij het
veldonderzoek antwoord is gezocht, behandeld. Deze twee deelvragen zijn:
1. Wat zijn sterke punten van de wijze waarop de implementatie van Vreedzame
Wijk in Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk is verlopen?
2. Wat zijn verbeterpunten van de wijze waarop de implementatie van Vreedzame
Wijk in Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk is verlopen?

4.1 Sterke punten
Hieronder valt te lezen welke sterke punten van de implementatie van Vreedzame Wijk
door de respondenten worden aandragen. Tijdens het analyseren van de interviews werd
een duidelijke tweedeling in de antwoorden zichtbaar. Deze tweedeling bestaat uit de
gepleegde interventies en de aanpak van de implementatie door de respondenten
enerzijds en de omstandigheden rondom de implementatie en ondersteuning vanuit de
gemeente anderzijds.

Omstandigheden en ondersteuning
Alle drie de respondenten geven aan dat zij zeer positief zijn over de training die door
Stichting Vreedzaam wordt gegeven. In deze training worden de principes, doelen en
idealistische achtergrond van Vreedzame Wijk helder uitgelegd wat op alle drie de
respondenten een erg enthousiasmerende werking heeft gehad. Eén van de
respondenten geeft aan dat zij in eerste instantie veel weerstand voelde bij de opdracht
om aan de slag te gaan met Vreedzame Wijk, maar dat het volgen van deze training daar
verandering in heeft gebracht. Na deze training had zij, net als de andere twee
respondenten, juist erg veel zin om er mee aan de slag te gaan.
De verbindende rol van Janet Meijer (coördinator Vreedzame Wijken van de gemeente
Groningen) wordt door twee van de drie respondenten ook als positief ervaren. Volgens
hen is Janet Meijer goed in het leggen van contacten en verbinden van verschillende
belangrijke organisaties in de wijken.
Alle drie respondenten benoemen dat de Vreedzame principes op veel plekken waar met
kinderen gewerkt wordt al worden toegepast. Dit wordt door hen geweten aan het feit
dat de basis van Vreedzaam werken draait om een positieve benadering van kinderen en
het leren omgaan met onderlinge verschillen. Deze basis is voor veel professionals in het
sociaal- en pedagogisch werkveld heel vanzelfsprekend. De respondenten waarderen dit
als erg positief, omdat daardoor de stap naar werken vanuit Vreedzame Wijk voor veel
professionals in het werkveld niet groot is.

Interventies en aanpak
Door alle drie de respondenten wordt aangegeven dat de brede toepasbaarheid van de
basisprincipes van Vreedzame Wijk een positief punt is. Hiermee wordt bedoeld dat de
waarden die bij de Vreedzame Wijk een rol spelen op veel verschillende manieren te

verwerken zijn in activiteiten met kinderen in de wijk, maar ook dat het principes en
waarden zijn waar bijna iedereen achter staat en zichzelf in kan vinden.
Eén van de respondenten legt uit dat dit heeft geholpen bij de samenwerking met andere
organisaties in de wijk. Door niet gelijk over Vreedzame Wijk te beginnen, maar juist de
nadruk te leggen op de samenwerking en de positieve benadering van kinderen in de
wijk ontstond er veel enthousiasme merkte zij. Deze respondent vatte het als volgt
treffend samen: “Ik ben begonnen met de insteek: laten we iets gaan organiseren met
zijn allen. Zodra de samenwerking dan sterk staat, fietsen we dat hele Vreedzaam er
vanzelf in.”
Ook in de activiteiten met kinderen in de wijk zijn de kenmerken van Vreedzame Wijk
goed te verwerken aldus de respondenten. Dit is door hen op hele concrete manieren
gedaan, zoals in het huiskamerproject (een soort jeugdcentrum van WIJ in Selwerd)
waar respondenten de typisch Vreedzame interventies hebben later terugkomen.
Voorbeelden hiervan die genoemd worden zijn bijvoorbeeld het geven van opstekers, het
houden van binnenkomers en afsluiters en het gebruik van een emotiethermometer (zie
bijlage 1 voor uitleg van deze interventies).
Maar ook op een abstracter niveau door de waarden van de Vreedzame Wijk in de
activiteit zelf te verwerken. Een goed voorbeeld hiervan is het Huttendorp. Het
Huttendorp is een plek waar kinderen zelf een kleine samenleving opbouwen en op die
manier leren samenwerken, overleggen en constructief met conflicten om te gaan.
Eén van de respondenten heeft een duidelijke voorkeur voor deze laatste manier van
Vreedzaam werken. Zij geeft aan dat het wat haar betreft in eerste instantie gaat om die
waarden en vaardigheden en dat de herkenbare symbolen en termen daar ondergeschikt
aan zijn. Een andere respondent ziet dit anders. Ook zij vind de waarden van de
Vreedzame Wijk belangrijk, maar zij meent dat je de ideale gemeenschap van de
Vreedzame Wijk niet los kunt zien van de gemeenschappelijke symboliek en
terminologie.
De derde respondent lijkt hierin te kiezen voor een middenweg. Zij geeft aan dat het
uiteindelijk draait om de waarden die kinderen vanuit hun omgeving meekrijgen, maar
dat herkenbare symbolen en termen een handige manier zijn om de kinderen te
bereiken.
Hoewel eerder genoemd werd dat de principes van Vreedzame Wijk voor veel
professionals die met kinderen werken al vanzelfsprekend zijn, geldt dit niet voor
vrijwilligers en andere wijkbewoners. Het trainen van deze groepen wordt door alle drie
de respondenten als zeer waardevol gezien.
Alle drie de respondenten hebben een training ontwikkeld om vrijwilligers die met
kinderen werken te trainen in de basis van Vreedzame Wijk en hen handvatten te geven
voor de omgang met kinderen en het aan de kinderen overbrengen van de waarden van
de Vreedzame Wijk. In tegenstelling tot professionals hebben vrijwilligers volgens twee
van de respondenten vaak juist een enorme behoefte aan meer ondersteuning bij hun
werkzaamheden. Daarom ligt er juist bij deze groep een mooie kans om de kennis over
Vreedzame Wijk verder te verspreiden in de wijk.
Twee van de drie respondenten richten zich naast het trainen van vrijwilligers ook op de
ouders van kinderen die les krijgen op een Vreedzame School.
“Bij deze ouders leeft Vreedzaam al wel, omdat ze van hun kinderen er over horen. Maar
het blijft dan vaak wat vaag. Door ze voorlichting te geven wordt het wat minder abstract
en kunnen ze het thuis ook toepassen.” Aldus één van de respondenten.

Het werkt daarbij goed om aan te sluiten op de lesblokken die de kinderen op de
Vreedzame School aangeboden krijgen op dat moment. Op die manier is het actueel voor
zowel de ouders als hun kinderen.
Twee van de respondenten geven aan dat het aansluiten bij het lesprogramma van de
Vreedzame School sowieso erg goed werkt. Ze hebben de indruk dat het
lessenprogramma dat de kinderen op school krijgen erg sterk is en de inhoud goed op de
kinderen overbrengt. Dit merken zij aan de snelheid waarmee de kinderen de Vreedzame
termen en symboliek herkennen en er gepast op reageren. Door in te springen wat de
kinderen op dat moment tijdens de lessen op school meekrijgen versterkt het effect van
die herkenning en vergroot daarmee, volgens de respondenten, de kans dat het blijft
hangen en de kinderen het zich eigen maken.
Sinds kort wordt er in de gemeente Groningen meer overleg gepleegd tussen de trainers
Vreedzame Wijk van de verschillende WIJ-teams. Dit wordt door twee van de drie
respondenten als erg steunend en positief ervaren. Wel wordt hier door hen beide
opgemerkt dat de frequentie waarop dit contact plaatsvindt erg laag is. Beide spreken ze
van een behoefte aan meer regelmatig overleg met de trainers Vreedzame Wijk van de
andere WIJ-teams.

4.2 Verbeterpunten
Dezelfde tweedeling als die gebruikt is bij de hierboven beschreven sterke punten wordt
ook bij de verbeterpunten toegepast.

Omstandigheden en ondersteuning
De twee respondenten die als eerst de opdracht hadden gekregen om Vreedzame Wijk te
implementeren noemen beiden de ongelukkige timing van deze opdracht. Deze kwam
namelijk in de periode dat WIJ Groningen nog maar net bestond en de transitie naar de
nieuwe manier van werken nog in volle gang was. Hierdoor waren hun collega’s vooral
daarmee bezig en zaten zij niet te wachten op een nieuwe methodiek waarmee gewerkt
moest worden. Een van de respondenten vat het als volgt samen: “Er was sprake van
een soort identiteitscrisis binnen het team. Niemand zat te wachten op dat verhaal
Vreedzaam.”
Vanwege deze ‘identiteitscrisis’ is er voor gekozen om het WIJ-team niet bij de
implementatie te betrekken. De hoge mate van weerstand binnen het team waarop door
de respondenten werd gestuit wordt hierbij als voornaamste reden aangedragen.
Maar ook nu de WIJ-teams al enkele jaren draaien is er nog weinig enthousiasme onder
collega’s te vinden laat de derde respondent weten. Zij geeft aan dat haar collega’s
binnen WIJ weinig interesse lijken te hebben in Vreedzame Wijk en dat het haar in haar
eentje niet goed lukt haar eigen enthousiasme naar hen over te brengen. Meer uren en
meer trainingen zouden hiervoor een goede oplossing zijn stelt zij.
Alle drie de respondenten gaven dan ook aan dat, hoewel ze zich met plezier en
enthousiasme op de implementatie storten, er vanuit hun functie weinig extra tijd
beschikbaar is om hiermee aan de slag te gaan naast hun andere werkzaamheden. Ze
benoemen dat de wijk-brede implementatie van een nieuwe werkwijze een te grote klus
is voor één of twee werkkrachten die daar een paar uur in de week beschikbaar voor
krijgen.

Interventies en aanpak
Twee van de drie respondenten benadrukt dat het enorm belangrijk is niet te snel te
willen gaan in het doorlopen van het proces. Hun advies is om eerst de tijd te nemen de
huidige stap of werkzaamheden sterk neer te zetten en goed af te ronden en dan pas
verder te gaan. Zij hebben gemerkt dat dit nog wel eens kon botsen met het
management die vaak te veel en te snel verandering wilden. De realiteit stond in
sommige gevallen ver af van de eisen die van bovenaf werden doorgegeven.
Ook het trainen van medewerkers van sportverenigingen, kinderopvang of andere
plekken waar kinderen te vinden zijn gebeurt volgens de respondenten te weinig. Hier is
volgens hen echter wel behoefte aan en het zou veel opleveren als dit wel zou gebeuren.
Zelf zouden ze het best willen doen, maar ook hier speelt weer het gebrek aan
beschikbare uren een rol.
Na de training die de jeugdwerkers van Stichting Vreedzaam hadden ontvangen was het
enorm zoeken naar de volgende stap. Aldus één van de respondenten: ‘Ik had er erg
veel zin in, maar het gevoel wat vooral heerste was: “Hoe nu verder?”.’
Er was in hun ogen niet echt een duidelijk stappenplan waar zij aan vast konden houden.
Ook hadden ze totaal geen idee wat wel en wat niet zou werken en moesten ze dus
stapje voor stapje alles zelf uitvogelen. Eén van de respondenten benoemd ook dat ze
hoopt dat haar medewerking aan dit onderzoek voor haar collega’s in andere WIJ-teams
kan bijdragen op dit punt.

5. Conclusie, discussie en aanbevelingen.
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag aan de hand van de
resultaten van het veldonderzoek. Vervolgens wordt er bij de discussie aandacht besteed
aan de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van dit onderzoek. Tot slot volgen de
aanbeveling die door de onderzoekers worden gedaan naar aanleiding van de resultaten
van het literatuur- en veldonderzoek.

5.1 Conclusie
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: “Welke sterke en verbeterpunten zijn er
in de implementatie van de Vreedzame Wijk in het WIJ-team van Selwerd, Paddepoel en
Tuinwijk en op welke wijze kunnen zij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de
implementatie van Vreedzame Wijk in andere WIJ-teams van Groningen?”
De respondenten die voor dit onderzoek zijn benaderd zijn erg enthousiast over de
Vreedzame Wijk en hebben alle drie op hun eigen manier ingezet op het succesvol laten
verlopen van de implementatie van de Vreedzame Wijk. Zij zien de Vreedzame Wijk, en
dan met name de waarden en principes die er aan ten grondslag liggen, als een sterke
methodiek die een waardevolle bijdrage kan leveren aan een samenleving waarin actief
burgerschap en gemeenschapszin zorgen voor een sociaal klimaat waarin men zorg
draagt voor elkaar en de omgeving en er ruimte bestaat voor dialoog en onderlinge
verschillen.
Ook wordt door hen alle drie de mening gedeeld dat voor het bereiken van de doelen van
de Vreedzame Wijk een volledige inzet van alle betrokkenen nodig is en dat er vooral op
dat punt nog veel verbetering mogelijk is. De opdracht om de wijken Paddepoel, Selwerd
en Tuinwijk Vreedzame Wijken te maken is te groot om door een klein aantal kartrekkers
te worden uitgevoerd.
Desondanks hebben de respondenten opgemerkt dat veel professionals die met kinderen
werken de basisprincipes van Vreedzame Wijk al onbewust of onder een andere naam
toepassen in hun werk en hebben zij ervaren dat interventies die zich richten op het
overbrengen van deze waarden op kinderen, ouders en vrijwilligers een groot bereik
kunnen hebben.
Opvallend is dat er op de werkvloer veel goed lijkt te gaan, maar dat hiervoor in de
beleving van de respondenten te weinig oog is bij het management. De respondenten
spreken enthousiast over de toepassing van Vreedzame Wijk bij activiteiten met kinderen
in de wijk en ook het gesprek over de waarden en de visie die aan de Vreedzame Wijk
ten grondslag liggen wekt bij de respondenten veel bevlogenheid op.

5.2 Discussie
Hieronder worden de betrouwbaarheid, de validiteit en de bruikbaarheid van dit
onderzoek kritisch bekeken. Met betrouwbaarheid wordt de mate waarin de verkregen
informatie onderhevig is aan ruis van buitenaf bedoeld. Een betrouwbaar onderzoek moet
bij herhaling op dezelfde wijze ook dezelfde resultaten opleveren. Dit geeft aan dat de
verkregen informatie niet willekeurig, maar dus betrouwbaar is.
Validiteit gaat over de vraag of tijdens het onderzoek de juiste vragen zijn gesteld of
metingen zijn gedaan en of de conclusies die uit de resultaten worden getrokken logisch
zijn en kloppen. Beide aspecten zijn enorm belangrijk voor een goed onderzoek.

Betrouwbaarheid
Bij het afnemen van de interviews is er geprobeerd zo goed mogelijk zorg te dragen voor
omstandigheden die de betrouwbaarheid van de informatie ten goede komen. Zo zijn de
interviews afgenomen op een voor de respondenten vertrouwde plek, is er voor gezorgd
dat anderen niet konden meeluisteren of afleiden en is de respondenten uitgelegd dat er
zorgvuldig en vertrouwelijk met de door hen gegeven informatie zal worden omgegaan.
De interviews zijn afgenomen door twee studenten van de opleiding Social Work. In de
eerste twee jaar van deze opleiding komen gespreksvaardigheden waaronder
doorvragen, de ander op zijn gemak stellen en actief luisteren veelvuldig aan bod. De
onderzoekers hebben deze vaardigheden ten dienste van de betrouwbaarheid ingezet bij
het afnemen van de interviews.
Door de vragen zo open mogelijk te houden en zo min mogelijk te sturen of de eigen
opvatting te laten doorschemeren hebben de onderzoekers hun best gedaan ook de
invloed van hun aanwezigheid en vraagstelling tot een minimum te beperken.
Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat de aanwezigheid van twee onderzoekers
en het doorvragen door hen geen invloed op de antwoorden van de respondenten heeft
gehad.
Een tweede kanttekening bij de betrouwbaarheid van de informatie is dat twee
respondenten geen toestemming hebben verleend het interview op te nemen waardoor
de onderzoekers de antwoorden hebben opgeschreven. Omdat er niet woord voor woord
is meegeschreven, maar de zinnen bondig en kernachtig zijn genoteerd is er altijd
informatie die niet wordt vastgelegd. Hoewel de onderzoekers hun uiterste best hebben
gedaan om bij het noteren van de antwoorden zo veel mogelijk informatie op te schrijven
is het denkbaar dat er relevante informatie niet is meegenomen die wel opgevallen was
als het was opgenomen op een geluidsdrager. Dit komt de betrouwbaarheid niet ten
goede.
Deze kanttekeningen meewegend is het oordeel van de onderzoekers dat zij er in
grotendeels in geslaagd zijn de betrouwbaarheid te waarborgen en dat daarmee de
informatie die verkregen is uit de interviews in hoge mate betrouwbaar zijn.

Validiteit
De validiteit van een onderzoek gaat om de vraag of er gemeten wordt wat men wil
meten. Ofwel geven de resultaten van het onderzoek daadwerkelijk antwoord op de
onderzoeksvraag (Migchelbrink, 2013).
Dit onderzoek heeft zich gericht op het vraagstuk rondom de implementatie van de
Vreedzame Wijk in de wijken Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk. Dit is een breed vraagstuk
met een groot aantal betrokkenen. Binnen het WIJ-team alleen al zijn veel professionals,
maar ook vrijwilligers werkzaam. Daarnaast zijn er verschillende organisaties in de
wijken die ieder hun eigen rol hebben gehad in de transitie naar een Vreedzame Wijk. En
tot slot zijn er natuurlijk de wijkbewoners zelf die uiteindelijk ook onderdeel zijn van de
Vreedzame Wijk. In dit licht beschouwd is de keuze om slechts drie betrokken personen
te interviewen misschien wat karig. De resultaten van dit onderzoek bieden inkijk in een
zeer select deel van de betrokkenen bij de implementatie van de Vreedzame Wijk. Het
onderzoek heeft inzicht gegeven in hoe de respondenten de implementatie hebben
ervaren, maar op basis van dat inzicht kan er geen uitspraak gedaan worden over
betrokkenen anders dan deze drie respondenten.

Bruikbaarheid
Een bruikbaar onderzoek wil zeggen dat de kennis die uit het onderzoek voort is
gekomen in de praktijk kan worden ingezet (Migchelbrink, 2013). Dit onderzoek en de
daaruit voortkomende informatie is bruikbaar in die zin dat het een goed inzicht biedt in
de praktijk die op veel punten overeen komt met de situatie van diegenen voor wie dit
onderzoek bedoeld is. Met name de medewerkers van andere WIJ-teams die in de
komende jaren met de Vreedzame Wijk gaan werken zullen uit de resultaten van dit
onderzoek kunnen putten.

5.3 Aanbevelingen
Hieronder volgen de aanbevelingen die door de onderzoekers op basis van de resultaten
van het literatuur- en het veldonderzoek worden gedaan. De aanbevelingen richten zich
op het management en op de uitvoerende medewerkers van de WIJ-teams die in de
komende jaren aan de slag zullen gaan met de implementatie van de Vreedzame Wijk.

Aan de uitvoerend medewerkers
Op de eerste plaats worden er door de onderzoekers aanbevelingen gedaan aan de
uitvoerend medewerkers van de andere WIJ-teams die in de komende jaren aan de slag
zullen gaan met de implementatie van Vreedzame Wijk.
1) Zorg dat er op vaste tijden overlegmomenten plaatsvinden met collega’s
van WIJ-teams die ook met de implementatie van Vreedzame Wijk bezig
zijn of zijn geweest.
Uit het onderzoek is gebleken dat de respondenten bij de implementatie op bepaalde
punten het gevoel hadden er alleen voor te staan. Het overleggen met collega’s die – zij
het elders – met dezelfde opgave bezig zijn kan zorgen voor een minder geïsoleerd
gevoel. Daarnaast is door de respondenten ook aangegeven dat ze nu en dan enorm
moesten zoeken naar de volgende stap. Ook hierbij kan het overleggen met collega’s een
uitkomst bieden. Misschien lopen ze in andere teams tegen dezelfde moeilijkheden aan of
hebben ze er elders al een goede oplossing voor gevonden.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat deze aanbeveling al den dele wordt
uitgevoerd. Er vindt namelijk al meer contact plaats tussen de medewerkers van de
verschillende WIJ-teams die zich hebben toegelegd op de implementatie van de
Vreedzame Wijk. Door twee van de respondenten van dit onderzoek wordt echter
aangegeven dat dit contact nog geen vaste en structurele vorm heeft en dat daar wat
hen betreft wel behoefte aan is.
2) Ontwikkel een training gericht op vrijwilligers en ouders van kinderen
van Vreedzame Scholen.
De respondenten benoemen alle drie de enorme impact die een training voor vrijwilligers
en ouders van kinderen van Vreedzame Scholen kan hebben. Deze twee groepen zijn
sterk betrokken bij de kinderen, maar het ontbreekt hen vaak aan ondersteunende
kennis die professionals bijvoorbeeld wel hebben. Dit maakt dat deze twee groepen in
het bijzonder open staan voor educatie en het effect van een training bij de groepen dus
groot is.
Probeer bij de trainingen op zoek te gaan naar het voordeel dat de Vreedzame Wijk als
methodiek en gedachtegoed de vrijwilligers en ouders oplevert. Dit sluit aan bij één van
de uitgangspunten die door Stichting Vreedzaam worden aangedragen als zeer belangrijk

bij een succesvolle implementatie. Niet alleen de kinderen, maar alle betrokken partijen
moeten voordeel uit de invoering kunnen halen. Dit komt de duurzaamheid van de
implementatie ten goede.
3) Sluit bij het aanbieden van activiteiten met kinderen aan op het
lessenprogramma van de Vreedzame School.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat kinderen van een Vreedzame School sterk
reageren op de symbolen en termen die zij herkennen vanuit hun schoolomgeving. De
respondenten hebben ervaren dat het resultaat hiervan is dat de kinderen zich
aanpassen aan de normen die bij deze symbolen en termen passen. Bovendien hebben
zij gemerkt dat het gesprek over de Vreedzame waarden en principes op deze manier
wordt vergemakkelijkt.

Aan het management
Ook aan het management van de WIJ-teams die in de komende jaren aan de slag zullen
gaan met de implementatie van Vreedzame Wijk doen de onderzoekers enkele
aanbevelingen.
1) Biedt de ruimte, tijd en vrijheid aan de uitvoerende medewerkers om zelf
op zoek te gaan naar manieren waarop de Vreedzame Wijk aansluit bij
hen als persoon.
Deze aanbeveling vloeit voort uit zowel het literatuuronderzoek als het veldonderzoek.
Stichting Vreedzaam noemt op basis van onderzoek het belang van eigenaarschap bij het
doorvoeren van veranderingen. Het gevoel van eigenaarschap wordt bevorderd wanneer
iemand ergens een persoonlijke binding mee voelt en die ontstaan vooral wanneer
iemand zelf kan experimenteren en ontdekken op welke manier de methode past bij
diegene als persoon. Eén van de uitgangspunten van Stichting Vreedzaam voor de
implementatie van Vreedzame Wijk is dan ook ruimte te bieden voor dit proces om op die
manier de interne kracht van iedere betrokkene aan te boren.
Ook de respondenten van dit onderzoek benoemen het schadelijke effect van te veel
bemoeienis van bovenaf. Zij benoemen dat er bij tijden nauwelijks oog was voor die
zaken waar de respondenten enthousiast van werden en die volgens hen erg goed
gingen, maar dat de focus veel lag op enkele punten die nog ontbraken. Door deze topdown bemoeienis en afkeurende houding kostte het de respondenten soms moeite de
weerstand niet te laten overheersen.
2) Heb oog en oor voor weerstand en probeer de waarde er van in te zien
door te ontdekken welke onbeantwoorde behoeften er aan ten grondslag
liggen.
De respondenten noemen dat zij op verschillende momenten in het implementatieproces
weerstand tegen de vernieuwing hebben ervaren en dit ook onder collega’s hebben
opgemerkt. De redenen voor deze weerstand liepen uiteen. Zo is er genoemd dat de
respondenten zich niet serieus of gesteund voelden. Collega’s van hen voelden vaak
weestand omdat ze het al te druk hadden en niet zaten te wachten op een zoveelste
vernieuwing. Vreedzame Wijk kan alleen slagen als alle betrokken partijen er achter
staan en zich inspannen. Weerstand op welke grond dan ook leidt tot het
tegenovergestelde. Omdat de redenen voor het voelen van weerstand divers zijn en per
persoon en per situatie kunnen verschillen bevelen de onderzoekers aan actief werk te

maken van het opsporen en onderzoeken van deze weerstand. Probeer het te zien als
een waardevolle bron van informatie in plaats van iets dat de vernieuwing in de weg
staat.
Ook Stichting Vreedzaam noemt het wegnemen van weerstand door er naar te luisteren
in de uitgangspunten voor een succesvolle implementatie. Ook door te onderzoeken welk
voordeel de betrokken partijen hebben bij de vernieuwen en hen zoveel mogelijk de
eigen regie over het vernieuwingsproces te geven (zie aanbeveling 1) verklein je de
weerstand.
3) Investeer in de implementatie.
De respondenten geven alle drie aan dat zij hebben ervaren dat de opgave om de
Vreedzame Wijk te implementeren te groot was voor de tijd die zij er voor kregen. Dit
geldt zowel voor het aantal uren dat er beschikbaar wordt gemaakt voor de taak, als
voor de tijd die er voor de stappen van de implementatie geboden werd. De
implementatie van de Vreedzame Wijk is een grootschalig proces en de respondenten
hebben alle drie gemerkt dat deze grootschaligheid niet terug te zien is in het aantal uren
dat zij eraan kunnen besteden. Om goede stappen te zetten is het nodig om voldoende
personeel beschikbaar te stellen voor de implementatie.
Ook wanneer je kijkt naar de tijdsduur of periode waarbinnen de implementatie dient te
worden voltrokken schiet die volgens de respondenten te kort. Zij hebben gemerkt dat er
vanuit het management vaak te snel werd gepusht om naar de volgende stap over te
gaan waardoor zaken niet goed werden afgerond en het resultaat uiteindelijk uit bleef.
Waak hier dus voor en zorg dat er voldoende de tijd wordt genomen om de verschillende
fasen van de implementatie te doorlopen.
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Bijlagen

Bijlage 1: Lessen Vreedzame School
De basisprincipes, bestaande uit democratische waarden, waar het in de Vreedzame Wijk
op neerkomt vinden hun oorsprong in de Vreedzame School. In 2005 is er in de wet
opgenomen dat scholen vanaf dat moment verplicht zijn burgerschapsvorming aan te
bieden aan hun leerlingen. De manier waarop zij dit dienen te doen is niet vastgelegd,
maar wordt aan de scholen zelf over gelaten. Sindsdien werkt een groot aantal
Nederlandse scholen met de methodiek van de Vreedzame school (Pauw, 2013).
Het streven van de Vreedzame School is leerlingen op te voeden met democratische
waarden. Daarbij richt de benadering zich niet zozeer op het kind als individu, maar op
het kind in samenhang met zijn sociale en fysieke omgeving. Aan de hand van zes
thema’s die in blokken verdeeld over 38 lessen aan bod komen, maken de kinderen op
een Vreedzame school zich de basisprincipes van een democratische samenleving eigen.
De zes thema’s zijn:
7. We
8. We
9. We
10. We
11. We
12. We

horen bij elkaar (een positief sociaal klimaat).
lossen conflicten zelf op (conflicthantering).
hebben oor voor elkaar (communicatie).
hebben hart voor elkaar (gevoelens).
dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid).
zijn allemaal anders (omgaan met verschillen).

In dit hoofdstuk zullen de thema’s verder worden toegelicht op inhoud en de wijze
waarop ze in de klas worden toegepast.
Een positief sociaal klimaat
Alleen wanneer een kind zich veilig voelt en zich ervan verzekerd heeft dat er ruimte is
om zichzelf te kunnen zijn zal het zich onderdeel van een grotere gemeenschap kunnen
voelen. En vanuit die zekerheid erbij te horen kan een kind het beste tot ontwikkeling en
groei komen (Pauw, 2013). Daarom is de eerste stap in een Vreedzame school het
creëren van een veilige omgeving waarin ieder kind de ruimte krijgt zichzelf te zijn.
De uitgangspunten van de vreedzame school zijn het constructief oplossen van
conflicten, het creëren van een positieve sociale en morele norm en het bevorderen van
de sociale verbondenheid en gemeenschapszin (“Pedagogische visie”, z.d.). Een positief
sociaal klimaat als veilige basis is de eerste voorwaarde voor het verwezenlijken van
deze uitgangspunten (Pauw, 2013).
Er zijn een aantal manieren waarop een Vreedzame school een positief sociaal klimaat
probeert te scheppen. De eerste stap hierin is het maken van heldere afspraken over hoe
er in de groep met elkaar wordt omgegaan. Er wordt hierbij nadrukkelijk gesproken over
afspraken en niet over regels. Regels worden opgelegd in tegenstelling tot afspraken, die
ontstaan vanuit gezamenlijk overleg. Deze afspraken vormen de basis voor een gewenste
situatie waar iedereen in de groep achter staat (Pauw, 2013).
Wanneer deze basis eenmaal is gelegd, is het belangrijk dat de opvoeder/volwassene het
goede voorbeeld geeft door de gemaakte afspraken zichtbaar na te leven. Ook het
versterken van gewenst gedrag door het geven van complimenten – in het vreedzame
jargon ‘opstekers’ genoemd – is onmisbaar om positief gedrag bij kinderen te stimuleren.
Onderzoek naar het effect van feedback op het gedrag van kinderen wijst erop dat jonge
kinderen in de basisschoolleeftijd nauwelijks iets doen met negatieve feedback en juist
sterk reageren op positieve feedback (Duijvenvoorde, Zanolie, Rombouts, Raijmakers &
Crone, 2008).
Het is belangrijk dat de opvoeder stimuleert dat de kinderen elkaar ook opstekers geven.
Op die manier veranderen de gemaakte omgangsafspraken vanzelf in een sociale norm
en draagt dit bij aan een positief sociaal klimaat (Pauw, 2013).

Ook het bevorderen van gemeenschapszin is een effectieve manier voor het bereiken van
een positief sociaal klimaat. Dit wordt op een Vreedzame school gedaan door het
toepassen van Binnenkomers en Afsluiter, het werken met een agenda en het stimuleren
van samenwerken (Pauw, 2013).
Binnenkomers en Afsluiters zijn activiteiten die respectievelijk aan het begin en het einde
van het samenzijn van de groep plaatsvinden. Deze activiteiten hoeven niet ingewikkeld
te zijn of lang te duren, maar zijn bedoeld om de groep als geheel samen te brengen en
ook weer als groep terug te blikken op de les of de activiteit (Pauw, 2013).
Het werken met een agenda zorgt voor meer betrokkenheid van de kinderen bij de
activiteit die er op het programma staat. Wanneer de kinderen weten wat er van ze
verwacht wordt en wat zij kunnen verwachten is een activiteit niet langer iets wat hen
overkomt, maar zijn ze mede-eigenaar (Pauw, 2013).
Tot slot is het binnen een Vreedzame school belangrijk om de kinderen veel en op een
goede manier te laten samenwerken. Op een goede manier houdt in dat kinderen leren
om een gelijkwaardige bijdrage te leveren, in wisselende samenstelling te kunnen werken
en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor de groepsactiviteit (Pauw, 2013).
Conflicthantering
Wanneer er eenmaal een veilige sfeer en een positief sociaal klimaat zijn gecreëerd kan
er aandacht besteed worden aan het op een constructieve manier oplossen van
conflicten. Een eerste stap om dit te bereiken is het leren inzien dat een conflict niet iets
negatiefs hoeft te zijn. Er is slechts een sprake van botsende belangen en met goede wil
van beide kanten is het mogelijk op zoek te gaan naar win-win-oplossingen waar beide
partijen tevreden mee kunnen zijn (Pauw, 2013).
Kinderen op een Vreedzame school leren het verschil te herkennen tussen een conflict en
een ruzie. Een conflict is zoals hierboven genoemd niet iets negatiefs, maar houdt
simpelweg in dat er twee individuen of groepen botsende belangen hebben. Een ruzie is
een op geweld uitgedraaid conflict en de kinderen leren dat dit voorkomen kan worden
door conflicten op een goede manier op te lossen (Pauw, 2013).
De kinderen leren dat er achter ieder conflict belangen schuil gaan en oefenen met het
opzoek gaan naar overeenkomsten in die belangen. Door te kijken naar de
overeenkomsten in de belangen kan er gezocht worden naar een oplossing waar beide
partijen zich in kunnen vinden (Pauw, 2013).
Ook leren de kinderen tijdens de lessen rond dit thema wat mediatie is en wordt hiermee
door hen geoefend. Mediatie houdt in dat er in geval van conflict een derde, neutrale
partij bij gehaald wordt om het conflict in goede banen te leiden. De leerlingen in groep 7
en 8 kunnen zich vrijwillig aanmelden om de taak van leerlingmediator op zich te nemen.
Zij krijgen hiervoor dan een training en kunnen in geval van conflicten binnen de school
worden ingezet om te mediaten (Pauw, 2013).
Communicatie
Essentieel voor het bereiken van een positief sociaal klimaat en het constructief oplossen
van conflicten is goede communicatie. Wat goede communicatie precies is leren de
kinderen op een Vreedzame School in blok 3. Er wordt hierbij aandacht besteed aan
verschillende manieren van communiceren en hoe daarin misverstanden kunnen
ontstaan. Ook leren de kinderen vragen stellen, zich verplaatsen in het gezichtspunt van
de ander en een actieve luisterhouding aannemen (Pauw, 2013).
Naast het aanleren van luistervaardigheden is het ook van belang dat de kinderen leren
hun eigen mening te formuleren, hiervoor uit te komen en deze goed te onderbouwen.
Op deze manier ontstaat er ruimte voor iedereen en kunnen de kinderen dat verschil van
mening iets heel normaals is en dat het niet tot conflict hoeft te leiden wanneer je op een
constructieve manier blijft communiceren (Pauw, 2013).

Om dit bovenstaande nog beter te kunnen oefenen en de kinderen kennis te laten maken
met democratisch samenwerken wordt in dit derde blok de ‘groepsvergadering’ in het
leven geroepen. Deze tweewekelijkse groepsvergadering wordt zoveel mogelijk door de
kinderen zelf uitgevoerd. De agenda wordt mede door de kinderen bepaald en besluiten
die de kinderen aangaan worden gezamenlijk genomen (Pauw, 2013).
Ook leren zij in deze groepsvergadering de waarde van consensus. Je hoeft het niet altijd
met elkaar eens te zijn, maar kunt toch tot een gezamenlijk besluit komen wanneer er
geen ernstige bezwaren meer zijn (Pauw, 2013).
Gevoelens
In het vierde blok is er aandacht voor gevoelens en emotionele intelligentie (EQ).
Volgens Salovay & Mayer (1990), die de term emotionele intelligentie in het leven
hebben geroepen, leidt een hoger EQ tot meer empathie en een beter beteugelen en
kanaliseren van de eigen emoties. Dat maakt emotionele intelligentie een belangrijke
vereiste voor het vreedzaam met elkaar omgaan en is daarom ook een belangrijk
onderdeel van de Vreedzame School (Pauw, 2013).
Het herkennen en kunnen reguleren van de emoties is ook een belangrijke voorwaarde
voor het goed kunnen omgaan met conflicten. Dit geldt niet alleen voor de eigen emoties
maar ook voor het herkennen en begrijpen van de emoties van de ander. Omdat in het
geval van conflicten vaak sprake is van boosheid, krijgt boosheid in dit vierde blok extra
aandacht. Er wordt de kinderen geleerd dat er op zichzelf niks mis is met boosheid als
emotie, maar dat het nooit een excuus mag zijn voor wangedrag (Pauw, 2013).
Manieren waarop de kinderen in de Vreedzame School vertrouwd worden gemaakt met
hun gevoelswereld en het uiten hiervan zijn bijvoorbeeld de gevoelsstokjes en het
gevoelsboek.
Het werken met gevoelsstokjes gaat als volgt: ieder kind pakt ’s ochtends bij
binnenkomst een stokje en plaatst deze in een gevoelskoker (koker met daarop boos,
bang, blij, bedroefd of anders). Hiermee kunnen de kinderen aangeven hoe ze zich op
dat moment voelen en leren ze stil te staan bij wat ze eigenlijk voelen (Pauw, 2013).
Het gevoelsboek is een boek waarvan er twee of drie in een klas in omloop zijn. Elke dag
krijgen twee of drie kinderen deze gevoelsboeken mee naar huis en mogen daarin iets
over hun gevoelens van die dag schrijven. De volgende dag mogen zij dat wat ze hebben
opgeschreven delen met de klas, om het boek vervolgens weer door te geven aan de
volgende (Pauw, 2013).
Verantwoordelijkheid
Blok vijf richt zich op het vergroten van de gemeenschappelijke betrokkenheid en het
delen in de verantwoordelijkheid voor de groep en het groepsbelang. Eén van de doelen
van de Vreedzame School is het opvoeden tot democratische burgers en daarbij is
gemeenschappelijke betrokkenheid van groot belang.
De kinderen krijgen een stem in de klas en leren verantwoordelijk met hun stem om te
gaan. Het is daarbij van belang dat er oprecht naar de kinderen wordt geluisterd en hun
stem serieus wordt genomen. Op die manier kunnen de kinderen oefenen met hoe het is
om invloed te kunnen uitoefenen op hun omgeving (Pauw, 2013).
Bovendien is uit onderzoek van Isac, Maslowski & van der Werf (2011) gebleken dat een
grotere mate van inspraak van kinderen en jongeren een positief effect heeft op hun
sociale en betrokken gedrag.
Het laten participeren van kinderen in besluitvorming is niet nieuw, maar bij de
Vreedzame School worden de kinderen niet alleen betrokken, maar ook zoveel mogelijk
eigenaar gemaakt van de plannen en besluiten. Pauw (2013) onderscheid zes niveaus
van participatie waarbij het eerste (opdracht ) slechts minimaal appél doet op de
kinderen en het zesde niveau (eigenaarschap ) de besluitvorming volledig bij de kinderen
laat. De zes niveaus zijn als volgt:

1) Opdracht. De kinderen krijgen instructies over wat er moet gebeuren en voeren
deze instructies uit.
2) Kiezen. De kinderen krijgen de keuze uit een aantal mogelijkheden en voeren
deze uit.
3) Advies. Het besluit ligt bij de leerkracht, maar deze vraagt de kinderen om input.
4) Meedenken. Kinderen worden meegenomen in het maken van plannen en kunnen
zelf ideeën aandragen. De leerkracht gaat hier zoveel mogelijk in mee, maar kan
zo nodig nog afwijken in de besluitvorming.
5) Meebeslissen. De kinderen en de leerkracht werken aan een gezamenlijke
besluitvorming.
6) Eigenaarschap. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het bedenken en
maken van plannen. Deze worden (na toetsing aan vooraf gestelde voorwaarden)
door de leerkracht overgenomen.
Een van de manieren waarop de gemeenschapszin bevorderd wordt zijn
gemeenschapstaken. Het is belangrijk dat de kinderen zelf bedenken welke taken er
nodig zijn en hoe ze deze onderling willen verdelen. Door die verantwoordelijkheid bij de
kinderen zelf te laten zodat de taken niet als verplicht worden ervaren, maar als bijdrage
aan het groepsbelang (Pauw, 2013).
Een andere manier waarop er binnen een Vreedzame School aan gemeenschapszin wordt
gewerkt is door het aanstellen van commissies. Binnen de klas kunnen er in
samenspraak met de leerlingen zelf commissies in het leven worden geroepen om
bepaalde verantwoordelijkheden op zich te nemen. Daarnaast is er ook sprake van
commissies op het niveau van de school, waarin kinderen vanuit meerdere klassen
deelnemen (Pauw, 2013).
Verschillen
In het laatste blok leren de kinderen in een Vreedzame School omgaan met onderlinge
verschillen. Ruimte voor verschillen in denken, doen en uiterlijk is een belangrijke
voorwaarde voor een democratische samenleving en verdient daarom speciaal aandacht
binnen de Vreedzame School.
De mens lijkt van nature te neigen naar groepsvorming wat automatisch leidt tot ‘wij’ en
‘zij’ of de zogeheten ingroup en outgroup. Ook lijkt de mens er moeilijk aan te ontkomen
vooroordelen te hebben over die outgroup (Pauw, 2016).
Om deze vooroordelen weg te nemen of tot een minimum te beperken is het belangrijk
kinderen al vanaf jonge leeftijd met diversiteit in aanraking te laten komen. Dit belang
wordt gevat in de contacthypothese van Allport (1954).

Bijlage 2:

vragenlijst

1. Wat is jouw rol geweest bij de implementatie van Vreedzame Wijk?
2. Wat zijn volgens jou sterke kanten van Vreedzame Wijk?
3. Wat zijn volgens jou zwakke kanten van Vreedzame Wijk?
4. Wat zijn volgens jou sterke kanten van de wijze waarop de implementatie van
Vreedzame Wijk verlopen is?
5. Wat zijn volgens jou zwakke kanten van de wijze waarop de implementatie van
Vreedzame Wijk verlopen is?
6. Als je de implementatie van Vreedzame Wijk over mocht doen met de kennis van
nu, zou je het dan anders aanpakken?
7. Welke tips zou je willen meegeven aan het management en de uitvoerend
medewerkers van de WIJ-teams die in de komende jaren met Vreedzame Wijk
willen gaan werken?

