
117 interviews in Geuzenveld-Slotermeer - 2009-2010 

 

 

Geïnterviewden naar culturele achtergrond 

 

We hebben in de interviews geprobeerd om een goede afspiegeling van de wijk te krijgen wat betreft 
culturele achtergronden. Dit is redelijk gelukt; vergelijk bovenstaande en onderstaande figuren.  

Wat betreft leeftijd hebben we bewust geen goede afspiegeling van de wijk. We hebben ook wel 
ouderen gesproken, maar toch vooral mensen onder de 50 jaar. Dit hebben we gedaan omdat we 
ons voorlopig primair focussen op jonge gezinnen en andere jonge mensen. 

Bij de categorie anders kunt u denken aan mensen met de volgende achtergronden: Brazilië, 
Venezuela, Indonesië, Aruba, China, Spanje en Nigeria. 

De geïnterviewden hebben we willekeurig aangesproken op straat / aan huis in een straal van 500 
meter rond het kerkgebouw (Willen Kloosstraat 1). 

Nederlands 43
Marokkaans 27
Turks 15
Surinaams 10
Anders 10
Onbekend 12



Opbouw Geuzenveld-Slotermeer naar culturele achtergrond 

Bron: Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen, 1 januari 2008 - www.os.amsterdam.nl 

 

Interviewvragen 
In werkelijkheid stelden we meer vragen, maar we beperken ons hier tot deze drie: 
 
1. Wat vind jij de sterke kanten van Geuzenveld-Slotermeer? 
 
2. Wat zijn volgens jou zwakke kanten in Geuzenveld-Slotermeer / wat kan beter? 

 
3. Wat zou OASE kunnen bijdragen aan de wijk? 

Nederlands 33

Marokkaans 24

Turks 17

Surinaams 7

Andere niet-
westerse 
allochtonen 10
Westerse 
allochtonen 9



Wat vind jij sterke kanten van de wijk? 

 

Dit zijn de 5 zaken die het meest werden genoemd. 

We hebben deze vraag open gesteld zonder suggesties te doen.  

Er waren ook enkele mensen die aangaven dat ze álles goed vonden in de wijk. Anderen gaven juist 
aan dat ze niets goeds konden noemen aan de wijk. 

Belangrijk om je te realiseren dat er dus veel mensen zijn die prettig wonen in de wijk. Ook zijn er dus 
bewoners die het gezellig hebben met elkaar en ook onderling. Dit moet in het oog worden 
gehouden met het oog op de volgende staafdiagram, waar een ander beeld naar voren komt. 
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Wat vind jij zwakke kanten van de wijk? / Wat kan beter? 

 
Weinig saamhorigheid, teveel allochtonen en hangjongeren werden soms in combinatie verwoord.  

Er waren bij de geïnterviewden ook enkelen die de multiculturaliteit juist waardeerde aan de wijk. Dit 
waren minder dan 4 geïnterviewden.  
 
 
 

Wat zou OASE kunnen bijdragen aan de wijk?
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