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Wat vertel je aan mensen om hen toe te leiden naar de FOCUSGROEP 

In februari 2019 organiseren we een grote bijeenkomst, de “Staten-Generaal Welzijn Brussel”.  

Dat is een studiedag waarop diverse thema’s aan bod komen over welzijn en zorg. 

We bereiden deze thema’s voor door te gaan praten met mensen, burgers, Brusselaars, cliënten van 

de welzijnssector.  

We doen dit in verschillende groepen, focusgroepen genaamd. Dit wordt begeleid door mensen van 

de Universiteit, zodat het echt wetenschappelijk is en alles correct weergegeven wordt wat mensen 

zeggen.  

Een focusgroep is een GROEPSINTERVIEW van een 8 tot 10 mensen. We zitten rond de tafel en 

praten we over uw ‘toegang  tot Welzijn en Zorg’. We vragen vooral hoe u de weg naar diensten en 

organisaties vinden als u een probleem hebt? Stel: u kunt de huur niet meer betalen, u voelt zich een 

beetje eenzaam en depressief, u hebt thuiszorg nodig of iemand die voor u boodschappen komt 

doen…. Weet u dan waar u naartoe moet? We vragen u concrete voorbeelden. Bent u al eens bij een 

dienst bent geweest en hoe bent u er geraakt. Bent u ook soms de weg kwijt? 

 

 

Het groepsgesprek duurt 2 uren.  

Het wordt opgenomen maar alles blijft anoniem. De begeleider zal dit voor het gesprek nogmaals 

uitleggen en u kunt daar vragen over stellen. Bij het groepsgesprek zijn er studenten bij. Zij zullen  

het gesprek uittypen.  

Alles wordt verwerkt in een rapport dat volgend jaar in februari op de conferentie wordt voorgesteld. 

Personen zullen niet herkenbaar zijn in het rapport. U zal zelf ook uitgenodigd worden om aan de 

conferentie deel te nemen!!! 

We voorzien koffie en thee.  

Er is mogelijkheid om je vervoersonkosten bij ons binnen te brengen.  


