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Beste uitwerker,
Om voor ons onderzoek alles in een werkbare uitwerking te kunnen plaatsen,
is er format ontworpen. Gelieve de uitwerking volgens dit format te verwerken.
Stap 1: Vul op de volgende pagina de juiste gegevens in.
Stap 2: Luister de tekst op de band en typ alle tekst letterlijk uit.
Geef een “enter” na elke keer dat het gesprek van persoon wisselt.
Om de verwerking op deze manier te doen kan het interview gemakkelijker
verwerkt worden.
(voorbeeld)
Kunt u kort iets over uzelf vertellen, en hoe u hier bent komen wonen?
Nou, door mijn dochter, die woonde hier.
In Zeewolde?
Ja
En u komt zelf hier uit de buurt?
Ik ben geboren in kamper, maar heb in het harder gewoond, 40 jaar.
Daar ging mijn man over de verwarmingen in de kazerne.
De kinderen zijn ook in kamper geboren. En toen hebben we ook hier gewoon eerst
en toen werd mijn man opgenomen, die is overleden en toen kwam ik hier.
5 jaar zit ik hier.
Vanaf het begin dat het gebouw hier stond, of stond het er al?
Nou, toen wij hier kwamen wonen waren ze het gebouw aan het bouwen, en toen
zei mijn man, want die was hier op de dagopvang een paar keer in de week,
we moeten zien dat we in dit gebouw komen. En ik zei, je denkt toch niet dat ik
tussen die ouwtjes hier ga zitten?! En nu zit ik er zelf, met volle tevredenheid hor,
dat meen ik echt. Je hebt altijd een praatje, ga je naar de brievenbus, dan heb je
een praatje, ga je naar het vuilnis, heb je een praatje. Is er wat, en met
verjaardagen komen we bij elkaar. Hebben een rummikub clubje, ga hier op gym,
doe ook handwerken, dus onderling zit het hier lekker vind ik.
We kwamen op de gang ook al mensen tegen, en iedereen is heel
vriendelijk en open en gezellig, dat is wel wat mij al meteen op viel.
(einde voorbeeld)
Stap 3: Het is belangrijk dat het interview anoniem blijft. Er zullen in de
geluidsopname namen te horen zijn van personen. Dit kan zijn dat ze zich
voorstellen, of dat er over iemand anders word gesproken. Al deze namen zullen
dienen te worden vervangen door “X”. Word er tijdens het gesprek gesproken over
2 personen tegelijk dan kan er gebruik worden gemaakt van “X” en “Y”.
Stap 4:Voor de uitwerking van het interview zal de tekst woordelijk worden
uitgeschreven. Dit houdt in dat niet alle ‘euh’s en ‘ahhs’ moeten worden uitgetypt.
Behalve als ze onderdeel uitmaken van het antwoord.
Stap 5: Is er voor het interview een geluidsbestand ontvangen via mail en/of
USB stick dan dient deze geluidsopname na uitwerking te worden verwijderd van
de computer en/of mail. Bestanden op de USB stick mogen NIET worden gewist.
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Gegevens ten behoeve van verwerking interview
Interview uitgeschreven door:
Datum verwerking:

Gegevens interview(In te vullen door projectgroep)
Naam Complex:
Bewoner/functie:
Naam na verwerking veranderd in: “bewoner/functie (a/b/c/d) “

Naam interviewer:
Datum interview:

Uitwerking gecontroleerd door:
Datum controle:

Verwerkt in narratief bestand excel (Ja/nee):
Verwerkt in kwalitan (Ja/nee):
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