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I nte gratie gehandicapte
niet vanzelfsprekend
pnieuw is de integratie van
mensen met een verstande-
lijke beperking een pro-

bleem. Om de zoveel tijd herhalen
protesten van buurtbewoners zich
bij de komst van een dergelijke
doelgroep in hun buurt.
Ook andere bijzondere groepen
hebben daar last van: asielzoekers
(ex)drugsverslaafden, mensen met
psychische problemen, woonwa-
genbewoners etc.
Alles wat afwijkt van wat sommi-
gen als 'normaal'beschouwen kan
bedreigend zijn, omdat het onbe-
kend is. De opvattingen die hier-
van het gevolg zijn kan men als
moreel verwerpelijk beschouwen.
Maar dat die opvattingen bestaan
is een feit.
Feit is ook dat de overheid en in-
stellingen al jarenlang in hun be-
leid van vooronderstellingen zijn
uitgegaan dat participatie, integra-
tie en normalisatie van mensen
met een verstandelijke beperking
zonder meer moet kunnen. Dat is
een naïeve gedachte. De samenle-
ving is complex en individualis-
tisch; economische principes zijn
dominant.
Niemand zit echt te wachten op
een verstandelijk gehandicapte als
buur, ook al kan later blijken dat
het'schatten van buren' zijn. Meer
dan 20 jaar werkte ik als geestelijk
verzorger voor mensen met een
verstandelijke beperking bij Meare
in Eindhoven. Een groot gedeelte
van mijn tijd besteedde ik aan inte-
gratie.
Het is mijn ervaring dat het niet al-
leen veel voorbereiding vraagt,
maar dat integratie ook moet wor-
den onderhouden. Het duurl heel
wat langer dan twee of drie jaar,
zoals wordt verondersteld. Het is
een kwestie van lange adem. Een
goede samenwerking tussen instel-
lingen, gemeente, maatschaPPelij-
ke organisaties en kerken is wezen-
lijk van belang.
Eigenlijk waagt het om een bijzon-
dere vorm van opbouwwerk, waar-
van de instellingen weinig kaas ge-
geten hebben en waarmee gemeen-
ten weinig ervaring hebben. Inves-
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teert men hierin niet dan is het ge-
vaar van sociaal isolement voor de
verstandelijke gehandicapte nog
groter dan wanneer hij of zij in
een instelling woont. Het zoeken
en begeleiden van mensen uit de
buurt die een brugfunctie kunnen
verrullen tussen mensen met een
verstandelijke beperking en de ove-
rige buurtbewoners kan heel nut-
tig zijn. Maar ook het creëren van
ontmoetingsmomenten of activitei-

ten waar beide groepen belang bij
hebben.
Vooroordelen kun je het beste
voorkomen door te werken aan de
toekomst: breng kinderen van de
basisschool in contact met mensen
met een verstandelijke beperking.
De kans is groot dat deze kinderen
bovendien hun ouders opvoeden.
Mensen met een verstandelijke be-
perking zijn doorgaans minder
goed in staat voor zichzelfop te ko-
men. Ze kunnen ook minder goed
overzien wat de gevolgen kunnen
ziin van het wonen in een 'gewo-
ne'buurt.
Degenen die deze woonvormen sti-
muleren zijn daarom ook feitelijk
en moreel verantwoordelijk die ge-

volgen in te schatten en dat Proces
goed voor te bereiden en te blijven
begeleiden. Dat begint al met de
keuze van de woonomgeving. Ook
Nuenen kent gelukkig heel wat be-
tere voorbeelden dan de Andereg-
glaan.
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