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samenleving bestaan over mensen rnet een venstandelijke beperking. Dat is

een prima inltiatief. Dat er beelden bestaan oven ctreze groep n'lensen en dat

deze niet altiid positief gekleurd ziin, weet iedereen. I-ange tiid is het therna

beeldvorming wat onbesproken gebleven. ook is er weiniE gerichte actie

ondernomen om deze in een meer wenseliike richting on'l te buigen' Zo is

het helaas windstil geworden rond de plannen die er landelijk waren orn

deze beeidvorrning systematisch te beïnvloeden. Het lijkt we! of voor de

overheid, de koepelorganisaties, maar ook voor voorzieningen en

ouderverenigingen het leveren van een biidrage aan een goed beeld Eeen

prioriteit heeft. Zo nu en dan ziin er uitzonderingen.zo wordt er de laatste

maanden op reclamezuilen aandacht gevraagd voor mensen nnet het

syndroom van Down. En natuurliik komt in vergeliiking met een aantal laren

geledenhetonderwerpverstandelijkgehandicaptenindemediavakeraan
de orde. Toch is dat vaak in relatie tot bepaalde problemen in de zorg- en

dienstverlening, zoa!s de wachtliisten'

Een goede, dat wil zeggen reële beeldvor-

ming is juist in onze tijd van wezenlijk

belang. ln de visies die door de overheid

en vooaieningen wordt uitgedragen mag

dan wel staan dat mensen met een ver-

standelijke beperking gewone burgers zijn,

maar de vraag is of dat in de praktijk altijd

zo door mensen wordt beleefd' Recente

onderzoeken wijzen helaas in een andere

richting. Daarom mag het werken aan een

goede beeldvorming best een speerpunt

worden van beleid'

ln the picture
Vanuit de praktijk weet ik dat het verande-

ren van beeldvorming slechts moeizaam

gaat,zo niet onmogelijk is. Het vraagt om

een lange adem. Het is bovendien een

proces dat voortdurend aandacht vraagt'

Het is mijn ervaring dat kleinschalige pro-

iecten het meeste effect hebben, alleen

komen ze niet altiid zo in de picture' lk

noem een Paar recente voorbeelden:

De hoogste groepen van drie basisscholen

uit Woensel-Oost en Nuenen hebben in het

voorjaar contact gehad met bewoners van

locatie Eckartdal' Eerst ging een cliënt met

een begeleidster bijde leerlingen op

bezoek. Op school werd vefteld over hun

leven en werken waaÍna de leerlingen met

hen in gesprek gingen. Twee groepen leer-

lingen kwamen daarna een dagdeel naar

locatie Eckartdal en werkten mee op een



woning of dagbestedingsgroep' Door

samen te werken en elkaar te ontmoeten

leerden ze elkaar beter kennen' Daarna

werd er op school in aanwezigheid van een

cliënt en begeleidster nagepraat over de

ervaringen die waren oPgedaan'

Schilderiien tentoon gesteld

Een andere groep leerlingen heeft een

middag samen met cliënten gewerkt aan

schilderstukken. ln groepies van twee leer-

lingen en twee cliënten-werd samen één

schilderij gemaakt. ln korte tijd ontdeKen

ze elkaars mogelijkheden, maar ook hoe je

met elkaar rekening moet houden' De

schilderijen worden in september in de wijk

tentoongesteld' Op deze manier raken ook

ouders en wijkbewoners betrokken'

ln één van de wijkkerken was in het voor-

jaar een gespreksavond voor de mensen

van die kerk. Veertig personen spraken met

elkaar over de vraag 'wat kunnen mensen

met een verstandelijke beperking voor ons

en onze gemeenschaP betekenen?'

Mogelijkheden en grenzen werden ver-

kend, ervaringen uitgewisseld en beelden

bijgesteld. Besloten werd onder meer het

benoemen van een speciale ambtsdrager'

Zijn taak is te zorgen voor een meer

beleidsmatige integratie van mensen met

een verstandelijke beperking. De functie

vart cie itrttittsdraqtlr worrlt in (xlrl ge7-a-

menlijke dienst bevestigd.

Buurtfeest

ln Nuenen nam de Raad van Kerken het

initiatief om in het najaar leden van haar

gemeenschappen in contact te brengen

met cliènten van Meare die in Nuenen

wonen. Men heeft gezocht naar een werk-

vorm waaraan beide groepen gelijkwaardig

kunnen deelnemen. Door middel van

bewegingsexpressie wil men elkaar ont-

moeten en leren kennen. Het resultaat

wordt in een gezamenlijke viering aan

andere leden zichtbaar gemaakt.

ln de woonbegeleidingscentra Nuenen en

Spicapad organiseren buuttcontactperso-

nen samen met cliënten en begeleiding

een feest om buren en cliënten met elkaar

in contact te brengen.

Enkele voorbeelden van activiteiten met

als doel de beeldvorming concreet te beth-

vloeden. Kleinschalig, niet spectaculair,

maar mogelijk wel met als resultaat dat er

anders naar elkaar gekeken wordt' En wie

weet krijgt dat op een andere manier een

vervolg. Want dat is wat we uiteindeli.ik wil-

len: integratie, samen-leven. Daarvoor is

nodig, dat men elkaar leert kennen, waar-

door beelden, oordelen en verwachtingen

kunnen worden biigesteld.

Werner van de Wouw,

geesteliik verzorger


