
Ter gelegenheid van het afscheid van werner v.d. wouw, 2l juni2oo2,

Een aantal weken geleden kreeg ik de vraag : zou jtl een bijdrage willen leveren aan het
afscheid van Werner van de Wouw en wel door míddel van eeÀ korte inleiding voor het
minisymposium "zin blijven zien"

Daar wílde ik eerst even over nadenken want, wat ga je vertetlen over het voorgestelde
ondenrverp : "Zin blijven zien" bekeken vanuit Oe politie van de cliënt. ln mijn dàgelijkse
werken heb ik hier steeds mee te maken maar ook met de ontwikkelingen in onze zorg en Oe
betekenis daarvan voor onder andere onze cliënten. Ga je met dit ondenverp aan àe slag
schiet de dagelijkse praktijk door je hoofd, maar wat ik niet wil is met allerlei voorbeeldei
komen over cliënten. Echter ook zonder dat is er voldoende te vertelten en dat heeft mij doen
besluiten om hier vandaag te spreken over het ondenruerp "Zin btijven zien voor de cliënten,.

Bijna 28 jaar geleden zette ik mijn eerste stap in het werk "zorg aan mensen met een
versta n d e I ij l(e be perki n§"i'toeh nog zur akzi n n i g enzo rg g e hete n.
De visie op mensen met een verstandelijke beperkíng werd in die tijd sterk bepaald door het
medisch denken. De grote ontwikkeling in die tijd was dat wvakzinnige mensen een eigen
zorg nodig hadden en niet langer in psychiatrische ziekenhuizen moestén verblijven
De erkenning dat het een eigen zorgveld was, met onder andere specifieke kennis en met
specifiek opgeleid personeel, de Z verpleegkundige, drong langzaam door. Ook deden
pedagogen hun Íntrede in het Z werk en kregen de pedagogische en agogische kant meer
aandacht en sprak men steeds meer over opvoeden en begeleiden
De wijze waarop er gezorgd moest worden stond in verpleegptannen, geleerd werd hoe een
normale ontwikkeling van een kind of volwassene vertiep, van daaruit leerde je waar de
mensen met een verstandelijke beperking met hun ontwikkeling zaten. Veel aandacht gin§ er
uit naar ziektebeelden, naar het lQ en de daaraan verbonden lèeftijdsfase.
Kwam dit uit op een ontwikkelingsleeftijd van 2jaar, ongeacht de kalenderleeftijd, dan werd
in het verpleegplan de zorg daarop afgestemd. tnmiddelÀ weten we meer en zijn-we te weten
gekomen dat er veel meer zaken in het leven bepalen hoe we ons ontwikkelen en
ontplooien.

Eind jaren 70, begin jaren 80 komt de ontwikkeling van normalisatie, "zo normaal als
mogelijk alleen speciaal waar nodíg". Een inríchting wordteen instelling, een woon en
leefgemeenschap. Waar eerst een groepsgrootte van 30 en meer nog veelvuldig voorkwam
worden nu woningen gebouwd voor maximaat 12 personen. Ook kómt er meer aandacht
voor de mens met een verstandelijke beperking als individu. Wel in samenhang met de
groep waarin wordt gewoond of gewerkt. Het verpleegptan wordt een zorgplan, aspècten als
levensgeschiedenis, levensverhaal en zingeving krijgen een essentiële pÈats in ons denken,
het zorgplan en ons handelen. Het wordt steeds duidelijker:"de mens met een verstandelijke
beperking is meer dan een anamnese, meer dan een beperkt en hulpbehoevend mens".

Het denken over de. te verlenen zorg aan cliënten gaat steeds meer over hun mogelijkheden
over kwaliteit van bestaan, het hebben van een zinvol leven, een veilig besiaan, naar
tevredenheid wonen en werken, voldoende vrije tijdsactiviteiten, contaóten en relaties
hebben of kunnen maken met andere mensen.

Doordat de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking steeds meer
ervaren worden en de aandacht krijgen, ontstaat er bijvoorbeeld ook de gèdachte dat er
cliënten zijn die buiten het instellingsterrein kunnen wonen : de eerste soóio woningen of
buitenhuizen ontstaan, vaak in groepen van I lot 12 personen.
Of cliënten nu op of buiten het instellingsterrein wonen, daar waar in groepen gewoond wordt
geeft dit vaak problemen. Hoe moeílijk is het al om in gezinsverbanà harmonisch samen te



leven, onze cliënten wonen veelal samen met niet zelf gekozen huisgenoten, met
verschillende achtergronden en ervaringen, hebbelijkheden en oàhebbelijkheden.

Begeleidend personeel heeft een belangrijke taak ín het creëren van een goede groepssfeer
en het dagelijkse gebeuren in goede banen leiden. Maar waar mensen in een groep wonen
en waar veel gebeurt en veel gedeeld moet worden : van badkamer tot aandlchi van de
begeleiding. Waar tegenstellingen zijn in hoe mensen zln en wat ze witlen, valt veet te
begeleiden en wordt soms ook het onmogelijke van cliënten en begeleÍding veruvacht.
Het besef dat groepsgericht werken het individu weinig recht doèt en ieàere cliënt om een
eigen benadering / een eigen ondersteuning vraagt, is aanwezig.

Gelukkig blijven de visie op zorg en de kijk naar mensen met een verstandelijke beperking
aan verandering onderhevig. Onder andere door het zien van hun mogelijkheden, ons nadei
te verdiepen in hun vragen, hun motieven en wensen, zijn we gaan 

-beseffen 
dat ze meer

nodig hebben dan we op dat moment kunnen bieden. Maar ook het besef dat ze deel
uitmaken samenleving,uitmaken van onze samenleving, onze medeburgers zijn. Het burgerschapsmodel wordt
meer en meer richtinggevend in ons denken en handelen.
Mensen mèt een verstaïideiijke beperking zijn burgers met dezelfde rechten en dezelfde
plichten, net als u en ik.
Het is zo normaal als je erover nadenkt vanuit je eigen perspectief. Het klinkt zo gewoon.
lvlaar het is nog zo ongewoon voor mensen met een verstandetijke beperking.
Vanuit het werken met mensen met een verstandelijke beperking is de laatsle jaren ook een
veel gehoorde term vraaggestuurde zorg. Uitgaan van de individuele behoeften en wensen
van de cliënt. lndien zij hulp nodig hebben moet dit dichtbij voor handen zï1n, zij moeten
maximaal gebruik kunnen maken van voorzieningen in de maatschappij.
ln deze ontwikkeling ís het goed om stil te staan bij rechten maar zullen we ook moeten
stilstaan bij plichten, in de ondersteuning zal naar beide aspecten aandacht moeten uitgaan.

Dit alles betekent dat de huidige wijze waarop de zorg en dienstverlening is georganiseerd
mee moet veranderen ; het aanbod moet een resultaat zfin van de Índividuele vraag en
cliënten moeten kunnen kiezen.

De categorale voorziening, zoals dat in vaktaal heet, ontwikkelt zich naar een organisatie van
ondersteuning en dient voorwaarden te scheppen:

waardoor mensen met een verstandelijke beperking:
. Aanwezig ztln in en deelnemen aan de samenleving
. Controle en regie hebben over het eigen leven
o Kansen krijgen om zich te ontwikkelen en hun vaardigheden te gebruiken. Goede relaties kunnen onderhouden met familie, vrienden en kennissen. GeresPecteerd worden door anderen en hun eigen waardigheid hebben en kunnen

behouden
. Kansen krijgen om zelf keuzen te maken in het persoonlijke leven. Zich veilig voelen en voorkomen wordt dat mensen vereenzamen en verwaarloosd

worden

Veel mensen met een verstandelijke beperking zijn naast de samenleving geraakt. Het is
belangrijk datzii weer een eigen socíale en gelijkwaardige positie krijgen in àe samenleving.
Uit een onderzoek van Goedhart naar sociale íntegratie tussen 1g83 en 1gg8 las ik dat zij
een aantal belangrijke conclusies trekt, die ik kort wil weergeven:



. Wat betreft autonomie: mensen met een verstandelijke beperking die in de
maatschappij wonen en werken hebben meer het gevoel regie te hebben over hun
dagelijkse leven.
Over gelijkwaardigheid: wonen in een kleine setting in stad of dorp geeft minder
garantie op gelijkwaardige positie in de samenleving dan het hebben van regulier
werk, dit laatste geeft meer aanzien in de ogen van anderen.
Over het socíaal netwerk: veel mensen met een verstandelijke beperking weten niet
hoe sociale contacten te leggen, wonen in een gewone omgeving is geen garantie
voor het ontwikkeleh van nÍeuwe vriendschappen en relaties. Wie regulier werk heeft,
heeft ook een uitgebreider netwerk.
Wat betreft deelname aan sociale actíviteiten: Wie kleinschalig woont neemt in de
regel meer deel aan allerlei socíale activiteiten, weinig mensen nemen deel aan
activiteiten die niet speciaal voor hen georganiseerd zijn.
En wat betreft acceptatie: veel mensen met een verstandelijke beperking zijn niet
tevreden over de mate waarin ze geaccepteerd worden door mensen die niet beperkt
zijn. De houding van mensen wordt wel positiever als ze in aanraking komen met
mensen met eqn yprqtandelijke beperking, binnen reguliere werksetting is acceptatie
doorgaans dan ook behoorlijk.

Gebleken is dat de mate van sociale integratie sterk samenhangt met de mate van
beperking, volledig meedraaien in de samenleving is niet realiseerbaar, ik zou lÍever zeggen
nog niet realiseerbaar.

Ondeaoekers Van de Weg, Bos, Kerkhof en Van de Wiel geven aan dat de aandacht vooral
moet uitgaan naar grotere vrijheid, grotere zelfstandigheid, zelfbewustzijn en mondigheid.
Ad van Gennip, bekend door het stimuleren van het burgerschapsmodel en supported lirling,
geeft aan dat integratie geen doel op zich moet worden maar een middel om een goede
kwaliteit van leven mogelijk te maken.

Mijn eigen ervaring is dat mensen met een verstandelijke beperking over veel mogelíjkheden
en talenten beschikken. Ook als ze ernstig of matig verstandelijk beperkt zijn. Maar dan lígt
er een andere verantwoordelijkheid om na te gaan wat hun wensen en vragen zíjn dan bij
mensen met een licht verstandelijke beperking.
Namelijk om hen te ondersteunen in het duidelijk kunnen maken van hetgeen zij willen en
vormen te vinden en aan te bieden waarin zfi zich kunnen uitdrukken en meer zelf kunnen
kiezen en bepalen.

Het blijft steeds belangrijk ze goed te leren kennen en hun gedrag te leren verstaan.
Naarmate de beperking minder is zie je meer de mogelijkheden en talenten.
Toch is het vaak het cognitieve niveau wat zichtbaar een indruk geeft. Er is vaak een grote
mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, ze lijken goed te weten wat ze willen en dit
duidelijk te kunnen maken. Maar zoals ik al zei : het lijkt. Bij veel mensen met een licht
verstandelijke beperking is de sociaal- emotionele ontwikkeling vaak achtergebleven op hun
cognitieve ontwikkeling. Doordat wat gezien en gehoord wordt de omgang en benadering
naar hen bepaalt, is er met grote regelmaat sprake van overvraging.
De cliënten kunnen het wel, doe vaardigheid, maar kunnen het niet aan en dan heb je het
over hun emotionele vaardigheid.

Over contacten met mensen met een licht verstandelijke beperking hoor ik geregeld :

waarom hebben ze ondersteuning nodig, moet je zien wat ze kunnen.
Natuurl'tjk kunnen ze ook heel veel maar wat minder bekend is, mínder gezien wordt is
wat het sommige van onze cliënten kost om dat beeld ook zo te tonen of te houden.



Wat je vaak niet kunt zien is : hoe ze bijvoorbeeld graag op hun eigen kamer met poppen of
hun autootjes spelen, voor het slapen gaan even willen knuffelen mèt hun knuffelbeest en de
momenten waarop ze : "gewoon even zich nÍet beter voor hoeven te doen om er bijvoorbeeld
bij te horen".
Ze willen er bijhoren, ze willen als normaalworden gezien, zelfstandig zíjn, werk hebben met
een salaris, zelf beslissingen kunnen nemen en daarop moet onze ondersteuning natuurlijk
ook gericht zijn.
Wat ik niet onbenoemd wil laten is een grote groep cliënten bij Meare die licht verstandelijk
beperkt zijn met psychischè en gedragsproblematiek. Veel van deze cliënten willen niet op
een instellingsterrein wonen en willen niet dat het herkenbaar is dat ze ondersteuning
hebben Van Meare, als zorgaanbieder aan mensen met een verstandelijke beperking. HuÀ
drang naar autonomie is groot, erbij te horen en niet als beperkt te worden gezien. Huà vaak
geringe inzicht in hun eigen problematiek , tekort aan sociale vaardigheid en gevoelig zijn
voor invloeden die negatief voor hun kunnen zijn maakt hen tot een kwetsbare groep.

We moeten atle mensen met een verstandelijke beperking de kans bieden om hun droom
waar te maken en te wbröen'wie ze wilten zr1n. Ze de rechÉn geven zoals elke burger en ze
helpen om hun plichten te leren kennen en na te kunnen komen. Zelí vind ik het een
fundamenteel recht voor iedereen om de regie over het eigen |even te hebben en een
fundamenteel recht om ondersteuning te krijgen waar nodig.

ln het realiseren van deze ondersteuning zie ik bij ons, werkers, dat we zoekende zijn,
onszelf vragen stellen als : hoe moeten we dit doen, waar liggen nu onze taken, waar onze
verantwoordelijkheden, waar begint goed hulpverlenerschap en hoe komen we daar nu
achter?
De meningen hierover lopen uiteen en er is naar mijn mening geen pasklaar antwoord, wat
mij wel duidelijk is: dat we in het bieden van ondersteuning aan mensen met een
verstandelijke beperking een belangrijke taak hebben maar dat we ats werkers ook een
proces van verandering moeten aangaan om deze ondersteuning ook te kunnen bieden,
passend bU de individuele cliënt, zonder te betuttelen / teveel te ondersteunen, maar ook
zonder te venrvaarlozen / door te weinig te ondersteunen.

Kort wil ik nog even stilstaan bij de door mij at eerder genoemde levensgeschiedenis,
levensverhaal en zingeving. ln de ontwikkeling van de zorg hebben deze instrumenten ons
mede geholpen onze cliënten beter te leren verstaan in hun gedrag, behoeften en wensen.
Het inlevingsverhaal als hulpmiddel om ons te verptaatsen in clíënten heeft ons doen
beseffen hoe anders het soms kan zijn dan we dachten, ons gevoetiger gemaakt voor de
behoeften, vragen en motieven van cliënten.
Werner heeft zelf meer dan eens het levensverhaal toegelicht als vindplaats voor zingeving.
We zijn gaan ontdekken dat onze cliënten meer zijn dan wat we denken te zien en te horen.
Door onder andere aan de slag te gaan met zingeving in de zorg, levensbeschouwing is er
een diepte dimensie in ons werk met cliënten ontstaan en helpt het ons de kwaliteit vaÀ zorg,
van ondersteuning te verbeteren vanuit het perspectief van de ctiënt.

Afsluitend een woord van dank en waardering voor de bijdrage en inzet van Werner.
ln zijn eigen perspectief is voor hem het moment aangebroken om afscheid te nemen van
zijn werk bij Meare, ik wens hem veel succes toe in zijn nieuwe taak bij Maxima Medisch
Centrum Eindhoven.

Manon Schillemans,
Manager wonen Meare


