
 

 

 

INTEGRATIE IN DE WIJK 

 

Inleiding Spicapad voor familiecontactpersonen op 4 en 11 oktober 1997 

 

Ter inleiding voor Kleine Brink 12 

Kleine Brink 12 is op de samenleving gericht, ondanks dat de woning op het terrein 

staat. Voor integratie betekent dit minstens twee dingen: 

- Bewoners, die in de toekomst een stap verder gaan zetten en in die samenleving 

gaan wonen, hebben straks met die integratie te maken. 

- In de huidige situatie zullen bewoners zich daarop moeten voorbereiden. En niet 

alleen zij. 

- En degenen die uiteindelijk die stap niet gaan maken, dienen toch ook de 

meerwaarde te halen uit die gerichtheid op de samenleving. 

Ik vertel U over integratieaktiviteiten van de wijk waarin Eckartdal gelegen is en 

over ervaringen met een paar buitenhuizen. 

Vanuit die ervaringen is het mogelijk een aantal aanbevelingen te doen. 

 

 

 

 

1. Een klein stukje geschiedenis 

 

   - Werkgroep Eckartdal in de wijk 

   - Doel: beeldvorming bijstellen 

           gezamenlijke aktiviteiten om gevoel te bevorderen 

           "erbij te horen", "elkaar te leren kennen en waarderen". 

   - Deelname vanuit de kerken 

   - Waarom als geestelijk verzorger initiatief? 

     Omdat niemand anders dat deed. 

     Ik kan kerken (collega's) aanspreken op hun boodschap 

     en ik geloof dat onze bewoners ook iets bij te dragen hebben aan kerk en  

     samenleving 

   - Accentverschuiving na opening Nuenen en Spicapad: 

     Algemeen: integratie in de wijk van buitenhuizen 

     Bijzonder: De taak van het pastoraat 

     Pastoraat houdt zich bezig met het welzijn van bewoners. 

     Waar integratie kan bijdragen aan dat welzijn, moet je dit bevorderen. 

     Waar ideeën over integratie of concreet beleid uiteindelijk een negatieve  

     uitwerking hebben op dat welzijn, zal pastoraat dat kritisch moeten bevragen. 

 



 

 

2. Iets over integratie 

 

   - Onderscheid fysieke, functionele en sociale integratie 

   - Onze ervaringen met de 'oudere' buitenhuizen: het gaat niet vanzelf 

   - Integratie help je alleen te bevorderen als je randvoorwaarden schept 

   - Overheids- en instellingbeleid denken hierover wat te  gemakkelijk. 

   - Gevolgen: wel wonen in de wijk, maar geen binding. 

     beeldvorming niet altijd bijgesteld. 

 

3. Initiatief voor Spicapad en Nuenen 

 

   - Buurtcontactpersonen als intermediair ('wegwijzer'), 

     met relatie naar bestaande voorzieningen; buurtcentrum,  kerken e.d. 

   - Onze ervaringen tot nu toe: 

     a. samenleving zit er niet op te wachten 

     b. samenleving is sterk individualistisch 

     c. zelfs functionele integratie soms moeilijk (bv. buurt- 

        centra) 

     d. Voor Spicapad geldt; bewoners blijven erg aangewezen 

        op Eckartdal voor vrije tijd, dagbesteding, contacten. 

     e. andere invulling van 'buurtcontactpersoon': persoonlijke relatie voorwaarde  

        voor andere stappen. 

     f. buurtcontact-personen geven individueel verschillende invulling aan hun  

       taak 

     f. Samenleving naar binnen: mensen, aktitiviteiten 

      

 

 

 

 

 

4. Wat kunnen we hiervan leren? 

 

   - Naar bewoners gekeken: Sommigen vinden hun weg toch wel.   

    anderen benutten deze persoonlijke contacten om hun eigen 'netwerk'      

    op te bouwen. Weer anderen hebben weinig aan sluiting met het  

    'buitengebeuren'. 

  - Feitelijk betekent dat: oorspronkelijke doel niet helemaal gehaald. 

  - Aantal contactpersonen uitbreiden voor de groep, die nog geen contacten  

    hebben en dat zelf niet kunnen organiseren. 

  - Voor bewoners die meer zelfstandig zouden gaan wonen 



    zouden dit soort contacten nog belangrijker worden. 

  - Voor bewoners 'zonder instellingsverleden' kan in de toekomst het probleem 

   groter worden: terugvallen op in stelling is niet vanzelfsprekend. 

  - Bij bestaande voorzieningen; geringe mate van tolerantie voor deelname aan  

    bestaande aktiviteiten. Bij incidentele aktiviteiten tolerantie groter. 

  - Bij kerken: weinig tijd, handelingsverlegenheid, teveel bijzondere doelgroepen.  

   Verschil tussen r.k. en prot.chr. 

   Zij moeten leren dat 'erbij horen' voor bewoners vooral betekent: gekend worden  

   en iets kunnen doen om iets te kunnen betekenen. 

  - Onze zorg: Het scheppen van randvoorwaarden voor functionele en sociale  

    integratie is nog steeds geen beleidsdoel van overheid en instellingen. Dit vraag  

    opbouwwerk-kwaliteiten. 

-   Geestelijke verzorging totnogtoe met Vrijwilligerswerk de enige  

    initiatiefnemer, maar zit aan eigen grenzen. 

    G.v. zal zich vooral moeten richten op ondersteuning van het gewone pastoraat  

    (verandering eigen taak), maar is daarin afhankelijk van de bredere context:  

    Wat gebeurt er  aan integratie in de wijk? 

    Concreet betekent dit: Ik kan de begeleiding van dit soort 

    integratieaktiviteiten niet blijven doen. Wie dan wel? 

 

Aanbevelingen 

 

- Tolerantiegraad van mensen is beperkt, zeker waar het gaat om deelname aan  

 reguliere aktiviteiten. Dat moet je beseffen en je verwachtingen niet te hoog 

 stellen. 

 Op de groep afgestemde aktiviteiten zullen altijd nodig blijven. 

 Wil je dit proces echt beïnvloeden, dan heb je andere kwaliteiten nodig dan  

 instellingen in huis hebben 

- In de samenleving  zijn mensen erg op zichzelf gericht en veel minder op een  

 ander. De samenleving vraagt niet om integratie, dat is een wens van overheid,  

 instellingen, ouderverenigingen, soms bewoners zelf. Maar overheid noch  

 instellingen begeleiden dit proces. Ze veronderstellen dat dit vanzelf gaat. 

 Niets is minder waar. Ik vind dat aan beleidsmakers daaromtrent eisen mogen   

 worden gesteld, ook door degenen die bewoners vertegenwoordigen. 

- Waar overheid zijn verantwoordelijkheid verzaakt, zullen instellingen (en ouders)  

  haar daarop moeten aanspreken. 

-Bij organistaties in de samenleving waarvan bewoners gebruik zouden kunnen  

 maken, bestaat vaak handelingsverlegenheid om aangepast aanbod te kunnen    

doen. Bovendien hebben zij vaak andere prioriteiten. Instellingen zoals Eckartdal 

 zal daarom hen moeten helpen en daarin investeren. We kunnen moeilijk zeggen: 

Zoek het zelf maar uit. 

- Voorzieningen die wél gemotiveerd zijn verdienen steun. 

 



Bewoners: 

- Bewoners dienen zich tijdig voor te bereiden op vaardigheden, die zij in de 

samenleving nodig hebben: reizen, bood schappen doen, klok kijken, telefoneren, 

koken, maar ook bv. sociale vaardigheden. 

 

- Het organiseren van netwerken (naast de familie) is erg belangrijk. Hierin is het 

persoonlijke relatie met bewoners     wezenlijk. Zij kunnen een schakel vormen 

naar buiten. 

 

- Het bevorderen van deelname aan externe aktiviteiten en voorzieningen kan ook 

bevorderd worden als bewoners nog op Eckartdal wonen. Ook dat is een 

leerervaring. 

- Selectie van bewoners dient kritisch te geschieden: voor wie is het wonen buiten 

een echte meerwaarde? En welke bewoners hebben minstens in potentie de 

mogelijkheden in zich om datgene te ontwikkelen wat je voor een redelijk 

functioneren in de samenleving nodig hebt? Alleen het wonen buiten is nog geen 

meerwaarde. 

 

 

Personeel 

 

Voor hen dit proces ook gevolgen. 

Naast de bestaande taken zullen er nieuwe ontwikkeld moeten worden en mogelijk 

zullen daarvoor nieuwe vaardigheden en kennis eigen gemaakt moeten worden. 

- Het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden bij bewoners 

  zal systematisch en methodisch moeten worden aangepakt. Men is té laat als men 

daaraan begint als bewoners gaan vertrek ken. Dat zal ook gevolgen hebben voor 

de formulering van basiszorg en zorgplannen. 

- Zij zullen ook bewoners (met hun familie) moeten ondersteunen met het 

ontwikkelen met nieuwe netwerken. 

  Men moet zich realiseren dat dit iets anders is als een blik vrijwilligers 

opentrekken. Bovendien dienen deze mensen gecoached te worden bij de 

uitvoering van hun taak. 

- Eigenlijk betekent het dat begeleidend personeel veel meer dan tot nu toe 

voorwaarden-scheppend bezig is, het gaat om organiseren van voorwaarden. 

 

-  


