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Hoofdstuk 1 
Eerste verkenning van 
omgekeerde integratie

Op 3 december 2014 zond omroep Human de documentaire ‘Ik hoor hier niet thuis’ 

uit, waarin filmmaker Mercedes Stalenhoef de geplande transformatie van het  

beschutte terrein van de Prinsenstichting in Purmerend tot omgekeerde-  

integratiewijk probeert te volgen door de ogen van Peter, een jongeman met een 

lichte verstandelijke beperking (Stalenhoef, 2014). Omdat de verkoop van de huizen 

voor bewoners zonder verstandelijke beperking in de desbetreffende setting in 

2007 spaak loopt, roept de documentaire een schraal, ontmoedigend en surrealistisch 

beeld op van omgekeerde-integratiebeleid. 

Niet iedere zorginstelling met omgekeerde-integratieplannen heeft echter te 

kampen met de gevolgen van uitblijvende interesse voor de particuliere woningen op 

haar voormalige terrein. Integendeel: in de afgelopen twintig jaar transformeerden 

diverse beschutte instellingsterreinen in de verstandelijk gehandicaptenzorgsec-

tor tot buurten of buurtjes waarin enkele honderden mensen met en zonder ver-

standelijke beperking in elkaars nabijheid leven. 

Voor dit boek deed ik enkele jaren intensief participatief onderzoek in vier verschil-

lende omgekeerde-integratiesettingen. 

In de eerste paragraaf van dit introductiehoofdstuk sta ik stil bij de achtergrond en 

ontwikkeling van het typisch Nederlandse fenomeen ‘omgekeerde integratie’. 

Vervolgens geef ik in paragraaf 1.2 een beschrijving van de stand van zaken van het 

relevante sociaalwetenschappelijke onderzoek van de afgelopen twee decennia en 

formuleer ik de probleemstelling, doelstelling, relevantie en vraagstelling van mijn 

onderzoek. 

In paragraaf 1.3 presenteer ik de onderzoekslocaties en geef ik, per locatie, een kort 

historisch overzicht van de ontwikkeling van het omgekeerde-integratiebeleid en 

een beschrijving van de concrete situatie zoals ik die aan het begin van mijn onder-

zoek aantrof.

Het hoofdstuk eindigt met een korte leeswijzer voor de rest van het boek.
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met een verstandelijke handicap na 1997 verbiedt. Als gevolg van deze wet 

worden alle residentiële voorzieningen successievelijk, aan de hand van een 

vijfjarenplan, gesloten. [...] Met als baken de Noorse aanpak, die vanwege het 

radicale karakter ervan aantrekkelijk oogt maar toch gezien moet worden in 

de specifiek Noorse context, is het streven van de regering gericht op een  

geleidelijke, stapsgewijze benadering, maar gericht op hetzelfde doel.

(Tweede Kamer, 1995, p. 44)

In de verstandelijk gehandicaptenzorgsector kende het aangekondigde deconcen-

tratiebeleid niet alleen voorstanders. Zo uitten de leden van het Werkverband van 

Ouders rondom Instituten (W.O.I.) en het Landelijk Netwerk van Kritische Ouders 

(LNKO) bijvoorbeeld grote bezwaren tegen een massale afbouw van het gespeciali-

seerde en categorale woon- zorg- en ondersteuningsaanbod. Ook veel intramurale 

zorgaanbieders stelden zich zeer terughoudend op ten aanzien van de voorgenomen 

veranderingen (zie Schuurman, 2014). De krachtige tegengeluiden die zij (gezamenlijk) 

produceerden, resulteerden erin dat het ministerie van VWS al binnen twee jaar  

na de introductie van De perken te buiten bakzeil haalde – en met betrekking tot 

wonen en zorg ‘keuzevrijheid’ voorop ging stellen. Toenmalig staatssecretaris Erica 

Terpstra zei hierover in 1997 in een interview met het vaktijdschrift Klik:

(E): ‘We bieden alleen een extra mogelijkheid van normalisatie. En we beseffen 

heel goed dat ondanks alle deconcentratie en integratie er altijd een cate-

gorie mensen zal zijn die het beste op zijn plek is op een hoofdlocatie [...] [H]et 

Noorse model is niet ons model. Integendeel. Ik vind het wel een voorbeeld om je  

gedachtegang te bepalen. Maar niet als leidraad om ook hier alle inrichtingen te 

sluiten. Zo staat het niet in onze beleidsnotitie “[De] perken te buiten”. Daar staat 

in, dat veel meer mensen dan tot nog toe voor mogelijk werd gehouden, in genor-

maliseerde woonvormen kunnen wonen, en daar ook de kans voor moeten krijgen. 

Dat betekent een tweeslag: de hoofdlocatie moet zo kleinschalig en normaal 

mogelijk worden. Daarbuiten worden geïntegreerde woningen gecreëerd.’ 

(toenmalig staatssecretaris, Klik, 1997, pp. 3, 6) 

Ondanks hun tegenstand tegen het in hun ogen te zeer ‘opgelegde’ deïnstitutiona- 

liseringsbeleid, zagen veel van de protesterende ouders aan het begin van de jaren 

negentig wel degelijk voordelen in een meer genormaliseerde leefomgeving voor hun 

kinderen (zie bijvoorbeeld LNKO, 2015). In lijn hiermee ontwikkelden verscheidene  

intramurale zorgaanbieders in de afgelopen twee decennia – vaak in nauwe samen-

spraak met de ouders van hun cliënten – ‘omgekeerde-integratiebeleid’.

1.1 Vermaatschappelijking en omgekeerde integratie

In deze paragraaf geef ik een korte beschrijving van de maatschappelijke achtergrond  

van omgekeerde-integratiebeleid in Nederland. 

1.1.1  Achtergrond

‘Omgekeerde integratie’ is een beleidsalternatief dat sinds het begin van de jaren  

negentig van de vorige eeuw deel uimaakt van het Nederlandse vermaatschappelijk-

ingsbeleid in de verstandelijk gehandicaptenzorg- en GGZ-sector (Tweede Kamer, 

1996, pp. 8-9, 20, 23; zie ook Beltman, 2001, p. 77; Boomen, 2011; Kinsbergen, 2010; Mans, 

1998/2004, p. 275).  Vermaatschappelijkingsbeleid richt zich voor alles op het bevor- 

deren van ontmoetingen en het versterken van verbindingen tussen mensen met 

en zonder handicap, om zo de ‘kwaliteit van leven’ (Schalock & Verdugo, 2002) van de 

betrokkenen met een handicap te verbeteren. 

De uitgangspunten en doelstellingen van vermaatschappelijkingsbeleid zijn daarmee 

nauw verbonden met die van de ‘burgerschapsbeweging’, een idealistische en  

activistische belangengroepering die in de afgelopen twee decennia is gevormd 

en gevoed door de Federatie voor Ouderverenigingen (FvO), ervaringsdeskundi-

gen, wetenschappers en zorgaanbieders die de maatschappelijke emancipatie,  

acceptatie, participatie en integratie van personen met een handicap nastreven  

(zie Bolsenbroek & van Houten, 2010; FvO, 1989, 1994; Kal, 2001/2010; Kröber, 2008; 

Kwekkeboom, 2006; Schuurman & Kröber, 2011; van Gennep, 1997; van Houten, 2004). 

In het begin van de jaren negentig was het volgens de burgerschapsbeweging en 

onze overheid bovenal zaak dat personen met een handicap niet langer geïsoleerd 

van de rest van de samenleving woonden, maar ‘zo dicht mogelijk bij de hoofd-

stroom’ (van Gennep, 1997, p. 191), ‘in een gewoon huis in een gewone straat in 

een gewone buurt’ (Kwekkeboom, 2006, p. 18; zie Tweede Kamer, 1995). Om deze  

‘normalisatie’ (Nirje, 1969) en ‘fysieke integratie’ (van Gennep, 1997) mogelijk te maken, 

dienden grootschalige, intramurale instituten zoveel mogelijk vervangen te worden 

door kleinschalige voorzieningen in een reguliere woonomgeving – waarmee wonen 

en zorg van elkaar gescheiden zouden raken (FvO, 1994; zie ook Schuurman, 2014). 

Volgens het ministerie van VWS was er in 1995 naast een ideologisch motief ook een 

financiële reden voor zo een verregaande ‘deïnstitutionalisering’ van de gehandicap-

tenzorg. Het ministerie schreef hierover in het historische beleidsstuk De perken 

te buiten:

Doorgaan op de ingeslagen [‘gesegregeerde’] weg is niet alleen ideëel  

onwenselijk, maar brengt in financieel opzicht de grenzen van de groei in 

zicht. Het creëren van een parallel (als tweede spoor naast het bestaande),  

“concurrerend”, zorgaanbod voor gehandicapten, dat participatie bevordert en 

tot substitutie uitnodigt, is als aanpak voor de korte termijn eveneens financieel 

onrealistisch. [...] In Noorwegen bijvoorbeeld, is thans een wet in uitvoering, die 

het stichten of exploiteren van collectieve verblijfsvoorzieningen voor mensen 
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1.2 Onderzoek naar integratie en participatie

In deze paragraaf analyseer ik allereerst wat in het sociaalwetenschappelijke 

onderzoek naar het Nederlandse vermaatschappelijkingsbeleid van de afgelopen 

twee decennia vooral naar voren komt. Vervolgens formuleer ik de probleemstelling, 

doelstelling, relevantie en vraagstelling van mijn onderzoek. 

1.2.1 Het burgerschapsparadigma en de weerbarstige praktijk

Het vele sociaalwetenschappelijke onderzoek dat zich in de afgelopen twee decennia 

heeft beziggehouden met de effecten van het Nederlandse vermaatschap- 

pelijkingsbeleid laat een wisselend beeld zien. Volgens de meeste onderzoekers 

heeft het denken en werken vanuit het ‘burgerschapsparadigma’ (van Gennep, 1997) 

enerzijds veel opgeleverd op het gebied van kleinschalige, lokale, vraaggerichte 

ondersteuning en persoonsgebonden financiering, waardoor het leven van mensen 

met een verstandelijke beperking en hun familieleden minder dan voorheen wordt 

bepaald door gespecialiseerde en uitsluitende maatschappelijke instituties (zie  

bijvoorbeeld Beltman, 2001; Mans, 1998/2004; Schuurman, 2010; 2014; Schuurman & 

Kröber, 2011). Verder rapporteren zij ook vaak dat personen met een verstandelijke 

beperking en hun familieleden het wonen in een kleinschalige woonvoorziening met 

een eigen kamer als een grote vooruitgang beschouwen, vooral vanwege de toege-

nomen persoonlijke leefruimte en privacy (zie Kwekkeboom, 2006; Overkamp, 2000; 

Ruigrok, 2002; Verplanke & Duyvendak, 2010). 

Anderzijds blijkt uit de hiervoor genoemde onderzoeken echter eveneens dat 

het leven in een kleinschalige woonvoorziening in ‘een gewone buurt’ qua sociale  

contacten weinig positiefs opleverde in vergelijking met het leven op een beschut 

instellingsterrein. De meeste onderzoeksdeelnemers met een verstandelijke beperking 

bleken de aansluiting met het dagelijks leven in de buurt te missen. Dikwijls rappor-

teerden zij eenzaamheid of afwijzing – en in sommige gevallen zelfs discriminatie, 

agressie of misbruik (Bredewold, 2014).

De socioloog Martin Schuurman is de laatste in de lange rij van onderzoekers die 

concluderen dat de weg naar maatschappelijke emancipatie, acceptatie, partici-

patie en integratie van personen met een handicap veel weerbarstiger is dan de 

burgerschapsbeweging en de rijksoverheid aan het begin van de jaren negentig 

konden bevroeden (zie ook Cardol, Speet & Rijken, 2007; de Klerk et al., 2002, 2007; 

Meulenkamp, van der Hoek & Cardol, 2013; RMO, 2002; RVZ, 2002). De drie meest 

in het oog springende oorzaken die Schuurman voor dit moeizaam verlopende  

‘inburgeringsproces’ aanwijst zijn: 1. een gebrek aan structureel ondersteunend  

overheidsbeleid (zie ANED, 2009), 2. de blijvende dominantie van grote zorg- 

instellingen (zie Beltman, 2001; Kröber, 2008) en 3. een gebrek aan een gastvrije en 

toegeruste samenleving (zie Kal, 2001/2010; Koops & Kwekkeboom, 2005; Ruigrok & 

van der Wielen, 2004).

1.1.2 Omgekeerde integratie

‘Omgekeerde integratie’ werd in 1993 als term gemunt door Anton Renting, de 

toenmalige directeur van de ’s Heeren Loo-locatie Het Westerhonk in Monster, 

die refereerde aan een proces waarin personen zonder verstandelijke beperking  

woningen betrekken op een voorheen beschut instellingsterrein. Dat proces was 

al in de jaren zeventig onder de noemer ‘verdunning’ uitgedacht door voormalig  

Dennendal-directeur Carel Muller – en in 1986 op het instellingsterrein van de 

Hafakker in Noordwijkerhout geïntroduceerd, waar onder leiding van direc-

teur Kay Okma een bescheiden woonwijk voor ‘zwakzinnigen’ en ‘verdunners’ 

was verrezen (zie Nass, 1996; Vos, 1992; Werkgroep Bouwen-Wonen, 1974). De 

centrale aanname achter de verdunningsbeweging was dat de toenmalige  

Nederlandse maatschappij nog niet klaar was voor ’zwakzinnigen’. In de verdun-

ningswijk zouden ‘gewone burgers’ echter langzamerhand aan de oorspronkelijke 

bewoners kunnen wennen, terwijl de zorginstelling hun bewegingsvrijheid, veiligheid 

en het voorzieningenaanbod kon blijven waarborgen (zie Heerma van Voss, 1978 in 

Mans, 1998/2004). 

Zo bezien bracht omgekeerde-integratiebeleid het beste van twee werelden bij  

elkaar: de veiligheid en het kwalitatief hoogwaardige, gespecialiseerde voorzienin-

genaanbod van een intramurale instelling en de alledaagse reuring en interactie van 

een doorsnee Nederlandse woonwijk. Hierdoor zouden de oorspronkelijke bewoners 

enerzijds een beroep kunnen blijven doen op alle benodigde zorg en ondersteuning 

en anderzijds veel meer deel kunnen uitmaken van ‘het gewone leven’. 

Hoewel de focus van omgekeerde-integratiebeleid – in lijn met het deïnstitutiona- 

liseringsbeleid van de rijksoverheid – aanvankelijk dus vooral lag op het veranderen 

van de woonomgeving, kozen enkele zorgaanbieders er in de afgelopen twee decennia 

voor om niet op het vlak van wonen maar op het gebied van dagbesteding of recreatie 

vorm te geven aan omgekeerde-integratiebeleid. Zij deden dit bijvoorbeeld door 

op hun instellingsterrein een wandelroute of theetuin te openen voor ‘mensen van 

buiten’ – of een restaurant of buurtsuper met een groot percentage medewerkers 

met een verstandelijke beperking (zie Van der Zwet, 2009). In mijn onderzoek laat 

ik deze ontwikkelingen echter buiten beschouwing en focus ik op zorgaanbieders 

die hun omgekeerde-integratiebeleid op het vlak van wonen hebben geoperatio- 

naliseerd.

De meeste zorginstellingen die aan het begin van de jaren negentig omgekeerde- 

integratiebeleid ontwikkelden, lieten het kleine aantal (relatief) zelfstandige en  

sociaal vaardige cliënten dat zij hadden naar kleinschalige woonvoorzieningen in de 

nabijheid van hun hoofdlocatie verhuizen. Bijgevolg bestonden de cliëntpopulaties op 

de meeste om te bouwen terreinen voor een groot deel uit personen met een ern- 

stige verstandelijke of meervoudige beperking en/of ernstige gedragsproblematiek. 
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tegenstelling tot de door Van Alphen en Bredewold onderzochte ‘gewone buurten’ – zelf 

de keuze hebben gemaakt om in de nabijheid van personen met een verstandelijke 

beperking te gaan wonen. Op basis daarvan zou redelijkerwijs verondersteld mogen 

worden dat deze nieuwkomers ontvankelijker en minder afhoudend tegenover de 

nabijheid van buurtbewoners met een verstandelijke beperking zouden staan – en 

bereidwilliger zouden zijn om zich aan hen aan te passen – dan diverse bewoners 

van ‘gewone buurten’ die de komst van een woonvoorziening als een onaangename 

verrassing of zelfs als een bedreiging ervoeren (zie Bredewold, 2014; van Alphen, 

2011). In hoeverre zou een bereidwilliger ‘delegatie’ uit de samenleving meer mogelijk 

maken op het gebied van alledaags burencontact?

Daarnaast was het ook de moeite waard om te onderzoeken in welke mate en hoe 

omgekeerde-integratiesettingen de in paragraaf 1.1.2 genoemde verwachting van 

de zorgaanbieders en ouders waar maakten dat ze het beste van twee werelden – 

bewegingsvrijheid, veiligheid, voorzieningen én vermaatschappelijking – met elkaar 

verenigden. In hoeverre zou een ruim opgezette, rustige, autoluwe buurt met een 

relatief groot aantal bewoners met een verstandelijke beperking (en zorgverleners) 

de individuele betrokkenen de ruimte en mogelijkheden bieden om elkaar te  

ontmoeten en zich tot elkaar te verhouden? 

Tot op heden is er nog geen enkel onderzoek naar ontmoetingen en verbindingen 

tussen de oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners van omgekeerde-integratie-

settingen gepubliceerd.

1.2.3 Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de (inter)persoonlijke  

condities die processen van sociale integratie tussen buurtbewoners met en 

zonder verstandelijke beperking bevorderen of belemmeren. Daartoe verzamelde 

ik gegevens over de ervaringen en reflecties van zoveel mogelijk verschillende  

betrokkenen tijdens en na de realisering van omgekeerde-integratieprojecten. 

1.2.4 Relevantie

In theoretisch opzicht dient het met dit onderzoek te verwerven inzicht te leiden 

tot een uitbreiding van de wetenschappelijke kennis over processen van sociale  

integratie en ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. 

In praktisch opzicht beoog ik met mijn onderzoek een proces op gang te brengen 

van groeiend wederzijds begrip tussen de betrokkenen binnen – en tussen – de  

verschillende te onderzoeken locaties. Dit begrip kan dienen als een voertuig voor 

de verbetering van de lokale praktijken waarmee men processen van integratie en 

participatie wil bevorderen, zowel op het niveau van het primaire proces van zorg-

verlening als in het dagelijks leven in de buurt, als ook op het niveau van daaraan ten 

grondslag liggende beleidsoverwegingen. 

Het resultaat van dit onderzoek bestaat in ‘telling stories about stories people told’ 

(Bruner, 2002). Als lezer zult u in dit boek dan ook geen algemeen antwoord vinden 

1.2.2 Probleemstelling

Opvallend aan de meeste hiervoor genoemde onderzoekers is dat zij in hun pogingen 

om meer inzicht te krijgen in processen van integratie en participatie – en/of om 

daar een bijdrage aan te leveren – vooral focussen op de structuren en instituties 

die onderscheid en uitsluiting in stand houden. Zo bezien zitten de grootste blokkades 

voor een ‘inclusieve samenleving’ (van Houten, 1999) op bestuurs-, structuurs- en 

voorzieningenniveau; als die zouden worden geslecht, zouden personen met een 

verstandelijke beperking dus dichter bij de hoofdstroom van de samenleving kunnen 

komen. 

Een aanzienlijk deel van de genoemde onderzoeken is eveneens uitgesproken idealis-

tisch gemotiveerd en gericht op het bevorderen van (ruimte voor) ontmoetingen en 

verbindingen tussen personen met en zonder (verstandelijke) beperking. De sociaal 

psychologe Laura van Alphen (2011) wijst er in dat kader op dat veel onderzoekers 

naar aanleiding van voor hen teleurstellende bevindingen vaak allerlei voorstellen 

doen om de participatie en integratie van burgers met een verstandelijke beperking 

te bevorderen.

Er is in Nederland relatief weinig beschrijvend onderzoek gedaan naar wat er daad-

werkelijk gebeurt als personen met en zonder verstandelijke beperking bij elkaar 

in de buurt gaan wonen en elkaar in het dagelijks leven ontmoeten – en wat dit op 

persoonlijk en relationeel niveau voor hen betekent – zonder de insteek die onder-

linge interacties te willen stimuleren. Uitzonderingen hierin zijn de eerdergenoemde 

sociaal psychologe Van Alphen (2011) en sociologe Femmianne Bredewold (2014), die 

beiden op basis van hun onderzoeken naar de ervaringen, emoties en beeldvorming 

van buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking in ‘gewone buurten’ 

concluderen dat in het dagelijks leven oppervlakkig en begrensd contact vaak het 

hoogst haalbare is. Zowel Van Alphen als Bredewold stelt daarnaast ook dat als 

één van beide partijen hier van afwijkt, dit vaak snel leidt tot negatieve ervaringen, 

emoties en beeldvorming bij de andere partij – met als gevolg een verslechtering 

van de onderlinge verhoudingen en het ontwijken van elkaar. Beide onderzoekers 

doen op basis van deze bevindingen dan ook de aanbeveling aan zorgaanbieders en 

andere betrokkenen om vooral in te zetten op alledaags, oppervlakkig burencontact 

tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking (vergelijk Cummins & Lau, 

2003). 

In het onderzoek dat aan dit boek ten grondslag ligt, wilde ik proberen om meer 

inzicht te krijgen in de persoonlijke ervaringen, emoties en beeldvorming van buurt-

bewoners met en zonder verstandelijke beperking tijdens en naar aanleiding van 

onderlinge interacties. Wat gebeurt er tussen mensen met en zonder verstandelijke 

beperking in het dagelijks leven in de buurt? Hoe reageren zij op elkaar als zij elkaar 

waarnemen of tegenkomen? En welke betekenissen hechten zij naderhand aan hun 

eigen waarnemingen en reacties?

Ik voerde dit onderzoek naar ervaringen en betekenissen uit in omgekeerde- 

integratiesettingen, waar de buurtbewoners zonder verstandelijke beperking – in 
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zorg- en ondersteuningsbehoefte van de oorspronkelijke populatie. Hier kom ik op 

terug in de beschrijvingen in paragraaf 1.3.3.

De betrokken zorgaanbieders droegen ieder een evenredig deel bij aan de financiering 

van het onderzoek.

1.3.2 Vier korte geschiedenissen van omgekeerde-integratiebeleid 

Hieronder geef ik vier korte historische beschrijvingen van het omgekeerde-inte-

gratiebeleid van de vier betrokken zorginstellingen, inclusief de motieven die door- 

slaggevend waren voor de ontwikkeling en uitvoering.

’s Heeren Loo Het Westerhonk – Polanen

Bij ’s Heeren Loo Het Westerhonk in Monster – in 1966 geopend als dependance van 

de overbevolkte Willem van den Bergstichting in  Noordwijk – liet men zich inspireren 

door hetgeen er op de Hafakker gebeurde. Al sinds de oprichting woonden er bij Het 

Westerhonk veel personen met ernstige gedragsproblemen – voor wie samenleven 

en contact met anderen niet vanzelfsprekend was. Om die reden hechten hun ouders 

en zorgverleners veel belang aan de rust, veiligheid en ruimte van een beschutte 

leefomgeving. Omgekeerde integratie was in hun ogen veel wenselijker dan deïnsti-

tutionalisering, ook omdat de oorspronkelijke bewoners hiermee hun woonrecht en 

bewegingsvrijheid niet verloren. 

In 1993 opende de instelling samen met de plaatselijke woningbouwvereniging  

het buurtje ‘Groenendaal’, als onderdeel van het nieuwe woongebied Polanen. 

Groenendaal was een pleintje met aan de ene kant een rij van twaalf huurwoningen 

(de ene helft voor personeelsleden, de andere helft voor circa twintig ‘mensen van 

buiten’) en aan de overzijde twaalf twee-onder-één-kap-woningen voor tweeën-

zeventig van hun cliënten. De meesten van de oorspronkelijke bewoners waren  

personen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking, vaak in com-

binatie met autisme of moeilijk verstaanbaar gedrag. Hoewel het instellingsbestuur 

bij de selectie van de zes gezinnen ‘van buiten’ op basis van een persoonlijk gesprek 

en een rondleiding probeerde te bepalen wie er wel en niet geschikt zou zijn om in de 

nabijheid van hun cliënten te wonen, ondernam het na de opening van Groenendaal 

weinig anders om ontmoetingen en verbindingen tussen de oorspronkelijke en nieuwe 

buurtbewoners te stimuleren (zie ’s Heeren Loo, 2007, 2010). 

In 2001 kreeg het omgekeerde-integratiebeleid in Monster een vervolg op ‘Het 

Veld’: waar voorheen het sportveld van de instelling had gelegen, verrees een plein 

met daar omheen acht dubbele eengezinswoningen voor achtenzestig bewoners 

met vooral een lichte of matige verstandelijke beperking (soms in combinatie met  

gedragsproblemen) en vierentwintig koopwoningen voor zestig mensen zonder  

verstandelijke beperking. Als onderdeel van dezelfde bouwfase werden op enige  

afstand van de twee omgekeerde-integratiebuurtjes ook nog twee straten met 

vierenvijftig zeer ruime vrijstaande huizen, tweekappers en rijtjeswoningen voor 

circa honderdentwintig personen zonder verstandelijke beperking gerealiseerd en 

op de vraag: wat moet ik doen? In plaats daarvan wil ik u uitdagen om voor uzelf 

de vraag te stellen: wat kan ik hiervan leren voor mijn eigen handelen in mijn situ-

atie? Zodoende probeer ik niet alleen tijdens het onderzoeksproces maar ook in de  

eindrapportage de onderzochte processen van sociale integratie en ontmoeting te 

faciliteren.

1.2.5 Aanvankelijke vraagstelling 

De aanvankelijke vraagstelling van het onderzoek was tweeledig: Wat gebeurt er 

tussen betrokkenen met en zonder verstandelijke beperking in omgekeerde- 

integratiesettingen en welke betekenissen hechten zij hieraan?

Deze vraagstelling was bewust algemeen en breed geformuleerd, om het onder-

zoeksveld met een zo open mogelijke blik te kunnen betreden. Tijdens het verzamelen 

van data en door de dialoog met onderzoeksdeelnemers en theorie bracht ik 

gaandeweg het onderzoeksproces steeds meer focus aan. Welke gevolgen dit had 

voor mijn aanvankelijke vraagstelling beschrijf ik in hoofdstuk 2 en 3.

1.3 De onderzoekslocaties

In deze paragraaf bespreek ik allereerst de criteria die van belang waren voor de 

selectie van de vier onderzoekslocaties. Daarna presenteer ik, vooral met behulp 

van beleidsdocumenten van de betrokken zorginstellingen, een korte geschiedenis 

van het omgekeerde-integratiebeleid op de onderzoekslocaties. Ten slotte geef ik 

een viertal korte beschrijvingen van de concrete situatie zoals ik die aan het begin 

van het onderzoek op de vier onderzoekslocaties aantrof. 

1.3.1 Selectie van de onderzoekslocaties

Anno 2010 waren er in de verstandelijk gehandicaptenzorgsector naar schatting 

tien instellingen die zich bezig hielden met omgekeerde-integratiebeleid – en dat 

aantal is sindsdien behoorlijk toegenomen. 

Bij de selectie van de vier onderzoekslocaties werd getracht om zoveel mogelijk 

variatie aan te brengen, om tot een zo rijk mogelijk onderzoeksveld te komen. Als 

gevolg daarvan varieerden de geselecteerde omgekeerde-integratiesettingen  

onderling op basis van ten minste vier criteria. Allereerst was er verschil met  

betrekking tot de omvang van de omgekeerde-integratieplannen: twee instellingen 

hadden gedeeltelijke ombouwplannen, de andere twee wilden hun terreinen volledig 

transformeren. De tweede variatieparameter had betrekking op de ontwikkelings-

fase van het omgekeerde-integratiebeleid: de vier betrokken instellingen bevonden 

zich ergens tussen afgeronde ombouw en aarzelingen om met die ombouw te  

beginnen. Het derde punt van variatie betrof de geografische ligging. De onderlinge 

afstand tussen twee dichtstbijzijnde onderzoekslocaties was minimaal zestig en 

maximaal honderd kilometer, en ze lagen alle vier in een andere provincie: Monster 

(Zuid-Holland), Veldhoven (Brabant), Huis ter Heide (Utrecht) en Apeldoorn (Gelderland). 

Het vierde en laatste variatiecriterium had betrekking op de beperkingen en de 
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geven. Om in aanmerking te komen voor een rijksgarantstelling voor de bekostiging 

van ‘vervangende nieuwbouw’, diende de instelling volgens het ministerie van WVC/

VWS extramuraal te bouwen. Onder leiding van de toenmalige directeur Bert Bijlhout 

kwam Severinus hier – samen met de ouders van hun bewoners – tegen in opstand. 

Hun belangrijkste argumenten om ‘geconcentreerd’ te blijven bouwen waren dat 

zij zodoende zowel de gespecialiseerde zorginfrastructuur als de in al die jaren 

gegroeide sociale contacten tussen hun bewoners zouden kunnen behouden. 

Daarnaast waren hun beide locaties in stedenbouwkundig opzicht al min of meer  

vergroeid geraakt met de rest van de gemeente Veldhoven, waardoor verhuizen 

naar een meer geïntegreerde setting niet direct noodzakelijk leek. 

De meeste uitgangspunten die Severinus voor zijn omgekeerde-integratiebeleid 

formuleerde, waren gelieerd aan het ‘normalisatieprincipe’ (Nirje, 1969): zo normaal 

mogelijk leven, in een open wijk, waardoor het voor de oorspronkelijke bewoners 

mogelijk werd om dingen mee te krijgen uit het gewone leven in een buurt en relaties 

te leggen en te onderhouden met anderen (Severinus, 1996, p. 3). Directeur Bijlhout 

noemde in een interview met het vaktijdschrift  Markant  uit 1997 als ‘het belangrijkste 

voordeel aan omgekeerde integratie’ dat de instelling de stedenbouwkundige 

ontwikkeling van de toekomstige leefomgeving van haar bewoners lang in eigen 

hand houdt (Derksen, 1997, pp. 6-7). Met betrekking tot de sociale integratie van 

laatstgenoemden wilde Severinus vooral door middel van ‘functionele integratie’ – 

planologie, architectuur en interieur – ‘voorwaardenscheppend en bevorderend zijn’ 

(Severinus, 1996, p. 3; zie van Gennep, 1997). Bij de ontwikkeling van de zespersoons 

zorgwoningen en de positie ervan in de nieuwe woonomgeving hechtte de instelling 

– in samenspraak met ouders, zorgverleners en de projectontwikkelaar – uitdrukkelijk 

belang aan het waarborgen van ieders privacy, ofwel: ‘de bescherming van de  

persoonlijke levenssfeer’ van betrokkenen met en zonder verstandelijke beperking. 

 De twee intramurale locaties van Severinus transformeerden tussen 1998 en 2004 

tot ruim aangelegde omgekeerde-integratiewijken. Op het voormalige terrein van 

leefgemeenschap de Berkt werden achtendertig twee-onder-één-kap-woningen 

en vier vrijstaande huizen voor tweehonderdachtenveertig bewoners met een 

verstandelijke beperking gebouwd – en honderdenvijf vrijstaande huizen, twee- 

kappers, seniorenwoningen en sociale huurwoningen voor circa vierhonderden-

vijftig personen zonder verstandelijke beperking. De nieuwe woonwijk behield de 

naam van het oude instellingsterrein: de Berkt. De ombouw van het voormalige 

internaat ’t Honk en zijn omgeving was in 2001 gereed. Deze tweede Veldhovense 

omgekeerde-integratiewijk kreeg de naam Akkereind en bevat twintig geschakelde 

bungalows, vier vrijstaande woningen en acht appartementen voor honderd- 

enzesenveertig Severinusbewoners. Er staan zeventig eengezins- en senioren- 

woningen voor circa honderdvijftig buurtbewoners zonder verstandelijke beperking. 

(Zie bijlage 2a en 2b voor een plattegrond van beide omgekeerde-integratiewijken.)

 

verkocht. Enkele jaren daarna, in 2008, kwam – als onderdeel van een derde bouwfase 

– aan de Vijverweg nog een derde omgekeerde-integratiebuurtje: drie woningen  

voor achttien personen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige 

beperking, een dagbestedingscentrum en zestien appartementen voor circa 

tweeëndertig ‘mensen van buiten’. In diezelfde tijd begon ’s Heeren Loo zich in haar 

beleid nadrukkelijker in te zetten voor het bevorderen van contacten tussen de 

oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners, onder meer door de ontwikkeling van een 

‘Werkboek sociale integratie’ (’s Heeren Loo, 2010, 2012).

Omdat er rond de eeuwwisseling zeer veel interesse was geweest voor de tachtig 

beschikbare koophuizen in woongebied Polanen, was het in de derde bouwfase 

lange tijd de bedoeling om het gehele terrein van het Westerhonk tot omgekeerde- 

integratiewijk te transformeren – met nog tweehonderdvijftig particuliere woningen 

extra. (Zie bijlage 1 voor een plankaart uit 2009.) Want hoewel het financiële motief 

bij de aanvankelijke omgekeerde-integratieplannen niet had meegespeeld, was dit 

bij de twee en derde bouwfase wel het geval – mede in anticipatie op de naderende 

invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC). Door de invoering van 

die NHC – uiteindelijk in 2012 – zouden zorgaanbieders hun huisvestingslasten niet 

langer kunnen bekostigen vanuit de AWBZ, waardoor het onderhoud van grote  

instellingsterreinen zwaar op hun begrotingen zou gaan drukken (zie Veldhuijzen van 

Zanten-Hyllner, 2012). De (gedeeltelijke) verkoop van die terreinen ten behoeve van 

omgekeerde integratie werd hierdoor extra aantrekkelijk, zeker in de rond de eeuw-

wisseling zeer gunstige huizenmarkt. Na de in 2008 uitgebroken economische crisis 

stelde ’s Heeren Loo de geplande voltooiing van haar omgekeerde-integratieplannen 

voor Het Westerhonk echter enkele malen uit, om er uiteindelijk – op grond van  

‘inhoudelijke en financiële overwegingen’ – van af te zien (’s Heeren Loo, 2011, p. 98) 

Tussen 2010 en 2013 bouwt de instelling ter vervanging van de verouderde paviljoen- 

gebouwen in de groene periferie van het terrein (aan de Bosweg en de Landweg) nog 

wel vier moderne drielaagse zorgappartementencomplexen voor honderdenvijftig 

van haar cliënten.

 

Severinus – de Berkt en Akkereind

Bij de Severinusstichting in Veldhoven liet men zich bij de uitwerking van hun omge-

keerde-integratiebeleid vooral leiden door de discussie met de ouders en zorgver-

leners van hun cliënten en met de gemeente (zie Severinus, 1996, 2001). Severinus 

is in 1959 opgericht (en in 1968 uitgebreid) als internaat voor zwakzinnige kinderen 

in Zeelst, en kreeg in 1973 in de beboste omgeving van Oerle een tweede locatie in 

de vorm van een beschutte leefgemeenschap voor de destijds volwassen geworden 

bewoners van het eerste uur, een deel thuiswonenden en zestig bewoners van 

GGZ-kliniek Huize Padua. 

De directe aanleiding voor de ombouwplannen voor deze beide locaties was de wens 

om het idee van paviljoensbouw (met acht tot twaalf bewoners onder één dak en 

overwegend meerpersoonskamers) op een meer ‘genormaliseerde’ manier vorm te 
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vrijblijvend, oppervlakkig en incidenteel karakter dienen te houden (Wijkteam Den 

Dolder, 2011).

Tussen 2010 en 2013 verrezen door de wijk heen negen dubbellaagse appartementen- 

complexen voor tweehonderdvierenzestig buurtbewoners met een verstandelijke 

beperking – en in 2015 zijn er eveneens een kleine honderdvijftig ruime huur- en 

koopwoningen voor ongeveer driehonderdenvijftig ‘nieuwe buren’ gerealiseerd. Het 

is bedoeling dat er uiteindelijk vierhonderd particuliere woningen in de nieuwe omge-

keerde-integratiebuurt komen te staan. (Zie bijlage 3 voor een overzichtskaart uit 

2010.) De naam van de buurt bleef zoals hij was: Sterrenberg.

’s Heeren Loo Groot-Schuylenburg – Groot Zonnehoeve

Ook het managementteam van de ’s Heeren Loo-locatie Groot-Schuylenburg in 

Apeldoorn begon aan het eind van de jaren negentig omgekeerde-integratieplannen 

te ontwikkelen – in samenspraak met de gemeenteraad. Het instellingsterrein, dat 

in 1952 was geopend met een landelijke opvangfunctie voor ‘zwakzinnige kinderen’, 

zou in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw een integraal onderdeel 

worden van de te ontwikkelen luxe nieuwbouwwijk Groot Zonnehoeve (zie Gemeente 

Apeldoorn, 2004). Het aanvankelijke voornemen was om op enkele plekken buiten 

het beschutte terrein zorgwoningen te bouwen, terwijl op het terrein tweehonderd  

particuliere koop- en (sociale) huurwoningen zouden worden gerealiseerd  

(Gemeente Apeldoorn, 2008, p. 17; zie ook Groot-Schuylenburg, 2002; ’s Heeren 

Loo, 2007). Tussen 2003 en 2011 wijzigden deze ombouwplannen echter veelvuldig.  

(Zie bijlage 4 voor een overzicht van de ombouwplannen uit 2008.)

In 2008 werd op ongeveer vijftig meter van het terrein een eerste buurtje feestelijk 

geopend: vier ruime eengezinswoningen voor vierentwintig vijftigplussers met een 

ernstige verstandelijke of meervoudige beperking en vijftien ruime eengezins- 

woningen voor circa vijftig buurtbewoners zonder verstandelijke beperking. Als 

gevolg van de economische crisis stokte de bouw van Groot Zonnehoeve vervolgens 

echter. In 2009 en 2013 bouwde ’s Heeren Loo drie nieuwe zorgwoningcomplexen op 

het beschutte terrein (aan de Lemeilaan en de Benjaminlaan) en in 2014 renoveerde 

zij er nog twee andere (aan de Hannahlaan). Toen de plaatselijke woningbouwcorpo-

ratie zich in 2011 om financiële redenen uit het ontwikkelingsproject terugtrok, nam 

de instelling op basis van ‘inhoudelijke en financiële overwegingen’ de beslissing om 

in het geheel af te zien van de ombouw van Groot-Schuylenburg (zie ’s Heeren Loo, 

2011, p. 98). Bij die beslissing speelde de onder veel ouders van jongeren met een 

lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen toenemende vraag naar een 

woning in een beschutte omgeving een belangrijke rol. 

In de nabije toekomst zal de buurt Parkbos Schuylenburg nog steeds deel gaan  

uitmaken van de Apeldoornse wijk Groot Zonnehoeve – maar dan als exclusieve woon-

plek voor personen met een verstandelijke beperking. Het managementteam van 

de instelling beraadt zich in 2015 nog op alternatieve manieren om de ontmoeting 

tussen hun cliënten en ‘mensen van buiten’ vorm te geven.

Abrona – Sterrenberg

Bij Abrona in Huis ter Heide – dat in 1998 is ontstaan uit een fusie tussen Sterrenberg 

en de Willem de Jong Stichting – liet men zich volgens toenmalig bestuursvoorzitter 

Nico Peelen met betrekking tot omgekeerde integratie op hun terrein in Huis ter 

Heide bovenal inspireren door ‘de visie dat mensen met een verstandelijke handicap 

er in de maatschappij gewoon bij horen’ (Hamers, 2009, p. 23). Aan het eind van de 

jaren negentig was de heersende opinie dat de verouderde zorg- en woonvoorzie-

ningen op de beschutte Sterrenberg onvoldoende ruimte boden voor de missie van 

Abrona: individuele ontplooiingskansen, mogelijkheden tot ontmoeting met buiten-

staanders en respectvolle bejegening van het unieke van iedere bewoner. Door  

middel van omgekeerde-integratiebeleid diende Sterrenberg te transformeren van 

een ‘geïsoleerd eiland in de bossen’ tot ‘een buurt van Zeist waarin volgens de huidige 

normen kleinschalige en geïntegreerde zorgdienstverlening wordt aangeboden en 

buurtcontacten kunnen worden ontwikkeld’ (zie Wijkteam Den Dolder, 2011, p. 22). 

Ook hier werd omgekeerde integratie dus gezien als een mogelijkheid om het beste 

van tweede werelden te verenigen.

Bij het ontwikkelen van de omgekeerde-integratieplannen nam Abrona – in nauwe 

samenspraak met de centrale familieraad en vertegenwoordigers van het personeel 

– steeds ‘de individuele cliënt’ als uitgangspunt: iedereen diende een eigen apparte-

ment te krijgen, voorzien van een woon-, slaap- en badkamer, alsmede toegang tot 

een gezamenlijke woonruimte. Hoewel geld geen motief was bij de oorspronkelijke 

keuze voor omgekeerde-integratiebeleid, hielp de zeer lucratieve verkoop van het 

grootste deel van Sterrenberg in 2006 aan een projectontwikkelaar wel om deze 

ambitieuze woningbouwplannen te realiseren. 

In overleg met de verwanten, zorgverleners en projectontwikkelaar streefde Abrona 

er ook naar om de oorspronkelijke groene omgeving zoveel mogelijk intact te laten 

en om enige afstand tussen de woningen voor personen met en zonder verstan-

delijke beperking te houden – dit laatste om de kans op overlast te verminderen  

(zie Wijkteam Den Dolder, 2011). 

De instelling ging er vanuit dat ‘fysieke’ en ‘functionele integratie’ niet vanzelfsprekend 

tot ‘sociale integratie’ zou leiden (zie van Gennep, 1997). Met een verwijzing naar de 

ethicus Herman Meininger (2007) typeerde ze dit laatste als ‘een interpersoonlijk 

proces dat helpt om mensen die zich een vreemde ander voelen of die door anderen 

als vreemde ander worden gezien, te erkennen en te waarderen in hun eigenheid, 

dus niet ondanks, maar mét de kenmerken die als vreemd worden waargenomen’ 

(Abrona, 2009, p. 2). Het managementteam van Abrona zag voor zichzelf een  

faciliterende rol weggelegd in dit proces; het wilde samen met zijn cliënten,  

personeel en de nieuwe buren nadenken over en werken aan mogelijkheden voor  

onderlinge ontmoetingen. In 2011 ontwikkelde het in samenwerking met een opbouw- 

werker van de gemeente Zeist en een tiental nieuwe buurtbewoners een Buurtplan, 

waarin wordt benadrukt dat onderlinge ontmoetingen bij voorkeur een spontaan, 
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bouwstijlen en planologie geen samenhangend geheel. Sommige oorspronkelijke  

bewoners wonen in een meerlaags appartementencomplex, anderen in een verouderd 

paviljoengebouw en weer anderen in een op het eerste oog reguliere eengezins- 

woning. In het lange termijn huisvestingsplan van Het Westerhonk worden tot aan 

2020 nog enkele oude woonvoorzieningen vervangen door nieuwbouw (zie Penne- 

waard, van der Voort, Halm & Kamta, 2014). 

In 2015 is de bewonersverhouding ongeveer 2:1 – vierhonderdendertig personen 

met een verstandelijke beperking en een kleine tweehonderdvijftig nieuwkomers. 

Wie een rondje door het woongebied maakt, zal merken dat de infrastructuur  

tussen de in het groen verscholen (omgekeerde-integratie)buurtjes veel weg 

heeft van een vakantiepark – of een instellingsterrein; het wegennetwerk is smal,  

kronkelend en voorzien van veel waarschuwingsborden en plattegronden. Op Polanen 

geldt een snelheidslimiet en er zijn weinig mensen op straat. De meeste straat- 

namen in het woongebied hebben een directe link met de fysieke omgeving: ‘Vijver-

weg’, ‘Bosweg’, ‘Het Eiland’, et cetera. Eén straatnaam verwijst naar het verleden: 

‘Het Veld’, het omgekeerde-integratiebuurtje dat op de plek van het voormalige 

sportveld is gebouwd. 

In het woongebied bevinden zich, naast een eenvoudig stafdienstengebouw, ook een 

zwembad en restaurant voor de oorspronkelijke bewoners. In de buurtsuper, 

duinboerderij ‘Willemshoeve’ (met zoet- en zoutwateraquarium), het café en de kerk 

van het Westerhonk is iedereen welkom. Ieder jaar organiseert Het Westerhonk 

enkele grootschalige activiteiten voor alle bewoners van het terrein; 

gewaarde en goedbezochte voorbeelden hiervan zijn het Zomerfeest (inclusief 

kermis) en de kerstreis over het instellingsterrein (inclusief samenzang). 

De omgekeerde-integratiebuurtjes Het Veld en Vijverweg hebben sinds 2009 – op 

initiatief van ’s Heeren Loo – een actief buurtcomité, dat gezamenlijke activiteiten  

organiseert en tweemaandelijks een buurtkrantje uitbrengt. De georganiseerde 

evenementen variëren van paaseieren zoeken en een buurtkerstboom optuigen tot 

themamiddagen. Op het Veld, waar relatief veel gezinnen met jonge kinderen wonen, 

is vooral het jaarlijkse Halloweenfeest een doorslaand succes. In beide buurtcomités 

zitten drie buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, twee zorgverleners en 

een manager zorg. Op Het Veld wordt, naast de activiteiten van het buurtcomité, 

op initiatief van twee buurvrouwen zonder verstandelijke beperking sinds 2008 ook 

een drukbezochte buurtbarbecue georganiseerd, waar alle honderdvijftig buurtbe-

woners met en zonder verstandelijke beperking (en de zorgverleners) welkom zijn. 

Groenendaal, het derde omgekeerde-integratiebuurtje, heeft volgens de wens van 

de nieuwe buurtbewoners geen buurtcomité. Op de jaarlijks door een manager en 

enkele woonbegeleiders georganiseerde burenmiddag komen tussen 2010 en 2015 

weinig buurtbewoners zonder verstandelijke beperking.

Uit de voorgaande vier beschrijvingen blijkt dat er in de loop der tijd – onder  invloed 

van verschuivend overheidsbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen – verschillende 

motieven in wisselende samenstelling bepalend waren voor de keuze, totstandko- 

ming en uitvoering van het omgekeerde-integratiebeleid van de vier bij dit onderzoek 

betrokken zorgaanbieders. Ongeacht die verschillen, blijkt echter ook dat zij het 

er bij de ontwikkeling van hun plannen alle vier over eens waren dat omgekeerde- 

integratiebeleid het beste van twee werelden zou samenbrengen: de veiligheid 

en het kwalitatief hoogwaardige, gespecialiseerde voorzieningenaanbod van een  

intramurale instelling en de alledaagse reuring en interactie van een doorsnee  

Nederlandse woonwijk. Hierdoor zouden hun cliënten enerzijds een beroep kunnen 

blijven doen op alle benodigde zorg en ondersteuning en anderzijds veel meer deel 

kunnen uitmaken van ‘het gewone leven’.

1.3.3 Concrete beginsituatie op de vier onderzoekslocaties

Hieronder beschrijf ik de concrete situatie op elk van de vier onderzoekslocaties 

sinds het begin van mijn onderzoek in mei 2010.

’s Heeren Loo Het Westerhonk - Polanen

Woongebied Polanen is vijfenveertig hectare groot en ligt in het Westland, ingeklemd 

tussen de Monsterse duinen en het grootste glastuinbouwgebied van Nederland. In 

de directe omgeving bevinden zich geen andere woonkernen. Het in 1966 geopende 

en tot 1993 beschutte instellingsterrein van ’s Heeren Loo Het Westerhonk is zeer 

groen en bevat naast de vele bomen en bosschages ook een viertal vijvers en enkele 

sloten. 

In Polanen biedt ’s Heeren Loo Het Westerhonk residentiële zorg, ondersteuning, 

behandeling en dagbesteding aan mensen met een lichte tot zeer ernstige verstan-

delijke of meervoudige beperking en personen met niet-aangeboren hersenletsel. 

Veel van deze oorspronkelijke bewoners hebben daarnaast ook ernstige gedrags- 

problemen, moeilijk verstaanbaar gedrag, een stoornis in het autistisch spectrum 

of een combinatie met psychiatrische problematiek.

Zoals aangegeven in paragraaf 1.3.2, is het in 2010 al hoogst onzeker of het 

woongebied, dat tussen 1992 en 2008 in drie bouwfases is uitgebreid met  

honderdenacht particuliere woningen, nog verder zal worden omgebouwd. Uiteindelijk 

komen er  tussen 2010 en 2015 geen nieuwe particuliere woningen meer bij – wel  

verrijzen er tussen 2010 en 2013 nog vier moderne zorgappartementencomplexen  

in de beboste periferie van Polanen. Als gevolg hiervan varieert de afstand tussen de 

woningen voor oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners in het woongebied sterk:  

enerzijds zijn er negen buurtjes waar uitsluitend personen met of zonder een  

verstandelijke beperking wonen, anderzijds zijn er ook drie buurtjes waar personen  

met en zonder verstandelijke beperking elkaar zullen tegenkomen zodra zij hun 

voordeur uit gaan. Doordat er in verschillende tijden is gebouwd en de totale 

transformatie tot omgekeerde-integratiewijk uitblijft, vormt het woongebied qua  
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Akkereind, de andere omgekeerde-integratiebuurt van Veldhoven, ligt ingeklemd 

tussen het oude kerkdorp Zeelst en het Eindhovense industriegebied Hurk. In deze 

typisch Nederlands ogende nieuwbouwbuurt stond lange tijd het in 1959 geopende 

Severinusinternaat ‘t  Honk – waar een van de nieuwe straten naar is vernoemd. 

De villa waarmee het allemaal begon staat er anno 2015 nog steeds, maar biedt nu 

onderdak aan enkele stafdiensten en een zwembad, minisupermarkt en bibliotheek 

voor de cliënten van Severinus. Verspreid door de buurt staan twaalf dubbele zorg-

bungalows, een achttal eenpersoons zorgappartementen en zeventig geschakelde 

particuliere woningen. Net als op de Berkt zijn de instellingswoningen en huizen voor 

mensen zonder verstandelijke beperking steeds door een ruime tuin, groenstrook 

en/of straat van elkaar gescheiden. Ook de bewonersverhouding op Akkereind is 

1:1 – er wonen honderdzesenveertig cliënten van Severinus en circa honderdvijftig 

personen zonder verstandelijke beperking. En ook hier levert de instelling vooral 

24-uurs zorg, ondersteuning en dagbesteding aan mensen met een matige tot zeer

ernstige verstandelijke of meervoudige beperking.

Wie een rondje maakt door de buurt, zal vooral getroffen worden door de rust op

straat; er is weinig beweging en verkeer. De buurt beschikt over boerderij ‘High

Chapperal’, die tot 2013 doordeweeks voor iedereen toegankelijk was. Nadien is het

als dagbesteding echter uitsluitend toegankelijk voor de bewoners en het personeel

van Severinus, al kan de dierenweide nog wel vanaf het trottoir worden bewonderd.

De instelling organiseerde tussen 2001 en 2004 een jaarlijkse buurtactiviteit, het

A2-festival, die door de in 2005 opgerichte buurtvereniging zou worden overge-

nomen. Bij gebrek aan interesse stierf ‘buurtvereniging Akkereind’ echter al snel

een zachte dood, waardoor er anno tussen 2010 en 2015 geen gezamenlijk georga- 

niseerde buurtactiviteiten zijn. Sinds Severinus het A2-festival in 2011 weer nieuw

leven heeft ingeblazen, wordt de activiteit met name door oorspronkelijke buurt- 

bewoners bezocht, al is er een kleine kern van vaste bezoekers zonder verstandelijke

beperking. Zowel op Akkereind als op de Berkt verzorgt de instelling op oudejaars-

nacht een vuurwerkshow, die naast veel oorspronkelijke bewoners ook veel gezinnen

met jonge kinderen trekt.

Abrona – Sterrenberg

De transformatie van het voormalige beschutte terrein Sterrenberg – zesendertig 

hectare groot en gelegen in het bosrijke Hart van de Heuvelrug, tussen Huis te 

Heide en Soesterberg in – is in 2010 nog in de beginfase. De bouwers leggen de 

laatste hand aan het gloednieuwe ‘Gezondsheidscentrum’ voor de medici, paramedici,  

therapeuten, gedragsdeskundigen en geestelijke verzorgers van Abrona – met op 

de tweede en derde verdieping vierentwintig eenpersoons zorgappartementen. 

Tussen 2011 en 2014 verdwijnen vervolgens alle oude zorgpaviljoenen, om plaats te  

maken voor acht dubbellaagse zorgappartementencomplexen. In diezelfde periode 

verschijnen langzamerhand ook de particuliere woningen; begin 2011 zijn er  

ongeveer zestig van bewoond (Abrona, 2012), halverwege 2015 circa honderdvijftig. 

Severinus – de Berkt en Akkereind

Severinus heeft als enige van de vier zorginstellingen zijn ombouwplannen geheel 

voltooid: in drie bouwfases waren tussen 1997 en 2004 op de plek van zijn twee  

intramurale locaties twee ruime opgezette nieuwbouwwijken aangelegd – elk met 

een geheel eigen karakter. 

Op de Berkt, een rustiek ogende, bosrijke plek van achtentwintig hectare tussen 

de Veldhovense nieuwbouwwijk Heikant en het oude kerkdorp Oerle, staan door  

elkaar heen eenentwintig bungalowachtige zorgtweekappers en honderdenvijf  

particuliere huizen (het merendeel midden- en hoogsegment, aangevuld met enkele 

tientallen ruime seniorenwoningen en sociale huurwoningen). De buurt kent twee-

honderdachtenveertig oorspronkelijke en circa tweehonderdvijftig nieuwe bewoners. 

Op de Berkt voorziet Severinus vooral in de residentiële zorg, ondersteuning en 

dagbesteding voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke of 

meervoudige beperking.

Niet alleen de naam de Berkt herinnert aan het instituutsverleden maar ook 

straatnamen zoals ‘Beier’, ‘Hulst’, ‘Laar’ en ’Tus’, die elk verwijzen naar een voormalig  

paviljoensgebouw. Wie een rondje door de buurt loopt, ziet echter weinig wat nog 

doet denken aan een beschut instellingsterrein – of het moeten de vele oude  

platanen, het centraal gelegen ‘Behandelingsgebouw’ (met onder meer de receptie, 

(para)medische dienst en het zwembad) of het activiteitengebouw zijn. De wijk is 

verkeersluw en kent een snelheidslimiet; het weinige gemotoriseerde verkeer dat 

er overdag passeert, betreft medewerkers, buurtbewoners zonder verstandelijke 

beperking en taxibusjes voor Severinusbewoners. De huizen van buurtbewoners met 

en zonder verstandelijke beperking – die op het eerst oog niet van elkaar te onder-

scheiden zijn – staan op ruime afstand van elkaar. Nergens zijn de oorspronkelijke en 

nieuwe bewoners elkaars naaste buren; hooguit over- of achterburen, gescheiden 

door een ruime tuin, groenstrook en/of straat. 

Naast de genoemde groepswoningen en het zwembad bevinden zich in de buurt 

ook een dagbestedingscentrum, restaurant, minisupermarkt en bibliotheek. Deze 

voorzieningen zijn alleen toegankelijk voor de cliënten, bezoekers en het personeel 

van de instelling. Op boerderij ‘De Keldershoeve’ daarentegen is iedereen welkom; op 

de doordeweekse dagen verzorgen de cliënten van Severinus de dieren en het land, 

terwijl er uit de buurt geregeld moeders met kleine kinderen langskomen. Ook de 

producten van de boerderij worden verkocht.

De Berkt heeft een actieve buurtvereniging (www.deberkt.nl), waarvan alle huizen 

van Severinus en ongeveer tachtig procent van de particuliere bewoners lid zijn. 

In het bestuur van de in 1998 door twee enthousiaste nieuwe buren opgerichte 

vereniging nemen vijf buurtbewoners zonder verstandelijke beperking en een staf-

functionaris van de instelling zitting. Buurtvereniging ‘De Berkt’ organiseert ieder 

jaar ten minste zeven goedbezochte activiteiten, waarvan het merendeel voor zowel 

buurtbewoners met als zonder verstandelijke beperking. De meest populaire zijn 

de Oranjemarkt en de Severinuskermis, die allebei bezoekers uit heel Veldhoven en 

omgeving aantrekken. 

www.deberkt.nl
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De Maten. Volgens het in 2010 geldende Stedenbouwkundig plan was het de bedoeling 

dat instellingsterrein integraal onderdeel werd van de nieuw te bouwen wijk Groot 

Zonnehoeve, die de noordoostelijke en zuidoostelijke rand van de gemeente met  

elkaar zou verbinden (Gemeente Apeldoorn, 2008, p. 17). In lijn hiermee werd in de 

ombouwplannen van ’s Heeren Loo een deel van Groot-Schuylenburg voor particu-

liere woningbouw gereserveerd – en een deel buiten het terrein voor zorgwoningen. 

Zoals gezegd in paragraaf 1.1.2, was anno 2015 echter alleen dat laatste gerea- 

liseerd, en in plaats van nieuwbouw voor ‘gewone burgers’, kwam er in 2009, 2013 

en 2015 op het terrein nieuwe en vernieuwde grootschalige wooncapaciteit voor 

personen met een verstandelijke beperking bij. 

Groot-Schuylenburg is een achtenveertig hectare grote kruising tussen een park 

en een bos, waar ’s Heeren Loo vooral residentiële zorg, ondersteuning en dag-

besteding biedt aan vierhonderddrieënveertig vijftigplussers met een matige tot 

zeer ernstige verstandelijke of meervoudige beperking en jongeren met een lichte 

verstandelijke beperking en gedragsproblemen en mensen met niet-aangeboren 

hersenletsel. Driekwart van de bewoners is in de leeftijd van 50 tot 85 jaar. 

Wie een rondje maakt door de toekomstige buurt Parkbos Schuylenburg, zal 

ongetwijfeld oog hebben voor de zeven karakteristieke monumentale panden, die 

her en der tussen de bomen doorschemeren – stille getuigen van een geweld- 

dadige dag in 1943 waarop de Duitse bezetter een abrupt en meedogenloos einde 

maakte aan het hier sinds 1909 gevestigde ‘Centraal Israëlitische krankzinnigen- 

gesticht Het Apeldoornsche Bosch’. In samenwerking met het herinneringscentrum 

Kamp Westerbork is er een bewegwijzerde rondleiding langs deze historisch beladen 

panden gerealiseerd. De meeste van de in 2009 geïntroduceerde straatnamen –

zoals ‘Achisomoglaan’, ‘Lobsteinlaan’ en ‘Benjaminlaan’ – verwijzen eveneens naar het 

joodse verleden van Groot-Schuylenburg. Andere opvallende kenmerken van het  

instellingsterrein zijn, naast de vele hoge bomen en struiken, de smalle weggetjes 

en de hoofdzakelijk paviljoenachtige bebouwing. Groot-Schuylenburg beschikt over 

een zwembad voor haar cliënten en een voor iedereen te gebruiken buurtsuper, 

brasserie, speel-o-theek en – niet te vergeten – Cruyff-court. Ook is er een kerk, 

waar iedere zondag een christelijke viering plaatsvindt, en een recent verbouwde 

(kinder)boerderij, die ook op zaterdag open is – en dan geregeld jonge kinderen  

met ouders of grootouders uit de wijk-in-aanbouw trekt. Ieder jaar verzorgt 

Groot-Schuylenburg ook enkele grootschalige evenementen waarbij niet alleen hun 

cliënten maar iedereen uit Apeldoorn welkom is. Het meest drukbezochte voorbeeld 

hiervan is het Kerstspel (inclusief kamelen en samenzang).

Op nog geen honderd meter buiten de zuidgrens van het terrein staan in 

twee tweekappers voor vierentwintig cliënten van ’s Heeren Loo in de nieuwe  

wijk-in-wording. Tijdens mijn veldwerk wonen er vijftigplussers in deze vier ruime, 

‘geïntegreerde’ zorgwoningen, mannen en vrouwen met een matige tot ernstige 

verstandelijke beperking. Enkelen van hen maken gebruik van een rolstoel. In de  

vijftien royale huizen in de directe nabijheid wonen circa veertig personen zonder 

verstandelijke beperking, waaronder enkele gezinnen met jonge kinderen, maar ook 

Het merendeel van deze landelijk ogende huizen voor ‘gewone burgers’ valt in het 

midden- en hoogsegment; er zijn vijftig sociale huurwoningen. De buurt Sterrenberg 

heeft anno 2015 tweehonderdvierenzestig oorspronkelijke en circa driehonderd- 

vijftig nieuwe bewoners. Alle straatnamen in de buurt refereren aan onderdelen van 

ons melkwegstelsel: ‘Maanlaan’, ‘Zonnelaan’, ‘Dierenriem’, et cetera.

Op Sterrenberg verleent Abrona residentiële zorg, ondersteuning, behandeling en 

dagbesteding aan mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking, 

meestal in combinatie met psychiatrische problematiek, een stoornis in het  

autistisch spectrum, zeer ernstige gedragsproblemen, grote structuurbehoefte of  

ouderdomsproblematiek.

Wie een rondje door de buurt maakt, ziet een riante, ruim aangelegde, bosrijke 

woonomgeving, met – als gevolg van de economische crisis – veel braakliggende  

kavels. De particuliere woningen en de zorgappartementencomplexen liggen op 

ruime afstand van elkaar, gescheiden door een tuin, groenvoorziening en/of straat. 

Ieder perceel heeft een met een stevig hekwerk omgeven tuin. Voor gemotoriseerd 

verkeer geldt een snelheidslimiet, die wordt ondersteund door venijnige verkeers-

drempels en grote bloembakken die de passerende auto’s dwingen om stapvoets 

te rijden. Afgezien van het woon-werkverkeer van de nieuwe buurtbewoners en de 

Abronamedewerkers is er weinig beweging op straat. 

Diverse elementen van Sterrenberg doen nog aan het voormalige terrein denken: 

het statige, gerenoveerde ‘Hoofdgebouw’ bijvoorbeeld (nu in gebruik als kantoren-

pand), maar ook de met dikke bomen omgeven lange oprijlaan er naartoe, het in 2014 

vanwege te hoge exploitatie- en onderhoudskosten gesloten instellingszwembad 

(waar bijna tien jaar lang goedbezochte zwemlessen werden aangeboden aan 

mensen met en zonder verstandelijke beperking) en het voor iedereen toegan-

kelijke kerkgebouw annex zalencentrum ‘Het Lichtpunt’ (waar iedere zondag een  

oecumenische dienst plaatsvindt). Naast het kerkgebouw/zalencentrum bevinden 

zich ik de buurt ook een (kinder)boerderij annex café, speeltuin, restaurant, dorps- 

huis, gymzaal en kinderopvang. De nieuwe buurtbewoners kunnen van al deze voor-

zieningen gebruik maken. Abrona organiseert ieder jaar ook enkele grootschalige 

activiteiten voor haar cliënten, waarbij de nieuwe buren ook worden uitgenodigd. 

De drukbezochte kerstreis door de nieuwe buurt – samen met Jozef en Maria – is 

hiervan een goed voorbeeld.

Alle bewoners van Sterrenberg zijn automatisch lid van de in 2012 opgerichte  

bewonersvereniging. Het verenigingsbestuur bestaat uit twee buurtbewoners 

zonder verstandelijke beperking, een vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar en 

een staffunctionaris van Abrona. De bewonersvereniging (www.buurtsterrenberg.nl) 

organiseert met enige regelmaat sport- en bewegingsactiviteiten en buurtbar- 

becues.

’s Heeren Loo Groot-Schuylenburg – Groot Zonnehoeve

De ’s Heeren Loo-locatie Groot-Schuylenburg, ten slotte, ligt aan de rand van  

Apeldoorn-Oost en is min of meer omsloten door de wijken Osseveld/Woudhuis en 

www.buurtsterrenberg.nl
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twee decennia met behulp van fragmenten uit interviews met overheidsbeleids-

makers, instellingsbeleidsmakers en directbetrokkenen bij omgekeerde-integratie-

settingen (buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking, familieleden, 

zorgverleners en middenmanagers).

In de slotbeschouwing, hoofdstuk 7, vat ik allereerst de belangrijkste empirische 

bevindingen van de voorgaande drie hoofdstukken samen. Vervolgens interpreteer 

ik de drie hieruit voortvloeiende spanningsvelden met behulp van de drie geselec- 

teerde theoretische perspectieven (en andere relevante literatuur). Ik besluit het 

hoofdstuk – en dit boek – met enkele aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en 

een onderhandelingsagenda voor mensen die betrokken zijn (of willen worden) bij 

omgekeerde-integratiesettingen. 

Omwille van de leesbaarheid gebruik ik op veel plekken in de tekst waar ‘hij of zij’, ‘hem 

of haar’ of ‘zijn of haar’ zou moeten staan uitsluitend de mannelijke vervoegings- 

vorm.

senioren. Van de geplande vierhonderd woningen – het merendeel in het midden- 

en hoogsegment, een klein gedeelte sociale woningbouw – zijn er in 2015 ongeveer 

honderd opgeleverd en bewoond. 

Hoewel enkele nieuwkomers en zorgverleners in de eerste twee jaar na de feestelijke 

 opening van het buurtje in 2009 enige gezamenlijke activiteiten organiseerden (paas- 

eieren zoeken, stoepkrijten), is dat sindsdien niet meer gebeurd. In het dagelijks 

leven is er, behalve de op gezette tijden rijdende taxibusjes en auto’s opvallend 

weinig beweging op straat. In 2013 zijn de vierentwintig vijftigplussers na ruim 

drieëneenhalf jaar terugverhuisd naar het terrein – om plaats te maken voor een 

viertal ‘jongerengroepen’. 

De wijk Groot Zonnehoeve heeft een wijkraad, waarvan alle bewoners op vrijwillige 

basis lid kunnen worden (www.grootzonnehoeve.nl). Anno 2015 zitten er in deze raad 

geen cliënten of vertegenwoordigers van Groot-Schuylenburg. 

Terwijl de variatie die uit deze beschrijvingen naar voren komen problematisch zou 

kunnen zijn bij het doen van vergelijkend onderzoek, beschouwde ik het voor het  

uitvoeren van een responsieve evaluatie (zie hoofdstuk 2) juist als een zegen:  

hierdoor werd het onderzoeksveld immers alleen maar veelzijdiger en rijker. 

1.4. Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk beschrijf ik de kentheoretische en methodologische 

uitgangspunten alsmede de dataverzamelingstechnieken die mij hielpen in de  

zoektocht naar antwoorden op de in paragraaf 1.2.4 geformuleerde vraagstelling. 

Daarbij bespreek ik ook de methodologische aanleiding voor mijn keuze voor drie 

theoretische perspectieven en de positie van deze theoretische perspectieven ten 

opzichte van de empirische data in het voorliggende proefschrift. 

In hoofdstuk 3 presenteer ik vervolgens deze drie theoretische perspectieven, 

waarmee ik na afloop van het dataverzamelingsproces betekenis en verdieping  

aanbracht in de empirische gegevens. In lijn hiermee kom ik daarna met een 

toegespitste en theoretisch geladen versie van de aanvankelijke onderzoeksvraag.

De hoofdstukken 4, 5 en 6 bestaan steeds uit een combinatie van empirische 

bevindingen en een eerste theoretische reflectie met behulp van de theoretische  

perspectieven uit hoofdstuk 3.

In hoofdstuk 4 presenteer en analyseer ik veldnotities en interviewfragmenten 

waarin hetgeen buurtbewoners zonder verstandelijke beperking doen of ervaren 

tijdens en naar aanleiding van ontmoetingen met personen met een verstandelijke 

beperking centraal staat. In hoofdstuk 5 presenteer en analyseer ik vervolgens 

veldnotities en interviewfragmenten over ontmoetingen tussen buurtbewoners 

met en zonder verstandelijke beperking waarin keer op keer de invloed van de  

denk- en handelswijzen van de zorginstelling naar voren komt. In hoofdstuk 6 – het 

derde en laatste empirische hoofdstuk – construeer en analyseer ik een dialoog 

over de positie van ‘verschil’ in het integratie- en participatiebeleid van de afgelopen 

www.grootzonnehoeve.nl
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Hoofdstuk 2 
Onderzoek in omgekeerde
-integratiesettingen: een 
methodologisch reisverslag
In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe ik gedurende het onderzoeksproces heb gezocht 

naar antwoorden op de in paragraaf 1.2.4 geformuleerde tweeledige vraagstelling. 

Door dit onderzoeksproces te typeren als een reis, wil ik enerzijds inzichtelijk maken 

hoe ik door de tijd heen en afhankelijk van de personen die ik ontmoette, de situ-

aties waarin die ontmoetingen plaatsvonden en de theorieën die ik daarbij betrok, 

steeds andere kennis opdeed en andere vragen leerde stellen. Anderzijds wil ik door 

die analogie ook laten zien dat de kennis die ik als reiziger opdeed uitsluitend om 

pragmatische redenen – het voltooien van mijn proefschrift – in dit boek een eind-

bestemming kreeg. Vanuit hermeneutisch oogpunt dient het stellen van vragen 

echter nooit op te houden, zodat onze kennis voortdurend in beweging blijft (zie 

Braidotti, 2004; Guba & Lincoln, 1989). 

Met dit tastbare resultaat van mijn onderzoeksreis wil ik dan ook geen claim op 

definitieve kennis maken, maar vooral laten zien hoe ik in een partieel en dialogisch 

‘kennis-makingsproces’ tot mijn bevindingen en interpretaties kwam. 

Dat doe ik door in paragraaf 2.1 te laten zien vanuit welke wetenschapstraditie en 

epistemologische opvattingen deze zoektocht vertrok en stil te staan bij de ethische 

consequenties hiervan voor mijn positie als onderzoeker. 

In paragraaf 2.2 beschrijf ik vervolgens de twee methodologieën waarmee ik, al reizende, 

richting aan mijn zoektocht gaf: ‘responsieve evaluatie’ (Abma, 1996, 2006; Abma & 

Widdershoven, 2006; Guba & Lincoln, 1989; Stake, 1975, 2004) en ‘auto-etnografie’ 

(Ellis, 2004; Hayano, 1979; zie ook Renders, 2013; Snoeren, 2015). 

In paragraaf 2.3 ten slotte, leg ik uit hoe ik door te ‘denken met theorie’ (Jackson 

& Mazzei, 2013) mijn empirische bevindingen op horizontale wijze heb willen duiden.
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per van doordrongen te zijn dat ieder inzicht dat ik tijdens mijn onderzoek opdoe  

onlosmakelijk verknoopt is met de onderzoekscontext en de momenten waar-

op de onderzoeksdeelnemers en ik daar – mede naar aanleiding van onze eerdere 

ervaringen – lijfelijk, verbaal en/of in gedachten op elkaar reageren. Zo bezien is de  

kennis die ik in omgekeerde-integratiesettingen opdeed dus niet alleen situatie- en  

persoonsgebonden, maar heeft zij ook een sterk intersubjectief, relationeel karakter 

(vergelijk Hosking & Bouwen, 2000). 

Volgens Niessen transformeert een dergelijke partiële, actieve, interactieve én  

relationele opvatting van kennis ieder kennisverwervingsproces tot een serie van 

gebeurtenissen, die alles te maken hebben met ‘afstemming’ en ‘gezamenlijkheid’ 

(2007, p. 55). In andere woorden: dat wat de participanten en de onderzoeker met 

elkaar delen, is sterk afhankelijk van de mate waarin zij met hun woorden, houding, 

gedrag, gedachten en lijf open staan voor elkaars verschijning, houding, gedrag en 

standpunten – en zich met elkaar proberen te verbinden. In lijn met deze relatio- 

nele opvatting van kennisverwerving lag het allereerst voor de hand om me bij de 

aanvang van mijn onderzoek niet tot één vaste onderzoeksmethode te beperken, 

maar mijn keuzes hierin te laten afhangen van wat ik tijdens de interacties met de  

verschillende betrokkenen waarnam en ervoer. 

Daarnaast was het, er vanuit gaande dat de kennis die ik opdeed tot stand kwam in 

voortdurende interactie met alles en iedereen, zaak om gedurende mijn aanwezig-

heid in omgekeerde-integratiesettingen niet alleen mijn oren en ogen, maar ook mijn 

andere zintuigen goed te gebruiken. Met een zo ontvankelijk mogelijke houding ten 

opzichte van de (potentiële) onderzoeksdeelnemers en -contexten zou ik – in alle 

bescheidenheid – het meeste te weten kunnen komen over de meervoudige werke-

lijkheid van omgekeerde-integratiesettingen (vergelijk ‘mindfulness’, Niessen, 2007; 

Snoeren, 2015). 

Op de derde plaats noopte een enactivistisch, relationeel perspectief op kennis- 

ontwikkeling mij er ook toe om gedurende het gehele onderzoeksproces te re-

flecteren op de mate waarin en de wijze waarop mijn persoonlijke aanwezigheid, 

houding, vooronderstellingen en levensgeschiedenis invloed uitoefenden – zowel op 

hetgeen er gebeurde als op de data die ik naar aanleiding van die gebeurtenissen 

verzamelde, selecteerde en interpreteerde (zie Ellis, 2004; Renders, 2013; Snoeren, 

2015). Deze grondige, systematische, persoonlijke reflectie was om zowel ethische, 

epistemologische als politieke redenen van belang, aangezien mijn interacties met de 

onderzoeksdeelnemers aan de basis stonden van de kennis die ik binnen de context 

van mijn onderzoek maakte. Anders gezegd: de manier waarop ik invulling gaf aan 

mijn aanwezigheid tijdens het dataverzamelingsproces was van doorslaggevende 

betekenis voor de data die ik verzamelde – en dus diende ik kleur te bekennen. 

Samenvattend: omdat ik mijn onderzoek als een actief, gezamenlijk ‘kennis- 

makingsproces’ beschouwde, zocht ik tijdens het verzamelen en interpreteren van 

data niet alleen nadrukkelijk aansluiting bij de perspectieven van de verschillende  

betrokkenen, maar stond ik ook veelvuldig stil bij de manier waarop en de redenen 

2.1 Gezamenlijk ‘kennis maken’

In deze paragraaf bespreek ik vanuit welke wetenschapstraditie en epistemo- 

logische opvattingen ik onderzoek deed en welke consequenties dit had voor mijn 

werkzaamheden en houding als onderzoeker.

2.1.1 Sociaalconstructivisme als oriënterend uitgangspunt

In mijn zoektocht naar meer inzicht in wat er tussen de betrokkenen bij omge-

keerde-integratiesettingen gebeurde en welke betekenissen zij hieraan hechtten, 

liet ik me aanvankelijk vooral leiden door de grondbeginselen van het sociaalcon-

structivisme (zie Gergen, 1985, 2012). In deze sociaalwetenschappelijke traditie is 

er geen sprake van een vooraf gegeven en objectief te onderzoeken werkelijkheid, 

maar construeert en reconstrueert ieder mens – in voortdurende interactie met 

anderen – zijn eigen realiteit. Anders gezegd: elk individu is een actieve betekenis- 

gever, die in een voortdurende dynamiek tussen zijn eigen interpretaties en  

representaties en die van anderen, vorm, invulling en zin geeft aan de wereld om 

hem heen. 

Vanwege dit sociaalconstructivistische uitgangspunt had niet alleen mijn kwalitatieve 

onderzoek een interpretatief karakter, maar maakten ook de omgekeerde-inte-

gratiesettingen die ik onderzocht deel uit van een voorgeïnterpreteerde, meervou-

dige werkelijkheid – die voor iedere betrokkene uiteenlopende betekenissen had en 

dus steeds een andere ‘geleefde realiteit’ betrof (zie Merleau-Ponty, 1945/2009; 

van Manen, 1990, 2006). Als gevolg van deze ‘dubbele hermeneutiek’ (Giddens, 1984, 

p. 20) diende ik zowel bij de dataverzameling en -interpretatie als bij de presentatie 

van mijn bevindingen de nodige bescheidenheid in acht te nemen: mijn onderzoek 

kon nooit meer opleveren dan een partiële, cultuur-, maatschappij-, situatie- en  

persoonsgebonden weergave van de meervoudige werkelijkheid van omgekeerde- 

integratiesettingen (zie Guba & Lincoln, 1994). 

2.1.2 Een ‘enactivistische’, relationele kentheorie

Gedurende het verzamelen en interpreteren van data, structureerde ik mijn denken 

over de kentheoretische achtergrond van mijn onderzoek (‘hoe komt kennis tot 

stand?’) verder met behulp van wat de Nederlandse onderwijsethicus Theo Niessen 

(2007) ‘enactivisme’ noemt. Niessen stelt dat de enactivistische epistemologische 

benadering is voortgekomen uit een kruisbestuiving tussen drie wetenschapstradi-

ties: de fenomenologie (zie Varela, Thompson & Rosch, 1991/1997), de complexiteits- 

theorie (zie Waldrop, 1992) en de evolutionaire biologie (zie Bateson, 1987). Het  

enactivistische perspectief beschouwt ‘weten’ als een gevolg van actie en interactie: 

wij komen tot kennis en overtuigingen over de ons omringende werkelijkheid door 

ons er met ons hele ‘wezen’ toe te verhouden – dus middels ons lijf, onze ervaringen 

én onze gedachten (vergelijk Belenky, Clinchy, Goldberger & Tarule, 1986; Lyons, 1990, 

in Niessen, 2007; Snoeren, 2015). 

Vanuit een enactivistische epistemologische benadering dien ik er als wetenschap-
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perspectieven op beleid mogelijk zijn; ieder beleidsverhaal kan per tijdstip, persoon 

en situatie sterk uiteenlopende consequenties hebben. Een responsieve evaluatie-

benadering probeert recht te doen aan die verschillende perspectieven en wil een 

beleidsprogramma of -proces niet toetsen aan de doelen die de bedenkers ervan 

hebben opgesteld (zoals in de traditionele methodologie gebeurt), maar vooral aan 

de waarden en betekenissen die de verschillende betrokkenen in de beleidspraktijk 

eraan verlenen. In lijn hiermee streeft de evaluator (of onderzoeker) ernaar om 

het evaluatieproces te laten uitmonden in voorstellen voor beleidsverbetering die 

gegrond zijn in de geleefde realiteit van deze belanghebbenden. 

Om meer inzicht in die uiteenlopende werkelijkheidsconstructies te kunnen krijgen, 

dient de onderzoeker persoonlijk betrokken te raken bij het dagelijks leven in een te 

evalueren praktijk. Daartoe dient hij niet alleen veel tijd in die praktijk door te brengen, 

maar moet hij tijdens en naar aanleiding van zijn interacties met betrokkenen ook 

zijn eigen verwachtingen, vooroordelen en ervaringen onder ogen zien – en die  

kenbaar maken. Alleen als hij persoonlijk betrokken raakt bij de te evalueren  

concrete dagelijkse praktijk – in plaats van afstand te nemen en te vervallen in  

abstracties en generalisaties – zullen de andere belanghebbenden zijn aanwezigheid 

accepteren, en kan hij door zijn geëngageerde inbreng een wederzijds leerproces 

op gang brengen. Bijgevolg wordt het traditionele wetenschappelijke streven naar  

objectiviteit en afstand in een responsieve onderzoeksbenadering als een onwense- 

lijke werkhouding beschouwd (vergelijk Schwandt, 2001; Widdershoven, 2000, in 

Abma & Widdershoven, 2006). 

Abma noemt de dialoog tussen de belanghebbenden – inclusief de onderzoeker – de 

‘essentie’ van responsieve evaluatie; de invulling en uitkomsten van het evaluatieproces 

bestaan erin en zijn er afhankelijk van. Vanuit methodologisch oogpunt betekent 

dit dat de precieze uitwerking van het onderzoeksdesign (de onderzoeksthematiek 

en -strategieën) gedurende het evaluatieproces plaatsvindt, gelijke tred houdend 

met de interactie tussen de onderzoeker en de onderzoeksdeelnemers. In navolging 

van de onderwijskundige Valerie Janesick (2000) vergelijkt Abma een dergelijk  

geleidelijk ontwikkelend onderzoeksdesign met de uitvoering van een improvisa-

tionele dans: ook de danspartners bepalen hun bewegingen niet aan de hand van een 

vooraf afgesproken schema, maar intuïtief en in reactie op elkaar en hun omgeving. 

Ten behoeve van een kwalitatief hoogwaardige dialoog en vanuit een streven  

recht te doen aan de complexiteit van de te evalueren praktijk dient de onderzoeker 

zoveel mogelijk verschillende perspectieven op het beleid bij de evaluatie te betrekken. 

Doet hij dit niet, dan is de kans groot dat er vertekening in de richting van de  

belangen van een van de groepen betrokkenen optreedt. Om diezelfde reden dient 

hij bij het faciliteren van de dialoog ook alert zijn op de machtsverschillen tussen de  

belanghebbenden. Een te grote asymmetrie zou er immers al snel toe kunnen leiden 

dat er geen ‘echte’ dialoog tussen hen ontstaat, bijvoorbeeld doordat de betrokkenen 

met de minste macht zich niet durven uit te spreken, uit angst voor mogelijke  

consequenties. Abma onderscheidt drie basiscondities voor een ‘echte’ dialoog: alle 

waarom ik dat deed. Door bij de presentatie en interpretatie van mijn bevindingen 

in dit boek mijn eigen (lijfelijke) aanwezigheid, ervaringen, emoties, motieven en  

sociale positie evenmin te verhullen – en die op diverse plekken expliciet te bespreken 

– wil ik proberen zo veel mogelijk recht te doen aan de interactieve én reflexieve 

manier waarop dit sociaalwetenschappelijke onderzoek is uitgevoerd. Ik hoop dat 

deze werkwijze ook andere wetenschappers zal uitdagen om zich te verdiepen in het 

complexe web van relaties tussen de beïnvloeders van gezamenlijke kennis-makings- 

processen – de onderzoeker, de deelnemers, de setting, het onderwerp, de onder-

zoekstraditie en de cultuur – en de uiteindelijke bevindingen (vergelijk Lyons, 2000, in 

Niessen, 2007; Snoeren, 2015).

2.2 Zoeken naar de perspectieven van belanghebbenden

Wat gebeurt er tussen de betrokkenen met en zonder verstandelijke beperking 

in omgekeerde-integratiesettingen en welke betekenissen hechten zij hieraan? 

Met die zeer open, onafgebakende, tweeledige vraagstelling begon in mei 2010 

mijn onderzoek. Daarmee nam ik me voor om me op tenminste twee manieren in 

het onderzoeksveld te begeven: enerzijds alert en terughoudend registrerend en  

anderzijds zo onbevangen mogelijk openstaand voor ontmoetingen met de mensen 

die ik er aantrof (en hun perspectieven). Om dit te doen combineerde ik twee  

kwalitatieve onderzoeksbenaderingen met elkaar: ‘responsieve evaluatie’ (Abma, 

1996, 2006; Abma & Widdershoven, 2006; Guba & Lincoln, 1989; Stake, 1975, 2004) en 

‘auto-etnografie’ (Ellis, 2004; Renders, 2013; Snoeren, 2015).

2.2.1 Responsief evalueren

Bij de aanvang van het dataverzamelingsproces beschouwde ik het verkrijgen 

van inzicht in de verwachtingen, zorgen en aandachtspunten van de verschillende  

betrokkenen met betrekking tot wat er in omgekeerde-integratiesettingen  

gebeurt als de belangrijkste prioriteit van mijn onderzoek; aan de hand van die 

verwachtingen, zorgen en aandachtspunten wilde ik de focus en richting van het 

verdere dataverzamelings- en interpretatieproces bepalen. 

Voor die enigszins onconventionele, ‘emergente’ onderzoeksaanpak liet ik me vooral 

inspireren door de uitgangspunten en doelstellingen van ‘responsieve evaluatie’, een 

interactieve beleidsevaluatiebenadering, die veertig jaar geleden werd geïntro- 

duceerd door de Amerikaanse onderwijskundige Robert Stake (1975, 2004) en daarna 

verder is uitgewerkt door Egon Guba en Yvonna Lincoln (1989) en Tineke Abma (1996, 

2006). Voor de onderstaande beschrijving put ik vooral uit het werk van laatstge-

noemde.

Responsieve evaluatie sluit in epistemologisch opzicht naadloos aan bij de boven- 

genoemde sociaalconstructivistische en enactivistische kentheorieën: de benadering 

beschouwt ‘de’ werkelijkheid als meervoudig, en kennis over die werkelijkheid als 

partieel, want: voorlopig, persoonsgebonden en situatieafhankelijk. Met betrekking 

tot beleidsevaluatie is dit een relevant uitgangspunt omdat er altijd verschillende 
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dat de onderzoeker de belangrijkste controversen en contrasten als uitgangs- 

punt neemt voor een ‘onderhandelingsagenda’ of gespreksdocument, waarmee de  

belanghebbenden – ook na afloop van het evaluatieproces – de onderlinge dialoog 

kunnen voortzetten of aanwakkeren. Het vertellen van schrijnende, aangrijpende of 

ontroerende verhalen roept bij de lezers of luisteraars vaak vergelijkbare verhalen 

over eigen ervaringen en frustraties op, waarmee ze een gesprek en een gezamenlijk 

leerproces op gang brengen (zie McWilliam, 1996; Widdershoven, 2001). Om die  

reden mondt de in hoofdstuk 4, 5 en 6 geconstrueerde dialoog tussen de verhalen 

van betrokkenen bij omgekeerde-integratiebeleid in hoofdstuk 7 uit in zo’n onder-

handelingsagenda. 

Abma onderscheidt een vijftal onderzoekersrollen in een responsief evaluatie-

proces: ‘leerling’, ‘socratische vragensteller’, ‘interpretator’, ‘facilitator van dialoog’ 

en ‘educator’ (Abma, Bos en Meininger, 2011, p. 75). In de rol van leerling stelt de 

onderzoeker zich tijdens interacties met de verschillende belanghebbenden  

allereerst open en leergierig op – en probeert hij zich er zo lang mogelijk tegen te 

verzetten om conclusies te trekken (zie Abma, 1996, 1998). Daarnaast probeert hij 

in de rol van socratische vragensteller schijnbaar vanzelfsprekende antwoorden, 

definitieve waarheden en zekerheden ter discussie te stellen en nieuwe betekenis-

lagen en invalshoeken in te brengen (zie Schwandt, 2001). De rol van interpretator 

laat zien dat de onderzoeker niet uit is op het demonstreren van feiten, maar dat 

hij op zijn beurt ook betekenis geeft aan de verhalen van de belanghebbenden. Als 

facilitator probeert hij de betrokkenen kennis te laten maken met elkaars perspec-

tieven om zodoende individuele en gezamenlijke leerprocessen te bevorderen. In de 

rol van educator, ten slotte, probeert de onderzoeker het (wederzijdse) begrip van 

de verschillende belanghebbenden te bevorderen, bijvoorbeeld door achtergrond- 

informatie te geven of door theoretische inzichten in te brengen. In paragraaf 2.2.2 

en 2.2.3 kom ik nog op deze rollen terug.

2.2.2 Het verzamelen van issues in omgekeerde-integratiesettingen: veldwerk 

In lijn met de uitgangspunten van responsieve evaluatie begon ik mijn dataverza- 

meling in omgekeerde-integratiesettingen met ‘inductieve’ intenties, dus zonder 

richtinggevende theoretische modellen of hypotheses (zie Madden, 2010; Soenen, 

2006). Zodoende probeerde ik een zo open en onbevangen mogelijke houding aan te 

nemen ten aanzien van de issues van de betrokkenen – issues aan de hand waarvan 

ik het onderzoeksdesign preciezer wilde vaststellen. Uiteraard zou ik naarmate 

het onderzoeksproces vorderde – ter duiding en inkadering – ook theoretische  

invalshoeken inbrengen, maar voordat ik kon bepalen welke daarvoor in aanmerking 

zouden kunnen komen, moest ik eerst meer weten over hetgeen volgens de  

betrokkenen bij omgekeerde-integratiesettingen het meest van belang was. 

belanghebbenden (inclusief de onderzoeker) moeten bereid zijn om 1. te participeren, 

2. hun macht te delen en 3. de praktijk ten goede te veranderen. Als gevolg van deze 

voorwaarden is een echte dialoog dus gericht op het vergroten van sociale gelijkheid 

en rechtvaardigheid – een normatieve horizon die sterk contrasteert met de veelal 

technocratische oriëntatie van veel beleidsplannen en -evaluaties.

Abma benadrukt dat het succes van een responsief evaluatieproces niet staat of valt 

met het bereiken van een breed gedragen consensus over een meer gelijkwaardige 

en rechtvaardige beleidsrichting; er kan ook sprake zijn van praktijkverbetering als 

de dialoog tussen de deelnemers hen meer zelfinzicht, wederzijds begrip of inzicht in 

de onderlinge verschillen oplevert (zie ook Smaling, 2008). Om dergelijke door dialoog 

gedreven persoonlijke en collectieve leerprocessen op gang te brengen, worden  

de criteria voor het te evalueren beleid ontleend aan de belangrijkste ‘issues’ 

(verwachtingen, zorgen, aandachtspunten) van de verschillende belanghebbenden. 

De onderzoeker probeert inzicht in deze issues te krijgen door een vertrouwens-

band met de onderzoeksdeelnemers op te bouwen, met hen in gesprek te gaan 

en open te luisteren naar wat zij over dat beleid te vertellen hebben. Hij is daarbij 

niet alleen geïnteresseerd in hun meningen en opvattingen, maar vooral ook in hun 

ervaringen. Volgens Abma illustreren persoonlijke narratieven over ervaringen, 

naast emoties en gevoelens, ook datgene wat de verteller door die ervaringen heeft 

geleerd. Door in een verhaal betekenissen aan onze ervaringen te hechten, gunnen 

wij onze luisteraars een inkijkje in ons eigen perspectief op bepaalde gebeurtenissen 

– vaak inclusief onze zorgen, wensen of verwachtingen met betrekking tot het 

gezelschap of de situatie waarin het gebeurde plaatsvond (vergelijk Denzin, 1989). 

Zo bezien zijn onze persoonlijke issues dus ‘verpakt’ in die verhalen. 

Abma stelt dat het delen van een persoonlijk ervaringsverhaal vrijwel altijd ook 

een actieve, motiverende bedoeling heeft, doordat het laat zien wat de verteller 

noodzakelijk acht om tot een betere (beleids)praktijk te komen. Zij wijst erop dat 

de onderzoeker mede hierom dient na te gaan hoe ieders verhaal het beste tot 

uitdrukking kan komen, zeker in een onderzoekscontext waarin een deel van de  

betrokkenen weinig verbaal is (zie Abma, Bos en Meininger, 2011).

Door verhaalsgewijs zoveel mogelijk issues te verzamelen en zoveel mogelijk belang-

hebbenden bij het proces te betrekken, probeert de responsieve onderzoeker vooral 

zicht te krijgen op de contrasten en controversen in een beleidspraktijk. Een van de 

manieren om dat te doen is om na afloop van ieder gesprek aan de onderzoeks- 

deelnemer te vragen of hij iemand kan noemen die een geheel ander perspectief op 

de dagelijkse gang van zaken heeft (i.e. ‘snowball sampling’, Goodman, 1961). Deze 

focus op tegenstellingen en fricties tussen de verhalen van de belanghebbenden 

is niet alleen van belang om in het vervolg van het evaluatieproces samen op de 

bestaande machtsverhoudingen te kunnen reflecteren, maar leidt ook vaak tot  

inzicht in de domeinen waar de meeste verandering zou kunnen plaatsvinden – mits 

alle betrokkenen bereid zijn om 1. te participeren, 2. hun macht te delen en 3. de 

praktijk ten goede te veranderen. Het is vanwege deze transformatieve potentie 
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De Britse antropologe Charlotte Davies (1998/2008) bijvoorbeeld, stelt dat  

Malinowski er – als eerste van zijn collega’s – van overtuigd was dat de kennis die wij 

opdoen door anderen te observeren ons begrip van en onze omgang met die anderen 

alleen kan verbeteren als wij die observaties doen in een periode van langdurig en 

intensief contact. Onder meer door het werk van Malinowski groeide participerende 

observatie in de jaren na de Tweede Wereldoorlog uit tot hét kenmerk van etnogra- 

fisch onderzoek. En hoewel er sindsdien in methodologisch opzicht veel veranderd 

is, is dat anno 2015 nog steeds het geval (zie ook Madden, 2010).

Volgens Davies (1998/2008, p. 81) is het doel van participerende observatie om 

een zo rijk en gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van het dagelijks leven van de  

betrokkenen bij een onderzoekssetting, zodat de onderzoeker dit leven leert te  

begrijpen als een ‘insider’ en hij daarover in een open en betekenisvolle dialoog met de 

betrokkenen kan treden. Om een dergelijk ‘binnenperspectief’ te kunnen ontwikkelen, 

dient de participerende observant niet alleen waar te nemen waar het dagelijks 

leven van de betrokkenen uit bestaat, maar moet hij proberen dit leven zelf ook 

te ervaren en met hen te delen (zie Brewer, 2000). Leefden Malinowski en zijn  

volgelingen hiertoe minstens één jaar aaneengesloten tussen de groep die zij wilden 

bestuderen (bij voorkeur sociaal geïsoleerde, ‘exotische’, niet-Westerse volken), in 

de meer hedendaagse vormen van participerende observatie (onder meer in insti-

tutionele settingen en dichtbij huis) wordt het ook mogelijk geacht om vertrouwd 

te raken met, en kennis op te doen over, de leefwereld van een onderzoeksgroep 

zonder langdurig en/of aaneengesloten in hun nabijheid te verkeren. 

De Australische antropoloog Raymond Madden (2010) wijst er hierbij op dat de  

mogelijkheden om langere tijd aaneengesloten in dezelfde setting te observeren 

niet alleen bepaald worden door de voorkeuren van de onderzoeker, maar ook door 

de kenmerken van de onderzoekssetting. Omdat hedendaags etnografisch onder-

zoek in toenemende mate op meerdere fysieke settingen naast elkaar plaats vindt, 

is het voor veel onderzoekers niet haalbaar om op elke plek langdurig en aaneen- 

gesloten te participeren. In mijn onderzoek, dat in vier verschillende gemeenten 

plaatsvond, was dit zeker het geval. Ter compensatie hiervan – en om te voorkomen 

dat de betrokkenen zich teveel aan mijn aanwezigheid zouden aanpassen – trok ik 

in totaal ruim tweeëneenhalf jaar uit voor mijn veldwerk. Zodoende verhinderde het 

gegeven dat ik mijn participerende observatie over vier omgekeerde-integratieset-

tingen verdeelde niet dat ik in die ‘multipel gesitueerde setting’ (vergelijk Madden, 

2010, p. 80) langzaam maar zeker onderscheid leerde maken tussen gewone en spe-

ciale gebeurtenissen – en dat ik er in het alledaagse leven een bekende en geaccep-

teerde verschijning werd. 

Naast de kenmerken van de onderzoekssetting kunnen volgens Madden ook de 

behoeften van de onderzoeksdeelnemers ertoe leiden dat de onderzoeker, om 

de verhoudingen goed te houden en relevante kennis te kunnen blijven opdoen, 

niet anders kan doen dan zich aan het eind van iedere dag uit de onderzoeks- 

setting terugtrekken. Dit laatste ervoer ik toen ik na ruim een jaar veldwerk naar  

Selectie van belanghebbenden en onderzoeksdeelnemers

Bij deze inductieve start van het dataverzamelingsproces nam ik me voor om  

allereerst aandacht te hebben voor de issues van de betrokkenen die niet om 

omgekeerde-integratiebeleid hadden gevraagd en wier belangen (daarom) de 

grootste kans hadden om erdoor te worden gemarginaliseerd: personen met een 

verstandelijke beperking. Met in mijn achterhoofd de emancipatoire doelstellingen 

van responsieve evaluatie – bijdragen aan meer sociale gelijkheid en rechtvaardig-

heid – hoopte ik hierdoor twee vliegen in één klap te slaan. Immers: door het kennis- 

makingsproces te starten met de persoonlijke verhalen van de meest kwetsbare 

belanghebbenden, bood ik hen de gelegenheid om zowel direct als indirect hun 

stempel op de onderhandelingsagenda-in-wording te drukken. Direct, door wat zij 

mij zouden kunnen vertellen; indirect, door hen te vragen om me door te verwijzen 

naar betrokkenen die volgens hen eveneens relevante issues met betrekking tot 

omgekeerde-integratiebeleid hadden. In lijn met dit streven maakte ik bij het  

verzamelen van deze data geen gebruik van medische, psychologische, orthope- 

dagogische en/of gedragskundige dossiers; door het lezen daarvan zou ik immers  

kennis maken met de perspectieven van zorginstellingsvertegenwoordigers – en 

niet met die van betrokkenen met een verstandelijke beperking. 

Naast (en na) de issues van belanghebbenden met een verstandelijke beperking  

wilde ik op elk van de vier onderzoekslocaties (zie paragraaf 1.3) ook meer te weten 

komen over de issues van twee tot vijf leden van de andere belanghebbendengroepen, 

te weten: buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, familieleden en zorg-

verleners. Ook de verantwoordelijke bestuurders en andere sleutelfiguren in het 

beleid wilde ik bij het kennis-makingsproces betrekken. Aan de inventarisatie van  

issues (per belanghebbendengroep) zou een einde komen, als er ‘verzadiging’ optrad;  

wanneer ik – anders gezegd – geen onderscheidende verhalen meer hoorde (zie 

Guba & Lincoln, 1989, p. 207). In de subparagraaf Hoe deed ik halfgestructureerde 

interviews? kom ik hier op terug.

Volgens de responsieve evaluatiemethode diende ik, om meer te weten te kunnen 

komen over de belangrijkste belanghebbenden en hun issues, niet alleen met hen te 

spreken maar ook vertrouwd te raken met het alledaagse leven in de te evalueren 

praktijk. Daarom deed ik gedurende een periode van tweeëneenhalf jaar etnografisch 

veldwerk in de vier omgekeerde-integratiesettingen, met als voornaamste data- 

verzamelingsstrategieën ‘participerende observatie’ en ‘halfgestructureerde  

interviews’ (zie Brewer, 2000; Davies, 1998/2008; Madden, 2010; O’Reilly, 2005). 

Participerende observatie

Participerende observatie kent zijn oorsprong in de etnografie, een wetenschapsdis-

cipline die gewijd is aan het bestuderen en beschrijven van alle vormen van menselijk 

sociaal en cultureel leven. In de hedendaagse etnografisch-methodologische 

literatuur wordt participerende observatie het vaakst geassocieerd met het  

pionierswerk van de Pools-Britse antropoloog Bronislaw Malinowski (1922/1984).  
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Als gevolg van deze inductieve, volgzame houding kwam ik op veel plekken. Ik  

bezocht niet alleen allerlei woon- en dagactiviteitenvoorzieningen voor betrokkenen 

met een verstandelijke beperking, maar deed ook mee met allerlei gezamenlijke 

(buurt)activiteiten, nam iedere uitnodiging om op de koffie te komen aan en bracht 

vele uren door op ontmoetingsplekken zoals een boerderij, buurtsupermarkt, kerk 

en instellingszwembad. Een en ander leidde ertoe dat mijn perspectief op wat er 

tussen betrokkenen in omgekeerde-integratiesettingen gebeurde dat eerste jaar 

alle kanten op schoot. Anders gezegd: in de rol van leerling zag ik dan weer dit, dan 

weer dat, dan verbaasde ik me over de ene ontmoeting, dan weer over de andere. 

Als gevolg hiervan verzamelde ik een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan  

indrukken – vele honderden pagina’s – maar mijn beeld werd er niet helderder op. En 

de eerste pogingen die ik – in de rol van interpretator – deed om enige helderheid te 

verschaffen in de papierstapel strandden voortdurend in rigide en weinig zeggende 

dichotomieën. 

In het begin van het tweede jaar merkte ik dat mijn leergierige, volgzame houding 

me niet langer op nieuwe plekken bracht – en dat ik op de plekken waar ik wel kwam 

steeds minder nieuwe indrukken opdeed. Anders gezegd: mijn dataverzameling  

naderde een ‘verzadigingspunt’ (zie Guba & Lincoln, 1989, p. 207). Op dat moment 

nam ik, in overleg met mijn begeleiders, meer afstand en ging voorbij aan plekken en 

ontmoetingen waar ik nog weinig nieuws verwachtte te kunnen verzamelen (al zocht 

ik ze af en toe ook op, als die verwachte voorspelbaarheid me aantrok – bijvoorbeeld 

op plekken waar ik altijd hartelijk ontvangen werd). Vanaf toen begaf ik me enerzijds 

 veel meer in het alledaagse leven buitenshuis – ik zat bijvoorbeeld urenlang op bankjes 

om me te laten verrassen (of vervelen) door wat daar (niet) gebeurde – en ander- 

zijds nam ik meer initiatief om plekken en personen te bezoeken die ik met een hoofd- 

zakelijk inductieve, volgzame houding niet had weten te bereiken. Tijdens dergelijke 

bezoeken hanteerde ik nog steeds geen formeel observatieprotocol, maar was 

mijn blik wel veel meer gefocust – vooral op de manieren waarop de betrokkenen in  

elkaars nabijheid qua houding en gedrag op elkaar reageerden. Daarnaast ging ik 

veel sneller, meer en gerichter dan voorheen vragen stellen, mede naar aanleiding 

van eerdere observaties en verhalen en de theorieën die ik naar aanleiding daarvan 

had gelezen. Anders gezegd: de manier waarop ik vanaf het tweede jaar data  

verzamelde had een sterk ‘iteratiefinductief’ karakter (O’Reilly, 2005, p. 27). Daarmee 

bracht ik in de rol van facilitator – op zeer bescheiden schaal – een dialoog tot stand 

tussen de perspectieven van de belanghebbenden. 

Een belangrijk gevolg van die iteratiefinductieve houding was het veldwerk dat ik 

gedurende zes weken in een vaste rol en in een vaste setting deed. De directe aan-

leiding hiervoor was dat ik in het eerste jaar van mijn veldwerk veelvuldig merkte 

dat zorgverleners een onevenredig grote invloed hadden op het dataverzamelings- 

proces, zowel op het gemak waarmee ik data verzamelde als op het type data dat 

ik verzamelde. Vooral woonbegeleiders bleken invloedrijke ‘poortwachters’ te zijn. 

Davies (1998/2008, p. 58) typeert ‘poortwachters’ als mensen die toegang kunnen 

mogelijkheden zocht om enkele weken aansluitend in de omgekeerde-integratieset-

tingen door te brengen, in de hoop dat dit verdieping en verrijking zou aanbrengen 

in mijn dataverzameling (die op dat moment hoofdzakelijk was gebaseerd op obser-

vaties van gebeurtenissen die plaatsvonden tussen negen uur ’s ochtends en zeven 

uur ’s avonds). Dat bleek in één gemeente, na overleg met mijn contactpersoon van 

de zorginstelling, alleen te realiseren door te verblijven in een dicht bij de onder- 

zoekslocatie gelegen hotel. Achteraf bezien miste ik door in dat hotel te overnachten 

weliswaar kennis over wat er ‘s nachts in de desbetreffende omgekeerde-inte-

gratiesetting gebeurde, maar kreeg ik tegelijkertijd elke avond, na afloop van mijn 

veldwerk, extra tijd en gelegenheid om mijn veldnotities nauwkeurig uit te werken en 

op mijn ervaringen te reflecteren. 

Hoe deed ik participerende observatie?

Participerende observatie omvat een grote verscheidenheid aan dataverzamelings- 

technieken – waaronder participatie, conversatie, fotografie, audio- en video- 

opnames – en de onderzoeker bepaalt per situatie welke methode de meeste 

vruchtbare is om tot kennis te komen. In mijn geval maakte ik hoofdzakelijk gebruik 

van participatie, observatie en conversatie. Ik observeerde zowel op afstand als 

participerend, stond open voor en initieerde allerlei informele gesprekjes en had 

spontane (zeer, weinig of niet-verbale) één-op-één ontmoetingen. Ik hing niet alleen 

veel rond in de omgekeerde-integratiebuurten, maar was ook aanwezig bij allerlei 

collectieve, gezamenlijk georganiseerde buurtactiviteiten, kwam bij betrokkenen 

thuis en op het werk, had e-mail- en telefooncontact met hen, nam deel aan  

vergaderingen, werd lid van mailinglijsten en las – al of niet digitale – beleidsplannen, 

informatiebrochures, nieuwsbrieven en buurtkrantjes. (Voor een kwantitatief over-

zicht van de plekken en activiteiten die ik tijdens mijn participerende observatie ‘op 

afspraak’ bezocht zie bijlage 5.)

Het eerste jaar van mijn participerende observatie werkte ik niet met een vastomlijnd 

observatieprotocol; ik probeerde vooral de betrokkenen te laten bepalen wat ik 

waarnam, waaraan ik meedeed en wat zij met mij wilden delen. Ik was nog onbekend 

met de onderzoekssetting, de dagelijkse gebruiken, de omgangsvormen en de  

eigenschappen en voorkeuren van de betrokkenen – en achtte de kans om daar 

meer over te weten te komen het grootst als ik me niet vooringenomen en intrusief, 

maar open, ontvankelijk en leergierig toonde. Hierbij nam ik dus vooral de rol van 

leerling aan. Mijn houding was allerminst schuw of passief, maar ik probeerde zo veel  

mogelijk rekening te houden met de bestaande verhoudingen en aansluiting te  

zoeken bij ervaringswerelden en de communicatieve voorkeuren van de aanwezigen 

met een verstandelijke beperking. Anders gezegd: ik wilde graag met de betrokkenen 

in dialoog, maar veronderstelde dat ik daarvoor eerst moest achterhalen wat 

daarvoor de meest geëigende manier was – zeker op plekken waar de meeste  

betrokkenen niet of nauwelijks gebruik maakten van gesproken taal. En dus deed ik 

mijn best om vooral aandachtig te kijken en te luisteren – en niet te veel te praten 

of te vragen.
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aan individuen in verschillende sociale settingen. Brewer stelt dat de observerende 

participant bovenal voor de uitdaging staat om op vruchtbare wijze te balanceren 

tussen de posities van ‘insider’ en ‘buitenstaander’: enerzijds dient hij zich te identi- 

ficeren met de onderzoeksdeelnemers en dichtbij hen en hun issues te komen,  

anderzijds dient hij voldoende afstand te houden om adequate observaties te 

kunnen doen en hier kritisch op te kunnen reflecteren (zie ook Davies, 1998/2008; 

Madden, 2010). Hiervoor maakt de onderzoeker gebruik van ‘veldnotities’, een  

verzamelnaam voor alles wat hij opschrijft naar aanleiding van zijn aanwezigheid in 

de onderzoeksetting: 1. korte aantekeningen, schetsjes en krabbels in een notitie-

blokje, 2. uitvoerig uitwerkte (digitale) versies daarvan, 3. een ‘dagboek’ en/of 4. een  

‘logboek’ (zie Bernhard, 2002, in Madden, 2010, p. 126). 

Hoewel er in de praktijk allerlei tussenvormen bestaan, is het doel van het  

maken van veldnotities vrijwel altijd drieledig. Zij bevatten allereerst gedetailleerde 

en kleurrijke beschrijvingen van de onderzoekssetting, onderzoeksdeelnemers en 

gebeurtenissen, die de potentiële lezers van het onderzoeksverslag in staat zullen 

stellen om plaatsvervangende ervaringen op te doen (zie Geertz, 1973; Stake, 1975). 

In de tweede plaats moeten zij vastleggen wat de onderzoeker door zijn dagelijkse 

betrokkenheid over de onderzoekssetting en -deelnemers leert. En ten slotte po-

gen zij inzichtelijk te maken hoe de houding, handelswijze en subjectiviteit van de 

onderzoeker invloed uitoefenen op de ontwikkeling van zijn begripskaders en het 

onderzoeksdesign (vergelijk Crang & Cook, 2007). Daarmee vormen de veldnotities 

een belangrijk onderdeel en resultaat van het dataverzamelingsproces. 

Tijdens mijn aanwezigheid in de onderzoekssetting probeerde ik mijn aantekeningen, 

schetsjes en krabbels zoveel mogelijk uit het zicht van de betrokkenen te maken  

– om hen zo min mogelijk het idee te geven dat ik hen observeerde en om daarmee 

zo min mogelijk te beïnvloeden wat ik observeerde (vergelijk Madden, 2010). Op een 

woon- of dagactiviteitenvoorziening gebruikte ik daarbij vrijwel altijd een toilet,  

terwijl ik buitenshuis vaak even achter een schuurtje, elektriciteitshokje of  

bosschage verdween. Overigens gebeurde dat niet altijd onopgemerkt, zeker niet in 

zorgvoorzieningen waar ik geacht werd gebruik te maken van het personeelstoilet 

dat alleen toegankelijk was met behulp van een sleutel – waarover ik niet beschikte 

en waarvoor ik telkens een zorgverlener moest vragen. Op die plekken vroegen  

diverse personen met een verstandelijke beperking zich zelfs hardop af waarom ik 

‘nu alweer’ naar de WC ging. Het meest indringend werd ik echter geconfronteerd 

met de vergeefsheid van mijn pogingen om degenen die ik observeerde niet te beïn-

vloeden, toen één van de bewoners mij ongemerkt volgde achter een schuurtje en 

me op de man af vroeg wat ik daar ‘zo stiekem’ aan het doen was. Gelukkig was het 

niet overal noodzakelijk om ongezien aantekeningen en krabbels te maken. Tijdens 

veel vergaderingen en andere bijeenkomsten viel dit niet uit de toon; de meeste 

andere aanwezigen deden het ook.

Madden stelt dat het van groot belang is dat de onderzoeker tijdens iedere veld- 

werkdag aantekeningen maakt – en uitwerkt. Door dagelijks te schrijven over en 

geven tot plekken, personen en kennis die normaal gesproken buiten het bereik van 

een buitenstaander blijven. Voor de onderzoeker is het daarom cruciaal om een  

vertrouwensband met de poortwachters op te bouwen, bijvoorbeeld door vriendelijk 

te zijn, interesse te tonen in hun verhalen en duidelijk te communiceren over zijn 

eigen motieven om onderzoek te doen en zijn wensen aangaande hun betrokken-

heid (vergelijk Crang & Cook, 2007). Het opbouwen van zo’n vertrouwensband was in 

omgekeerde-integratiesettingen echter geen sinecure, omdat in de woningen die ik 

bezocht veelvuldig personeelswisselingen plaatsvonden. Als gevolg daarvan moest 

ik mezelf en mijn onderzoek vaak opnieuw introduceren voordat ik kon binnenkomen 

– terwijl die woningen en de bewoners steeds bekender en vertrouwder aanvoelden. 

Hiermee bleef ik tijdens dergelijke bezoekjes bijna aanhoudend in het middelpunt 

van de belangstelling te staan – terwijl juist het tegenovergestelde de bedoeling 

was. Mijn aanwezigheid verleidde veel zorgverleners er bijvoorbeeld toe om over 

hun zorgen, verwachtingen en aandachtspunten met betrekking tot (omgekeerde) 

integratiebeleid te praten. De meeste kennis die ik in deze woonvoorzieningen  

verzamelde, had derhalve sterk met mijn vluchtige aanwezigheid en met de issues 

van zorgverleners te maken, en weinig met de dagelijkse gang van zaken – of met 

de issues van de bewoners. In een poging toch meer van dat laatste type kennis op 

te doen participeerde ik, na overleg met mijn begeleiders en contactpersonen bij 

iedere instelling (ook belangrijke poortwachters!), enkele weken aaneengesloten in 

een vaste rol en op een vaste ontmoetingsplek: als stagiair in een zwembad, op een 

boerderij en in een supermarkt in een omgekeerde-integratiesetting. Op die plekken 

werd mijn aanwezigheid na enkele dagen niet meer expliciet bevraagd en kon ik wat 

meer naar de achtergrond verdwijnen. 

Zodoende breidde ik in het tweede jaar participerende observatie mijn data- 

verzameling uit het eerste jaar gerichter en in een lager tempo uit. Mijn perspec-

tief werd hierdoor zowel aangevuld als aangescherpt: schoot hetgeen mij opviel en 

waarop ik lette in het begin van mijn onderzoek nog alle kanten op, in het tweede 

jaar waaierde mijn perspectief-in-wording steeds minder uit en werd het stabieler. 

Anders gezegd: in de laatste anderhalf jaar veldwerk kreeg ik meer en meer focus. 

De participerende observant als insider én buitenstaander: veldnotities

Omdat de persoonlijke ervaringen, voorkeuren, onzekerheden, angsten en opvattingen 

van een participerende observant veel invloed uitoefenen op de manieren waarop 

hij data verzamelt – en bijgevolg op de resultaten van het dataverzamelingsproces 

– wordt de onderzoeker in de hedendaagse etnografie als het voornaamste  

dataverzamelingsinstrument beschouwd (zie Burgess, 1982, in Brewer, 2000; Davies, 

1998/2008; Madden, 2010). 

De Britse socioloog John Brewer (2000) wijst er daarbij op dat de kwaliteit van de 

dataverzameling niet alleen afhangt van mate waarin de onderzoeker in staat is om 

als een insider deel te nemen aan het leven en de activiteiten van de betrokkenen, 

vertrouwd te raken met hun taal en symbolen en te interacteren met een veelheid 
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schrok ervoor terug – meestal voordat ik enige betekenis aan onze interactie had 

verleend. De manieren waarop de lijven van deze personen met een verstandelijke 

beperking en het mijne elkaar – zonder te spreken – waarnamen en op elkaar  

reageerden, illustreert dat er ook zonder een verbale of andere intentionele vorm 

van communicatie van alles gaande was tussen ons. 

Gesprekjes, gesprekken en halfgestructureerde interviews

De hedendaagse etnografisch-methodologische literatuur maakt geen eenduidig 

onderscheid tussen het uitvoeren van participerende observatie en het afne-

men van interviews. Volgens de Britse sociologe Karen O’Reilly (2005, p. 115) komt 

dit vooral omdat ‘luisteren’ en ‘interviewen’ onlosmakelijk verbonden zijn met het  

gehele dataverzamelingsproces; een goede etnograaf zal iedere mogelijkheid om 

te luisteren en vragen te stellen aangrijpen om kennis over de onderzoekssetting 

en -deelnemers op te doen. Om dit te onderstrepen typeert O’Reilly (2005, p. 123) 

de onvoorziene, onvoorbereide conversaties tijdens een participerende observatie 

als ‘opportunistische interviews’ waarin de onderzoeker tussen neus en lippen door 

vragen stelt, zonder dat er een duidelijke interviewrolverdeling tussen hem en de 

onderzoeksdeelnemers ontstaat. 

Tijdens het eerste jaar van mijn veldwerk interviewde ik veelvuldig op deze opportu- 

nistische manier, bijvoorbeeld door tijdens of na afloop van een gezamenlijke ervaring 

of opvallende gebeurtenis een gesprekje met (een van) de andere aanwezigen aan 

te knopen. Doorgaans deed ik dit niet door hen rechtstreeks aan te spreken, maar 

door indirect te laten merken dat ik open stond voor contact, bijvoorbeeld door in 

hun nabijheid te vertragen of stil te staan, oogcontact te zoeken, te glimlachen of 

te groeten. Vaak waren dergelijke impliciete toenaderingspogingen voldoende om de 

betrokkenen te verleiden tot een opmerking of een gesprekje. 

Als het een eerste kennismaking betrof, dan zetten dergelijke korte en vluchtige 

gesprekken vrijwel altijd de toon voor een volgende ontmoeting. En had ik een  

betrokkene al eerder ontmoet, dan greep een van ons naar aanleiding van de meest 

recente ervaring of gebeurtenis vaak nog even terug op iets dat we tijdens een 

eerdere ontmoeting hadden besproken. Mede als gevolg daarvan beschouwde ik 

de opmerkingen en verhalen die de onderzoeksdeelnemers en ik tijdens toevallige, 

‘natuurlijk verlopende’ conversaties met elkaar uitwisselden niet als geïsoleerde  

gebeurtenissen, maar als onderdelen en symbolen van een voortdurend in ontwikkeling 

 zijnde dialoog en relatie (vergelijk Davies, 1998/2008). 

Zo bezien borduurde ik in mijn gesprekjes en gesprekken met belanghebbenden altijd 

voort op eerdere interacties. Met de nieuwe buurtbewoners bijvoorbeeld, raakte ik 

vrijwel altijd aan de praat door een toevallige ontmoeting op straat, of nadat een 

buurtgenoot – of een van mijn contactpersonen van de instelling – me naar hen had 

doorverwezen op mijn vraag of ik nog iemand kende met een interessant (liefst 

afwijkend) perspectief op omgekeerde integratie. En hoewel de interactie met  

sommigen van hen beperkt bleef tot korte, luchtige gesprekjes, begon de lengte, 

te reflecteren op zijn waarnemingen en ervaringen, zal hij zich ervan bewust  

blijven dat zijn aanwezigheid in de onderzoekssetting een door en door instrumentele 

aangelegenheid is: hoe gezellig, ontspannen en vertrouwd sommige situaties en 

gezelschappen ook kunnen aanvoelen, hij is er onderdeel van geworden vanwege 

een onderzoeksvraag. Zodoende herinnert het stelselmatig schrijven van veldnoti-

ties de onderzoeker voortdurend aan het doel van zijn participerende observatie: 

het ontwikkelen van een binnenperspectief (‘etic’), in het besef dat hij altijd buiten-

staander (‘emic’) zal blijven; een doel dat vereist dat hij ‘dichtbij, maar niet te dichtbij’ 

komt (Madden, 2010, p. 79; zie ook Brewer, 2000).

Aandacht voor het ongesprokene: lijfelijkheid en emoties

In het verlengde hiervan vraagt Madden nadrukkelijk aandacht voor de lichamelijkheid 

en de emotieve eigenschappen van de onderzoeker. Met een verwijzing naar het 

werk van de antropologe Amanda Coffey (1999) typeert hij participerende obser-

vatie als een ‘totaallichamelijke ervaring’ (Madden, 2010, p. 19). Anders gezegd: de 

onderzoeker gebruikt niet alleen zijn oren en ogen om systematische waarnemingen 

te doen en zijn handen om veldnotities te maken en daarop te reflecteren, maar 

hij doet met zijn hele lijf en al zijn zintuigen kennis op terwijl hij zich tot de onder- 

zoekssetting- en deelnemers verhoudt. Zo bezien is het lijf van de onderzoeker een 

‘organisch opnameapparaat’ dat waarnemingen, sensaties, ervaringen en emoties 

samenbrengt met cognitie (zie LeCompte & Schensul, 1999, in Madden, 2010, p. 82). 

Madden betoogt echter dat het lijf van de onderzoeker de kennis die hij opdoet niet 

alleen beïnvloedt door zijn waarnemingen als een – betrekkelijk passief – opname- 

apparaat te filteren en te kanaliseren, maar ook door medebepalend te zijn voor 

hoe de onderzoeksdeelnemers zich in zijn nabijheid tot hem en tot elkaar verhouden. 

Daarom dient iedere participerende observant die inzicht in de dagelijkse gang van 

zaken in een onderzoekssetting wil krijgen volgens Madden ook aandacht te hebben 

voor de somatische en emotieve manieren waarop hij en de onderzoeksdeelnemers 

deel uitmaken van die setting (vergelijk Cohen, 1992; Snoeren, 2015).

Van dat laatste werd ik me vooral bewust toen duidelijk werd dat ik ook door  

zwijgend, rustig en teruggetrokken aanwezig te zijn in woon- en zorgvoorzieningen, 

op allerlei manieren de dagelijkse gang van zaken beïnvloedde. Vaak leek mijn  

observerende en gereserveerde houding zelfs een directe aanleiding voor onrust, 

verwarring of interactie. Zo gingen sommige betrokkenen met een verstandelijke 

beperking mijn zwijgende, passieve lijf (opzichtig) uit de weg, anderen zwegen 

abrupt of krompen ineen als ze mijn lijf ontwaarden, en enkelen vielen mijn lijf aan. 

Weer anderen zochten toenadering, knuffelden of kusten het of begonnen ermee 

te flirten. Op zijn beurt kreeg mijn lijf in de nabijheid van niet-sprekende personen 

met een verstandelijke beperking ook allerlei sensaties en emoties te verwerken: ik  

ontspande, lachte, bloosde, voelde me ontroerd, kreeg kippenvel, walgde, trok me 

terug, verkrampte, kreeg hartkloppingen, et cetera. Met mijn lijfelijke aanwezigheid 

liet ik andere lijven geregeld heel dichtbij komen en koesterde ik hun nabijheid of 
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zeven bestuurders, drie vrijwilligerscoördinatoren, twee persoonlijk begeleiders en 

één medezeggenschapscoach.  (Voor een kwantitatief overzicht van de halfgestruc- 

tureerde interviews zie bijlage 6.)

De keuze voor de interviewlocatie liet ik aan mijn gesprekspartners; meestal vonden 

de gesprekken plaats in hun woning, tuin of kantoor; in een enkel geval in het restaurant 

of een andere ruimte van een zorginstelling. 

Aanvankelijk prentte ik voorafgaand aan de interviews steeds een korte vragenlijst 

in mijn geheugen. Die lijst bestond uit vier tot negen mogelijke vragen over de  

interacties en relaties tussen mijn gesprekspartner en andere betrokkenen bij 

de omgekeerde-integratiesetting. Hoewel de vragen per groep belanghebbenden 

varieerden – familieleden kregen dus andere vragen dan nieuwe buren – bleek uit alle 

vragenlijsten dezelfde, drieledige, focus. Ik wilde weten 1. welke gebeurtenissen de 

belanghebbenden van belang achten tijdens het dagelijks leven in omgekeerde-in-

tegratiesettingen, 2. welke ervaringen zij hadden tijdens interacties met personen 

met een verstandelijke beperking en 3. welke betekenissen zij aan die gebeurtenissen 

en ervaringen verleenden. (Zie bijlage 7 voor een overzicht van de vooraf ingeprente 

vragenlijstjes.) 

In de gesprekken met nieuwe buren en familieleden gebruikte ik (een deel van) de 

uit mijn hoofd geleerde vragenlijst vaak alleen om het interview te openen – en een 

enkele keer ook nog als het gesprek dreigde vast te lopen of als we te ver van mijn 

onderzoeksvraag afdwaalden. Dat laatste probeerde ik vaak zo lang mogelijk uit te 

stellen, omdat zowel haperingen en stilte als het afdwalen van het oorspronkelijke 

gespreksonderwerp kunnen leiden tot een bewustwording van nieuwe, relevante  

issues (vergelijk Booth & Booth, 1996; Foote Whyte, 1981, in O’Reilly, 2005). 

In plaats daarvan deed ik – in de rol van leerling – mijn best om zo open mogelijk 

te luisteren naar de verhalen die mijn gesprekspartners me naar aanleiding van 

mijn aanwezigheid en introductie vertelden – ook als ik niet altijd direct begreep 

waarom ze iets vertelden (vergelijk Crang & Cook, 2007, p. 69). Die open, welwillende 

luisterhouding verhinderde me niet om – als interpretator en socratische vragen-

steller – ook door te (blijven) vragen als ik iets niet begreep en om perspectieven 

in te brengen die schuurden of botsten met dat van mijn gesprekspartner. Met 

dit responsieve en spontane introduceren van andere perspectieven, borduurde 

ik enerzijds voort op eerdere gesprekken, waarnemingen en ervaringen en gaf ik 

anderzijds – in de rol van facilitator – een nieuwe impuls aan de dialoog tussen die 

perspectieven. Dat laatste komt overigens ook sterk naar voren in de methode van 

het ‘interactieve interview’ (zie Davies, 1998/2008, p. 113 e.v.). 

De meeste interviews met nieuwe buren en familieleden duurden anderhalf à twee 

uur; een enkele aanzienlijk langer. De tijd om gezamenlijk ‘kennis te maken’ met de 

geestelijk verzorgers, beleidsmedewerkers, (regio)managers en bestuurders was 

doorgaans veel geringer, enerzijds omdat ik de meesten van hen voorafgaand aan 

het interview hooguit één keer had ontmoet – sommige bestuurders zelfs geen  

enkele keer – anderzijds omdat de interviews met hen vaak één en maximaal ander-

aard en inhoud van mijn gesprekken met de meesten naarmate ik hen vaker tegen- 

kwam meer en meer te variëren. Velen van hen toonden zich bijvoorbeeld al snel  

bereid om (op een later tijdstip) door mij te worden geïnterviewd over hun 

persoonlijke ervaringen en verwachtingen met betrekking tot het leven in een 

omgekeerde-integratiesetting. Een en ander illustreert dat mijn langdurige  

betrokkenheid bij de onderzoekssetting eraan bijdroeg dat veel onderzoeksdeel- 

nemers zich in toenemende mate voor mij openstelden én andere belanghebbenden 

vroegen hetzelfde te doen. 

Zoals ik aan het begin van deze paragraaf beschreef, bestond een deel van mijn 

dialoog met de onderzoeksdeelnemers ook uit halfgestructureerde interviews.  

Volgens O’Reilly (2005) is een van de belangrijkste verschillen tussen een (voor  

opportunistische interviewdoeleinden geschikte) spontane en ‘natuurlijk verlopende’ 

conversatie en een halfgestructureerd interview dat het laatstgenoemde een  

inbreuk doet op de dagelijkse gang van zaken in de onderzoekssetting, doordat het 

op een vooraf vastgestelde plaats en tijd én na een expliciet verzoek van de onder-

zoeker plaatsvindt. 

O’Reilly benadrukt dat een etnograaf halfgestructureerde interviews afneemt in 

de hoop op ongestoorde, persoonlijke en verdiepende gesprekken met de onder-

zoeksdeelnemers. Om die reden doet hij dit doorgaans pas in de latere stadia van 

het onderzoek, als hij iets minder naïef is geworden met betrekking tot wat er in 

de onderzoekssetting speelt en beter weet waarnaar hij wil vragen. Hoewel de 

meeste halfgestructureerde etnografische interviews een informeel en interactief  

karakter hebben, bereidt de onderzoeker om enige regie te kunnen voeren altijd 

een globaal gespreksschema voor – variërend van een uitgeschreven vragenlijst tot 

een uit het hoofd geleerde checklist. Het belangrijkste doel van het interview is niet 

om dit schema te doorlopen, maar om de onderzoeksdeelnemer op enkele vooraf 

vastgestelde thema’s te laten reflecteren, zodat de onderzoeker meer inzicht in 

diens perspectief en issues krijgt (zie ook Davies, 1998/2008; Madden, 2010). De 

voorbereide vragen- of onderwerpenlijst dient in veel gevallen dus vooral als eerste 

aanzet; nadat de onderzoeker er zijn focus mee heeft geëxpliciteerd, probeert hij 

de verdere richting en invulling van het gesprek zoveel mogelijk door zijn gespreks- 

partner te laten bepalen (vergelijk Crang & Cook, 2007).

Hoe deed ik halfgestructureerde interviews? 

Ik begon in de elfde maand van mijn onderzoek met het afnemen van halfgestruc-

tureerde interviews, een beslissing die – uiteraard niet toevallig – samenviel met de 

eerder genoemde keuze om me tijdens mijn participerende observatie meer gefocust 

en minder volgzaam op te stellen (zie Hoe deed ik participerende observatie?). 

Verspreid over anderhalf jaar interviewde ik – in verschillende samenstellingen  

– achtenzestig belanghebbenden: eenendertig nieuwe buurtbewoners, twaalf  

familieleden (waarvan drie tevens nieuwe buurtbewoner waren), drie geestelijk  

verzorgers, drie middenmanagers, twee beleidsmedewerkers, vier (regio)managers, 
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Interviewtranscripten en gespreksverslagen

Tijdens het grootste deel van de interviews maakte ik gebruik van een voicerecorder. 

Direct bij het maken van een interviewafspraak vroeg ik daar steeds al toestemming 

voor – en dit deed ik nogmaals voordat het interview formeel startte. Met die voice- 

recorder beoogde ik niet alleen het verbale deel van het gesprek zo compleet  

mogelijk vast te leggen en (zodoende) de navolgbaarheid van het dataverzamelings- 

proces te vergroten, maar eveneens de kwaliteit van de conversatie te bevorderen. 

Omdat het gebruik van een opnameapparaat het maken van aantekeningen over-

bodig maakt, biedt het de interviewer en de geïnterviewde de gelegenheid om 

ontspannen en aandachtig te luisteren en te spreken en daarbij ook oog te hebben 

voor de non-verbale signalen van de ander en voor wat er in de gesprekssetting 

gebeurt – en hier adequaat op te reageren. Kortom: een voicerecorder geeft beiden 

de kans om zo optimaal mogelijk aan het gehele gesprek deel te nemen (vergelijk 

Crang & Cook, 2007, p. 81).

Na afloop van ieder interview maakte ik enkele aantekeningen over de sfeer van het 

gesprek en hoe de ander op mij overkwam. De geluidsopname werkte ik verbatim 

uit en het resulterende transcript stuurde ik – meestal binnen een maand – naar 

mijn gesprekspartners, in de weken erna gevolgd door een samenvatting van wat 

mij bij de lezing van het transcript vooral was opgevallen. Hierop kom ik nog terug in 

paragraaf 2.2.3. 

Hoewel ik, zeker na het geven van een anonimiseringsgarantie, van iedere onderzoeks- 

deelnemer die ik erom vroeg toestemming kreeg om het interview op te nemen, 

deed ik dat in acht gevallen uiteindelijk toch niet. Twee keer kwam dat omdat het 

gesprek plaatsvond in een omgeving met zoveel achtergrondgeluiden dat ik een  

opname niet zinvol achtte; één maal omdat mijn gesprekspartner zich bij de aanvang 

van het gesprek zo emotioneel en wantrouwig toonde, dat het me verstandig leek de 

voicerecorder in mijn zak te laten zitten; twee keer omdat ik de recorder vergat aan 

te zetten; één maal omdat ik de recorder was vergeten mee te nemen en twee maal 

omdat de batterijen leeg waren. In al deze gevallen schreef ik in de uren na afloop 

van het interview een zo gedetailleerd mogelijk verslag van wat ik me herinnerde. Dit 

verslag – dat ik in de dagen na het interview zo veel mogelijk aanvulde – stuurde ik 

op naar mijn gesprekspartner, in de weken erna gevolgd door een samenvatting van 

wat mij bij het lezen ervan vooral opviel. Ook hierop kom ik terug in paragraaf 2.2.3.

Samen met de eerdergenoemde veldnotities vormden de interviewtranscripten en 

gespreksverslagen de hoofdmoot van mijn dataverzameling.

2.2.3 Kwaliteitscriteria voor dataverzameling en -analyse

In navolging van Guba en Lincoln (1989) stelt Abma (1996; Abma & Widdershoven, 

2006) dat de kwaliteit van responsief onderzoek niet te beoordelen is met behulp van 

traditioneel wetenschappelijke criteria zoals ‘validiteit’ en ‘betrouwbaarheid’, die ten 

doel hebben om de onderzoeker op basis van statistisch significante onderzoeks- 

resultaten algemeen geldende, representatieve bevindingen te laten formuleren. 

half uur in beslag namen. Vanwege die relatief beperkte tijd kostte het me tijdens 

de gesprekken met geestelijk verzorgers, beleidsmedewerkers, (regio)managers en 

bestuurders vaak moeite om een goede balans te vinden tussen de rollen van leerling, 

socratisch vragensteller, interpretator en facilitator van dialoog. Meestal trad ik 

gaandeweg de interviews vooral op als socratische vragensteller en facilitator van 

dialoog – door meer dan eens aan te sturen op hun verwachtingen van, en visie 

op, omgekeerde-integratiebeleid en die vervolgens te spiegelen aan de verhalen 

van andere belanghebbenden of aan een van mijn eigen ervaringen in een omge-

keerde-integratiesetting. 

Davies (1998/2008) stelt dat de interviewer door persoonlijke ervaringen en  

afwijkende zienswijzen in te brengen zijn gesprekspartner kan verleiden (of uitdagen) 

 om zich opener op te stellen en om nieuwe inzichten te ontwikkelen (zie Douglas, 

1985; Oakley, 1981 in Davies, 1998/2008, pp. 112-113). Tijdens mijn eerste interview 

met een bestuurder bereidde ik – in de rol van educator – hiertoe zelfs een vignet 

voor, dat ik halverwege het gesprek inbracht; de keren erna koos ik er echter voor 

om hetgeen ik inbracht zo veel mogelijk te laten afhangen van wat mijn gespreks- 

partners me vertelden. 

In overleg met mijn promotoren en copromotor stopte ik aan het begin van het 

derde jaar met het afnemen van halfgestructureerde interviews, nadat ik merkte 

dat ze mij niet langer opvallende nieuwe issues met betrekking tot mijn onderzoeks- 

vraag opleverden. Een jaar later – toen het dataverzamelingsproces formeel 

al geruime tijd was afgesloten en ik volop bezig was met analyseren en schrijven  

– kwam ik echter op deze beslissing terug, omdat tijdens het construeren van een 

dialoog tussen de verhalen van de verschillende belanghebbenden bleek dat ik de 

stemmen van overheidsbeleidsmakers mistte. 

Via het netwerk van mijn promotoren kwam ik in contact met twee voormalige 

hoge ambtenaren van het ministerie van VWS, die in de jaren negentig van de vorige 

eeuw betrokken waren bij het ontwikkelen van integratie- en participatiebeleid voor 

de verstandelijk gehandicaptenzorgsector. Met hen nam ik alsnog een halfgestructu- 

reerd interview af – met de één in een gereserveerde ruimte van een zorginstelling, 

met de ander bij hem thuis – waarin ik vooral hun vooronderstellingen, verwach- 

tingen en doelen met betrekking tot dit beleid alsmede hun visie op omgekeerde 

integratie bevroeg. 

Tijdens deze twee interviews – in het vierde jaar van mijn onderzoek – merkte ik 

dat ik het niet meer lang volhield om me als leerling op te stellen; in plaats van 

open te luisteren, voelde ik alsmaar de neiging om alternatieve perspectieven naar 

voren te brengen. Als gevolg daarvan trad ik tijdens de gesprekken met de voor-

malige overheidbeleidsmakers (vertegenwoordigers van ‘de macht’), in vergelijking 

met mijn halfgestructureerde interviews met de andere belanghebbenden (die een 

lagere machtspositie innamen), veruit het meest op als socratische vragensteller 

en facilitator van dialoog. Hieruit leidde ik af dat mijn eigen perspectief na ruim drie 

jaar data verzamelen, selecteren en analyseren een min of meer stabiele vorm had 

aangenomen. 
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zoeker allesbehalve willekeurig te werk kan gaan. In navolging van Guba en Lincoln 

(1989) hanteerde ik drie procedures om het onderzoeksproces en de uitkomsten 

ervan navolgbaar en controleerbaar te maken: 1. ‘datatriangulatie’, 2. ‘member 

checks’ en 3. ‘peer debriefing’ (zie ook Abma, Bos & Meininger, 2011, pp. 79-80). 

‘Datatriangulatie’, om te beginnen, vond plaats doordat ik de dataverzameling ver-

richte vanuit diverse methodologische en theoretische invalshoeken. Ik probeerde 

bijvoorbeeld niet alleen via gesprekjes, gesprekken en interviews kennis op te doen 

over de onderzoekssetting en de belanghebbenden, maar ook door (langdurige) 

participatie en observatie, e-mailcontact, zelfreflectie en het lezen van beleids- 

documenten en wetenschappelijke literatuur. 

Gedurende en na afloop van dit veelzijdige en intensieve dataverzamelingsproces 

deed ik ook een voorzichtige eerste stap in het analyse- en selectieproces, door 

in mijn veldnotities, interviewtranscripten en gespreksverslagen te zoeken naar  

patronen, overeenkomsten, verschillen en omissies die me konden helpen om de  

verzamelde data – en mijn gedachten erover – enigszins te ordenen (vergelijk O’Reilly, 

2005; Davies, 1998/2008). Hoewel de inconsistenties in de verhalen van sommige van 

mijn gesprekspartners me daarbij aanvankelijk zorgen baarden, leerde ik die al snel te 

beschouwen als symbolen van het interactieve en enactivistische kennis-makings- 

proces dat ik had aangezwengeld; tijdens iedere conversatie kunnen nieuwe  

inzichten ontstaan en perspectieven zich ontwikkelen (zie Holstein & Gubrium, 1995 

in Davies, 1998/2008, p. 115). Omdat ik er voor alles op uit was om vast te stellen 

welke issues er tijdens mijn ontmoetingen en gesprekken met de onderzoeksdeel-

nemers de revue waren gepasseerd, verdiepte ik me voor deze eerste stap in het 

analyse- en selectieproces niet in wetenschappelijke literatuur, maar liet ik me  

leiden door drie eenvoudige, persoonsafhankelijke vragen: 1. wat valt mij op, wat 

trekt mijn aandacht in de veldnotities, interviewtranscripten en gespreksverslagen? 

2. waarover vertelden de betrokkenen vaak, waarop vroeg ik door en wat bleef 

onbesproken? en 3. waarover maakte ik vooral veldnotities (en wat veronacht- 

zaamde ik)? 

Vervolgens voerde ik verschillende ‘member checks’ uit. Allereerst stuurde ik via 

e-mail of post naar iedere betrokkene die ik had geïnterviewd het betreffende  

interviewtranscript (of gespreksverslag) én een samenvatting van hetgeen mij  

tijdens het lezen daarvan opviel – met de vraag of zij zich herkenden in mijn samen-

vatting van hetgeen ze hadden verteld. Meestal kreeg ik hierop meteen een  

akkoord. Sommige onderzoeksdeelnemers lieten mij een of twee van hun uitspraken 

(en mijn analyse daarvan) nuanceren en in twee gevallen maakten we voor verdere 

opheldering een afspraak voor een vervolginterview. Vrijwel al deze eerste member 

checks leidden ertoe dat ik – vaak via email, soms per telefoon – nog enige tijd in 

gesprek bleef met mijn respondenten over de voor hen relevante issues. Ook deze 

dialogen voegde ik toe aan mijn dataverzameling. Een tweede vorm van member 

check bestond eruit dat ik jaarlijks een korte ‘update’ over de stand van zaken en 

de onderzoeksrichting naar alle onderzoeksdeelnemers e-mailde, met het verzo-

Omdat de kennis die een responsief onderzoeker opdoet en co-construeert – in 

lijn met de enactivistische kentheorie – persoons-, plaats- en tijdgebonden is, zou 

het veralgemeniseren ervan problematisch zijn. Abma wijst erop dat de overdracht 

van de in een evaluatieproces opgedane bevindingen alleen mogelijk is als de lezers 

of toehoorders ervan door hun kennismaking ermee plaatsvervangende ervaringen 

opdoen (zie Stake, 1975). Op basis daarvan kunnen alleen zij bepalen in hoeverre  

hetgeen ze door die plaatsvervangende ervaring leren van toepassing is in hun  

eigen situatie. 

In tegenstelling tot veel traditioneel kwantitatief onderzoek kent de responsieve 

evaluatietraditie in het kennis-makingsproces een centrale plaats toe aan waarden. 

Elke vraagstelling is waardengeladen, iedere methodologie en theorie weerspiegelt 

bepaalde waarden en ook de waarden die in de onderzoekscontext gelden, alsmede 

de waarden van de onderzoeker, beïnvloeden de interpretaties en conclusies van 

het onderzoek (zie Abma & Widdershoven, 2006). Omdat een responsief evaluatie-

proces in lijn hiermee een sterk beroep doet op de persoonlijke betrokkenheid en 

reflexiviteit van de onderzoeker, is ook het traditionele wetenschappelijke objectivi- 

teitscriterium ongeschikt als kwaliteitsgraadmeter. 

Geloofwaardigheidscriteria

In plaats van validiteit, betrouwbaarheid en objectiviteit ontwikkelden Guba en  

Lincoln (1989) vijf alternatieve criteria om de kwaliteit van responsief onderzoek te 

beoordelen (zie Abma, 1996): 

• ‘geloofwaardigheid’ – de mate van correspondentie tussen het verslag van de  

 onderzoeker en de kijk van de onderzoeksdeelnemers op de door hen geuite 

 ervaringen;

• ‘afhankelijkheid’ – de aannemelijkheid van de methodologische beslissingen en de 

  mate waarin bevindingen zijn vertekend door de onderzoeker;

• ‘overdraagbaarheid’ – de mate waarin de bevindingen door andere personen in 

 andere contexten toegepast kunnen worden (waarbij het onderzoeksverslag 

 functioneert als een ‘plaatsvervangende ervaring’ én probeert die te stimuleren);

• ‘overtuigingskracht’ – de mate waarin bevindingen zijn gegrond in empirische  

 data over personen en contexten, en de mate waarin de gevolgtrekkingen van de 

 onderzoeker logisch en coherent zijn;

• ‘reflexiviteit’ – de mate waarin de wederzijdse beïnvloeding tussen de onderzoeker, 

 de onderzoeksdeelnemers, het onderzoeksthema en de onderzoeksbevindingen 

 is blootgelegd en doordacht.

Uit deze vijf ‘geloofwaardigheidscriteria’ (Abma, 1996, pp. 98-99) – die tijdens het 

verzamelen, analyseren en interpreteren van mijn data steeds als leidraad dienden 

– blijkt eens te meer het sterk interactieve karakter van responsief onderzoek: 

de kwaliteit van de dialoog tussen de onderzoeker en de onderzoeksdeelnemers is  

immers bepalend voor de kwaliteit van de bevindingen. Hieruit volgt dat de onder-
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Ten slotte: de bovengenoemde pogingen om het dataverzamelings-, -analyse- en - 

selectieproces op verschillende manieren en momenten te valideren waren niet  

bedoeld om de persoonlijke issues van onderzoeksdeelnemers te veralgemeniseren 

– dat is immers geen doel van interpretatief responsief onderzoek – maar vooral 

om zoveel mogelijk (potentiële) belanghebbenden de gelegenheid te geven zich 

te verhouden tot mijn ontwikkelende perspectief op hetgeen er in omgekeerde- 

integratiesettingen gebeurde. Op die manier probeerde ik in een aanhoudende en 

gevarieerde dialoog tot de meest relevante en geloofwaardige issueselectie te 

komen. 

Authenticiteitscriteria

Bij het verzamelen, interpreteren en representeren van de issues van de be- 

langhebbenden probeerde ik niet alleen te voldoen aan de vijf hiervoor genoemde  

geloofwaardigheidscriteria, maar ook aan twee van de ‘authenticiteitscriteria’ voor 

responsief onderzoek: ‘eerlijkheid’ en ‘katalytische authenticiteit’ (Lincoln & Guba, 

1986, p. 83; Abma, 1996, pp. 100-101): 

• eerlijkheid – de mate waarin de onderzoeker alle betrokkenen de gelegenheid 

 geeft of in staat stelt om issues naar voren te brengen en deel te nemen aan het  

 onderhandelingsproces;

• katalytische authenticiteit – de mate waarin het evaluatieproces actie faciliteert 

 en stimuleert, door de inbreng van alle belanghebbenden te honoreren, hen te 

 betrekken bij keuzes betreffende de richting van het onderzoek, minder machtigen 

 te ondersteunen en een stem proberen te geven aan de stemlozen.

Volgens Abma komen authenticiteitscriteria tegemoet aan ethische en ideologische 

dilemma’s die samenhangen met de machtsonbalans tussen de betrokkenen bij een 

te evalueren praktijk (zie ook Abma, Bos & Meininger, 2011). 

Eerlijkheid en katalytische authenticiteit waren voor mij persoonlijk meer dan  

kwaliteitscriteria voor het uitvoeren van goed evaluatief onderzoek; ze vormden 

de belangrijkste bestanddelen van mijn ethische houding tijdens het verzamelen,  

selecteren, analyseren en presenteren van de issues van belanghebbenden. In 

lijn met die principes probeerde ik uit alle macht zoveel mogelijk verschillende  

betrokkenen een stem te geven en zo gedetailleerd en ‘echt’ mogelijk te beschrijven 

wat ieder van hen deed en vertelde tijdens onze ontmoetingen (vergelijk Abma, 1996, 

pp. 172, 187). 

Dat er echter nog meer waarden in het spel waren, bleek bijvoorbeeld toen ik door 

het grote belang dat ik hechtte aan eerlijkheid en authenticiteit tegelijkertijd geweld 

dreigde te doen aan de anonimiseringsgarantie die ik de onderzoeksdeelnemers had 

gegeven (zie paragraaf 2.2.2). Anders gezegd: door hun verhalen en mijn ervaringen 

zo levendig, echt en gedetailleerd mogelijk te representeren, liep ik het risico om de 

identiteit van mijn respondenten te onthullen – zeker in de relatief kleine settingen 

ek of zij, als ze op- of aanmerkingen hadden, contact met me wilden opnemen. De  

updates verschenen eveneens in een buurtkrantje en in de informatiebladen van de 

betrokken instellingen (zie bijlage 8 voor een voorbeeld). Daarnaast besprak ik de 

stand van zaken en mijn voorlopige bevindingen ook tijdens enkele buurtverenigings-

bijeenkomsten en cliëntenraadsvergaderingen.

Ten slotte vroeg ik op meerdere momenten in het onderzoeksproces ook om ‘peer 

debriefing’, door de uitkomsten van mijn analyses en interpretaties (formeel en  

informeel, individueel en in groepsverband) te bespreken met mijn promotoren,  

copromotor en contactpersonen van de zorginstellingen, in de klankbordgroep van 

bestuurders en met (al of niet uitgesproken ideologisch gedreven) collega-onder-

zoekers en medepromovendi. Door mij deelgenoot te maken van hun interpretaties 

en overtuigingen en mij theoretische lenzen aan te reiken, beïnvloedde deze ‘feed-

back-van-gelijken’ niet alleen het type gegevens dat ik verzamelde, maar ook 1. waar 

ik wel en niet meer ging verzamelen, 2. de wijze waarop ik verzamelde en 3. welke 

delen van het verzamelde materiaal ik het meest relevant achtte. 

Mijn promotoren en copromotor bijvoorbeeld, moedigden me in het eerste jaar van 

mijn onderzoek aan om zo onbevangen mogelijk kennis op te doen over de issues van 

zoveel mogelijk belanghebbenden, maar daagden me vanaf het tweede jaar steeds 

meer uit om na te denken over de inhoud en het eigenaarschap van de kennis die 

ik opdeed middels participerende observaties en semigestructureerde inter-

views. Ze verwezen me onder meer naar de kritische maatschappijtheorie van de 

Duitse socioloog en filosoof Jürgen Habermas (1981/1995), de uitwerking daarvan 

door de Nederlandse socioloog en filosoof Harry Kunneman (1996) en het denken 

over andersheid en vreemdheid van de Duitse fenomenoloog Bernhard Walden-

fels (1990/2013; zie ook Ntourou, 2007). Deze gesprekken met mijn promotoren en  

copromotor leidden ertoe dat ik enerzijds uit alle macht probeerde om meer te  

weten komen over de issues van niet-sprekende betrokkenen met een verstandelijke  

beperking en dat ik me anderzijds in toenemende mate verdiepte in mijn eigen 

motieven, overtuigingen, overwegingen en verwachtingen ten aanzien van deze  

belanghebbenden, alsmede in de maatschappelijke en wetenschappelijke context. 

Ook de individuele en collectieve ontmoetingen (en soms worstelingen) met collega- 

onderzoekers en medepromovendi met een Disability Studies-achtergrond  

– rondom de thema’s ‘burgerschap’, ‘inclusie’ en ‘participatie’ – dwongen mij tot dat 

laatste.

Door hun vele opbouwende opmerkingen, aanwijzingen en feedback beïnvloedden 

mijn promotoren, copromotor, contactpersonen, de klankbordgroep, mijn collega- 

onderzoekers en medepromovendi op indirecte wijze de resultaten van mijn veld- 

werk en op directe wijze de richtingen waarin en de manieren waarop ik zocht  

gedurende de ontwikkeling van een stabieler eigen perspectief. Daarmee hoopte ik 

dat de thematiek van de dialoog die ik in mijn proefschrift aan het construeren was, 

ook herkenbaar en/of prikkelend was voor belanghebbenden die, in verschillende 

hoedanigheden, nadachten over integratie- en participatiebeleid in de verstandelijk 

gehandicaptenzorgsector.



58 59

Antwoorden op andersheid Onderzoek in omgekeerde-integratiesettingen: een methodologisch reisverslag

nen met een ernstige verstandelijke beperking niet boven tafel kon krijgen, had dat 

in potentie grote implicaties, zowel voor het onderzoeksproces (de dreiging van  

schijnparticipatie) als voor de uitkomsten ervan (de dreiging van instandhouding 

van de status quo). Dit was iets wat ik, ook gezien de emancipatoire doelen van 

responsieve evaluatie, koste wat kost wilde voorkomen. Want hoe zinvol was mijn 

onderzoek naar wat er in omgekeerde-integratiesettingen gebeurde, hoe geloof-

waardig en overtuigend het kennis-makingsproces dat ik had geïnitieerd, als ik geen  

rekenschap gaf van de perspectieven van de vele betrokkenen met een verstandelijke 

beperking die (nagenoeg) geen gebruik van verbale communicatie maken?

Omdat de voor mij meest voor de hand liggende – verbale – weg om issues te  

inventariseren niet begaanbaar bleek, bleef ik tijdens mijn gehele dataverzamelings- 

proces worstelen met de vraag wat ik kon doen om meer ruimte te maken voor 

de perspectieven van de vele niet-sprekende betrokkenen met een verstandelijke  

beperking. Hoe kon ik achterhalen wat het leven in omgekeerde-integratiesettingen 

volgens hen betekende? Een en ander riep ook fundamentele vragen op over het 

zeer verbale karakter van kennis in de wetenschappelijke context in het algemeen 

en mijn onderzoek in het bijzonder. Was het wel mogelijk om als niet-verbaal vaardige 

persoon (met een verstandelijke beperking) deel te nemen aan een dergelijk  

‘kennis-makingsproces’? Anders gezegd: in hoeverre kan iemand die geen woorden 

gebruikt mede-eigenaar worden van sociaalwetenschappelijke en responsieve 

onderzoeksresultaten? 

Hoewel ik niet anders kon dan erkennen dat ik de stemmen van niet-sprekende  

betrokkenen niet kon laten horen – en dat ik dus alleen mijn eigen perspectief zou 

weergeven als ik hun perspectieven in woorden zou proberen te vatten – vond ik dit 

enorm frustrerend en onbevredigend. Een dialoog bestaat immers uit meer dan 

woorden en andere intentionele communicatieve signalen, en in veel interacties zijn 

wij ook zonder stem te gebruiken vaak goed in staat om aan te voelen en te merken 

wat een ander wil of vindt. Om te voorkomen dat ik de dialoog in mijn onderzoek  

(en in dit boek) desondanks alleen zou construeren met behulp van verbaal geïn-

ventariseerde en gecheckte bevindingen, zag ik, nadat ik drie focusgroepen had 

georganiseerd, verder af van deze collectieve bespreking van de voorlopige bevin-

dingen met verbaal vaardige betrokkenen. In plaats daarvan verdiepte ik me in  

diverse alternatieve ‘expressieve’ dataverzamelingsmethoden – en probeerde ik er 

op pilotbasis ook enkele uit. Maar hoe ik het ook wendde of keerde, iedere weten-

schappelijk verantwoorde ‘creatieve’ dataverzamelingstechniek – van photovoice 

(Booth & Booth, 2003; Wang & Burris, 1997) tot etnografische film (Madden, 2010; 

Pauwels, 2015) – doet voor de interpretatie van de data toch een sterk beroep op 

de verbale en cognitieve vaardigheden van de betrokkenen. En juist die vereisten 

waren de reden dat ik mijn verbale inventarisatie van issues in omgekeerde-inte-

gratiesettingen had geproblematiseerd. 

De onvermijdelijkheid van mijn beperkte mogelijkheden om verbaal verifieerbare,  

sociaalwetenschappelijke kennis te maken met de perspectieven van de belang- 

waarin ik onderzoek deed. Een en ander gebeurde bij mijn weten twee keer tijdens 

de bespreking van een casus met enkele onderzoeksdeelnemers. Die ervaringen 

maakten me er nog meer van bewust dat niet alleen het nastreven van eerlijkheid 

en authenticiteit maar ook het respecteren van de anonimiteit van de onderzoeks-

deelnemers kan bijdragen aan de totstandkoming van een evenwichtiger machts-

balans tussen de belanghebbenden bij omgekeerde-integratiesettingen (vergelijk 

ICPHR, 2013, p. 14).

2.2.4 Non-verbaliteit en dialoog

Begon het in de eerste maanden van mijn dataverzamelingsproces, tijdens het  

inventariseren van de issues van betrokkenen met verstandelijke beperking, al te 

knagen, bij de hiervoor beschreven eerste stap in het selectie- en analyseproces 

kon ik er echt niet meer om heen: de issues van verbaal vaardige betrokkenen lieten 

zich veel duidelijker in kaart brengen en waren daarbij (veel) minder afhankelijk van 

mijn co-constructie en interpretatie dan het gros van de data die ik aarzelend  

onderbracht onder het kopje ‘issues van betrokkenen met een verstandelijke  

beperking’. Dit kwam deels doordat ik me tijdens het dataverzamelingsproces 

in toenemende mate had gericht op het observeren van, en interacteren met,  

personen met een ernstige verstandelijke beperking (al of niet met ernstige  

gedragsproblematiek) en dus veel veldnotities over hen had. Die notities had ik niet 

alleen gemaakt omdat deze betrokkenen en de overwegend non-verbale interactie 

met hen een grote aantrekkingskracht op mij uitoefenden (zie paragraaf 2.2.5), 

maar ook omdat ik hiertoe nadrukkelijk was aangespoord door zorgverleners, fam-

ilieleden en nieuwe buurtbewoners, die aangaven dat dit integratieonderzoek ‘nu 

ook eens’ aandacht moest hebben voor de situatie en ervaringen van personen met 

een ernstige verstandelijke beperking (en gedragsproblematiek) – die niet (voor 

zichzelf) kunnen spreken. 

Daarbij had ik geprobeerd om, in navolging van de Oostenrijks-Amerikaanse  

psycholoog en communicatiewetenschapper Paul Watzlawick (Watzlawick, Beavin & 

Jackson, 1967/2001), alles wat er tussen ons gebeurde als communicatie op te vatten, 

als potentieel betekenisvol onderdeel van een dialoog. Op die manier werd het voor 

mij als buitenstaander mogelijk om langer in de nabijheid van deze niet of nauwelijks 

sprekende betrokkenen te blijven, te proberen met hen te interacteren én inter-

esse te blijven tonen in hun houdingen en gedragingen die mij vaak tegelijkertijd 

fascineerden en verwarden, ergerden, verveelden en/of angst aanjoegen. Ik zat uren 

bij hen, zwom, liep en fietste met hen, liet hen mij aanraken en vastpakken – alles 

om meer te weten te komen over hun leefwereld en hun perspectieven op omge-

keerde-integratiebeleid. Dat ik er desalniettemin niet in slaagde om meer inzicht 

te krijgen in de issues van deze betrokkenen, was problematisch omdat ik me aan 

het begin van mijn onderzoek had voorgenomen om de focus van mijn onderzoek te 

bepalen aan de hand van de verwachtingen, zorgen en aandachtspunten van be- 

langhebbenden met de laagste machtspositie. Als ik de issues van de vele betrokke-
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auto-etnografie als het schrijven over persoonlijke ervaringen en hun verhouding 

tot de – sociaal en cultureel bepaalde – onderzoekscontext. Bij het schrijven van een 

auto-etnografische tekst combineert de onderzoeker sociaalwetenschappelijke 

dataverzamelingsmethoden en theorieën met de esthetische gevoeligheid en  

uitdrukkingsvormen van de literatuurwetenschappen. Zodoende probeert hij  

verhalen over zijn eigen lijfelijke, cognitieve, emotieve en/of spirituele ervaringen 

te verbinden met zijn onderzoeksonderwerp. Volgens Ellis is het belangrijkste doel 

van auto-etnografie het bedrijven van een kunstzinnige en empathische weten-

schapsvorm, die de lezers en toehoorders ervan in staat stelt om de complexiteit 

van het concrete alledaagse leven in de onderzoekscontext niet alleen in hun hoofd 

te verkennen, maar ook met hun lijf te ervaren – waardoor hun begrip over die  

context kan toenemen. Om dergelijke, al eerder genoemde, plaatsvervangende 

ervaringen uit te lokken, hebben auto-etnografische teksten doorgaans een zorg- 

ethische, relationele uitgangspositie (zie Denzin, 1997, in Ellis, 2004). 

Van de acht auto-etnografische benaderingen die Ellis onderscheidt, komen ‘reflexieve 

etnografie’ (2004, p. 46; zie ook Davies, 1998/2008) en ‘contingente auto-etnografie’ 

(2004, p. 51; zie ook Angrosino, 1998) het meest in de buurt van wat ik in dit boek doe. 

Een ‘reflexief etnograaf’, om te beginnen, probeert meer over zijn onderzoeks- 

onderwerp te weten te komen door na te gaan in hoeverre zijn interacties met 

de onderzoeksdeelnemers zijn eigen perspectieven en opvattingen gedurende het 

onderzoeksproces veranderen. Hij begint zijn tekst vaak met een ervaringsverhaal 

of biografie waarin hij zijn persoonlijke relatie met het project uitlegt, en gebruikt  

tijdens het onderzoeksproces eveneens persoonlijke ervaringskennis om meer  

inzicht in het onderzoeksonderwerp en in zichzelf te krijgen (zie Smith, 1979, in Ellis, 

2004, p. 48). Volgens Ellis doet een ‘contingente auto-etnograaf’ dit alles ook, maar 

niet met voorbedachten rade; hij is zijn onderzoek namelijk gestart met het idee 

om vooral over anderen te schrijven – en niet over zichzelf. Gedurende het onder-

zoeksproces wordt hij zich echter steeds meer bewust van de verbindingen tussen 

zichzelf, de verzamelde data, het onderzoeksonderwerp, de deelnemers en de onder-

zoekscontext; hij gaat op die verbindingen reflecteren en maakt zijn persoonlijke 

ervaringen en motieven alsnog zichtbaar in het onderzoeksproces (vergelijk  

Richardson, 1992, in Ellis, 2004).

In het restant van deze paragraaf sta ik, als contingente auto-etnograaf, stil bij de 

relatie tussen het kernthema van mijn onderzoek en mijn persoonlijke ervaringen, 

motieven en levensverhaal. 

Mijn fascinatie voor de verwarrende andersheid van personen met een verstandelijke 

beperking

Tijdens mijn veldwerk ontwikkelde ik een sterke fascinatie voor de ‘andersheid’ van 

personen met een ernstige verstandelijke beperking. Deze belanghebbenden waren 

voor mij niet alleen anders doordat ze niet of nauwelijks verbaal communiceerden, 

maar ook doordat zij in hun verdere doen en laten, uiterlijke verschijning, houding en 

hebbenden die niet (voor zichzelf) kunnen spreken, drong steeds dieper tot mij door. 

Ik kon uiteindelijk niet anders dan me erbij neerleggen dat ik, binnen de kaders van 

mijn onderzoek, geen ruimte kon maken voor iets wat ik zonder meer als hun issues 

kon bestempelen. Deed ik dit wel, dan ging ik niet alleen voorbij aan de invloed van 

mijn eigen aanwezigheid, waarnemingsvermogen, ervaringen, vooronderstellingen, 

positie, houding en handelen op hetgeen er in mijn veldnotities terecht kwam, maar 

ook aan mijn verbale transformatie van de kennis die ik naar aanleiding van mijn  

interacties met (nagenoeg) niet-sprekende betrokkenen met een verstandelijke 

beperking had opgedaan. 

Met behulp van het werk van de Duitse fenomenoloog Bernhard Waldenfels (2004, 

2011) leerde ik inzien dat een en ander ons echter niet hoeft te verhinderen om toch 

te leren van de perspectieven van niet-sprekende betrokkenen. Waldenfels stelt 

namelijk dat alle perspectieven anders dan die van onszelf – dus ook die van verbaal 

vaardige betrokkenen – voor ons ten diepste onkenbaar zijn. Volgens hem kan een 

onderzoeker desondanks dichterbij het fundamenteel ontoegankelijke standpunt 

van een ander proberen te komen, door te reflecteren op zijn eigen waarnemingen 

en ervaringen tijdens onderlinge interacties (vergelijk Breyer, 2012; Husserl, 1963, in 

Waldenfels, 1999). Door die reflecties doet de onderzoeker kennis op over zichzelf 

in (al of niet verbale) ontmoetingen met die ander, ontmoetingen die daarmee niet  

alleen direct maar ook indirect invloed hebben op de ontwikkeling van zijn perspectief 

op het onderzoeksthema, de -setting en de (andere) onderzoeksdeelnemers. 

Dit neemt echter nog niet weg dat mijn aandeel in het gezamenlijke kennis-makings- 

proces met (nagenoeg) niet-sprekende betrokkenen groter was dan in de dialoog 

met sprekende betrokkenen, omdat ik mijn analyses en interpretaties niet expliciet 

bij hen kon (member)checken – hetgeen de noodzaak om op mijn eigen invloed te 

reflecteren alleen nog maar vergrootte. 

Als gevolg van het voorgaande kon ik niet anders dan erkennen dat ik als onderzoeker, 

of ik het nu wilde of niet, een centrale positie had in het kennis-makingsproces dat 

ik in mei 2010 had geïnitieerd. En dus zou ik de kennis die ik samen met de verschil-

lende betrokkenen had gemaakt – hetzij in interviews, hetzij gedurende mijn partici- 

perende observatie – alleen op een geloofwaardige, afhankelijke en overtuigende 

manier in dit boek kunnen verwerken, als ik ook bereid was om te reflecteren op 

de invloed van mijn persoonlijke ervaringen, opvattingen, motieven en focus tijdens 

het dataverzamelings- en -selectieproces (vergelijk Andrews, 2007; Ellis, 2004;  

MacLean, 2011; Madison, 2005).

2.2.5 Reflexiviteit en auto-etnografie

Om systematisch te kunnen reflecteren op de relatie tussen mijzelf als onderzoeker 

en de onderzoeksdeelnemers, het onderzoeksonderwerp en de onderzoeksuit- 

komsten, maakte ik gebruik van de uitgangspunten van ‘auto-etnografie’ (Ellis, 2004; 

Ellis, Adams & Bochner, 2011; Hayano, 1979; zie ook Renders, 2013; Snoeren, 2015). 

De Amerikaanse communicatiedeskundige en sociologe Carolyn Ellis (2004) definieert 
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kop opstak; wat zou de ontmoeting voor de ander hebben betekend? 

Overigens ervoer ik een dergelijke verwarring en twijfel ook vaak na afloop van  

interacties met de weinige belanghebbenden met een verstandelijke beperking die 

wel verbaal vaardig waren – bijvoorbeeld omdat (een gedeelte van) hetgeen zij me 

vertelden zeer veel herhaling bevatte, moeilijk te verstaan of te volgen was, woordelijk 

leek te zijn overgenomen van hun zorgverleners of aantoonbaar niet bleek te  

kloppen. Met welke bedoelingen vertelden zij mij wat ze vertelden – en hoe verhield 

hetgeen zij me vertelden zich tot hun issues die ik trachtte te achterhalen?

Mijn fascinatie voor de voor mij verwarrende, ongemakkelijke andersheid van  

betrokkenen met een verstandelijke beperking nam alleen nog maar toe, toen 

mij ging opvallen dat de dagelijkse omgang met onderlinge verschillen ook in de  

verhalen van nieuwe buren, zorgverleners, wettelijke vertegenwoordigers, managers, 

bestuurders en overheidsbeleidsmakers een belangrijk issue was – hetzij doordat 

die verschillen uitdrukkelijk werden gethematiseerd, hetzij doordat ze werden  

gebagatelliseerd. De minst verrassende uitkomst van de – in paragraaf 2.2.3  

beschreven – eerste stap in het data-analyse en -selectieproces was dan ook dat 

ik, in overleg met de verschillende belanghebbenden, de klankbordgroep en mijn pro-

motoren, besloot om de omgang met ongemakkelijke andersheid tot het kernthema 

van mijn boek te maken. 

Gedurende het daaropvolgende schrijfproces – van eind 2012 tot halverwege 2015 

– dacht ik veel na over het subjectieve en biografische gehalte van deze onder-

zoeksfocus. Waarom was ik persoonlijk nu zo gefascineerd door de verschillen die 

ik waarnam tijdens ontmoetingen met personen met een (ernstige) verstandelijke 

beperking? Wat zei het over mijzelf en mijn voorgeschiedenis dat ik het contact met 

deze betrokkenen was blijven opzoeken, in de hoop meer over die verschillen te weten 

te komen – hoewel ze me zo vaak verwarden en verontrustten? En waarom had ik bij 

de analyse van de verhalen van andere belanghebbenden vooral oog voor hetgeen 

zij vertelden over het omgaan met verwarrende en ongemakkelijke andersheid? Wat 

zei mijn sterke gerichtheid op die andersheid over wie ik was als mens, over mijn 

mens- en wereldbeeld, overtuigingen, motieven, waarden en levensverhaal? 

Hoewel ik aan het begin van mijn onderzoek in omgekeerde-integratiesettingen 

over veel aspecten van intermenselijk contact had getwijfeld, was ik van één 

ding betrekkelijk zeker geweest: onderlinge ontmoetingen en verbindingen 

betekenen in potentie voor iedereen een verbetering van de levenskwaliteit. 

Om die reden achtte ik ook interacties en relaties tussen buurtbewoners 

met en zonder verstandelijke beperking wenselijk – en hoopte ik met mijn 

onderzoek aan de (verdere) ontwikkeling ervan te kunnen bijdragen. 

Ik begon mijn promotietraject in 2010 als achtentwintig jarige, afgestudeerd in  

theorie en geschiedenis van de psychologie, sinds een klein jaar getrouwd met  

Vanessa en woonachtig in Groningen. Voordat ik daar op mijn negentiende  

naartoe verhuisde, heb ik altijd in Kampen gewoond, waar ik ben geboren 

levenswijze op veel punten sterk afweken van hetgeen voor mij bekend en vertrouwd 

was. Veel van wat ik in hun nabijheid waarnam en ervoer was voor mij, als buiten-

staander, onverwacht, verrassend en verwarrend. 

Zo schreef ik in mijn veldnotities van de eerste twee, drie maanden opvallend vaak 

over de harde geluiden die sommige personen met een ernstige verstandelijke  

beperking maakten, over plotselinge en heftige stemmingswisselingen, over starende 

ogen of indringende blikken, verwrongen of uitdrukkingsloze gezichten en over 

heen en weer wiegende of kwijlende mensen. Eveneens maakte ik veel verwonderde  

notities over personen die mij extreem vriendelijk of zeer agressief bejegenden, 

over de schijnbaar eindeloze herhaling in het gedrag van anderen en over personen 

die, telkens als ik ze zag, bewegingsloos voor zich uit zaten te staren in een rolstoel. 

Ook de bijzondere manieren waarop sommige betrokkenen zich verplaatsten, de  

ongewone attributen die zij bij zich droegen, de zeer ongebruikelijke dingen die ik een 

enkeling zag eten en de fysieke manieren waarop verscheidenen van hen met anderen 

en met mij interacteerden trokken mijn aandacht. De ongewoonheid van dat alles 

maakte me alert, opgewonden, nerveus en nieuwsgierig. Enerzijds wilde ik graag  

dichterbij de andersheid van deze betrokkenen komen, haar ervaren en begrijpen; 

anderzijds voelde ik geregeld de aandrang om die andersheid juist te ontvluchten. 

Het min of meer gelijktijdig, of naast elkaar, ervaren van zulke tegenstrijdige emoties 

en neigingen maakte het observeren en ontmoeten van personen met een ernstige 

verstandelijke beperking vaak tot verwarrende en intensieve aangelegenheid. 

Hoewel ik na de eerste drie maanden participerende observatie minder (uitvoerig) 

melding maakte van veel van de bovengenoemde uiterlijke manifestaties van anders- 

heid, bleef het ervaren van verwarring over de verschillen tussen mij en personen 

met een ernstige verstandelijke beperking gedurende het gehele dataverzamelings- 

proces een rode draad in mijn veldnotities. Ik maakte bijvoorbeeld ook veel aantek-

eningen over de grote afhankelijkheid van deze betrokkenen van de zorg en onder-

steuning van derden, over het leven in een groepswoning en over de invloed van de 

voortdurende aanwezigheid van zorgverleners. Al met al werden mijn behoefte om 

me tot de andersheid van betrokkenen met een ernstige verstandelijke beperking 

te verhouden én mijn onvermogen die te begrijpen er naarmate mijn veldwerk  

vorderde niet minder op. Tot het einde van het dataverzamelingsproces – in oktober 

2012 – bleef ik vooral schrijven en vragen stellen over mijn ontmoetingen met hen 

Vrijwel altijd gingen de vele interacties die ik beschreef gepaard met het ervaren 

van onbehaaglijkheid, onvermogen, onrust en spanning. Geen enkele ervan verliep van 

begin tot eind soepel en geruisloos; het bleek telkens opnieuw vooral een kwestie 

van aftasten, meebewegen, afremmen en bij- of wegsturen. Ik bevond me tijdens 

ontmoetingen met de voor mij veelal onbekende betrokkenen met een ernstige  

verstandelijke beperking in een voortdurend verschuivende positie tussen onbe- 

vangenheid en achterdocht, vertrouwen en wantrouwen. De aanhoudende positie- 

wisselingen tussen die twee extremen maakten deze interacties dikwijls tot inten-

sieve, veeleisende activiteiten – ook omdat na afloop ervan vrijwel altijd de twijfel de 
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kwantitatieve testbatterijen statistisch significante kennis over norm 

en afwijking produceren en ik las en hoorde veel over de manieren  

waarop psychologen, orthopedagogen en psychiaters omgaan met 

interpersoonlijke verschillen die de omgang tussen individuen en groepen  

bemoeilijken en verstoren. Met betrekking tot dat laatste was het  

afstudeerjaar bij professor Trudy Dehue toonaangevend, omdat het mij 

het verruimende inzicht bijbracht dat die verschillen in onze samenleving in  

toenemende mate als een probleem in het individu worden gesitueerd – en 

dat dit individu vervolgens vaak zelf de grootste verantwoordelijkheid krijgt  

toebedeeld om het in hem gesignaleerde probleem op te lossen (zie Dehue, 

2008). Tot mijn teleurstelling leerde ik op de faculteit der Gedrags-en 

Maatschappijwetenschappen echter niet hoe ik als gedragswetenschapper 

of hulpverlener iets zou kunnen begrijpen of leren van de manier waarop een 

individu, wiens gedrag sterk afweek van wat de algemeen geldende omgangs-

regels voorschreven (of van wat statistisch normaal was), in het leven stond.  

Evenmin leerde ik hoe ik me zonder vragenlijst of uitgewerkt plan tot hen 

zou kunnen verhouden. Kortom: ik deed veel inzichten op over hoe ik naar 

andersheid en afwijking kon kijken, maar leerde niet hoe ik er dichterbij kon 

komen, hoe ik er kennis mee zou kunnen proberen te maken. En dat voelde als 

een gemis. 

Na de afronding van mijn studie schreef ik in mijn sollicitatiebrief voor het 

onderzoek dat aan dit boek ten grondslag ligt dan ook: ‘Dit onderzoeks- 

project gaat volgens mij voor een belangrijk deel over het tot stand brengen 

van contact tussen mensen, met en zonder handicap. Contact tussen (heel) 

verschillende mensen, écht contact – dat vind ik mooi. Hoe dat te bereiken is, 

dat zou ik graag willen onderzoeken’. 

Daarmee zijn we weer even terug bij het begin van dit verhaal, bij mijn 

enigszins dominante en onbereflecteerde overtuiging dat ontmoeting 

en verbinding tussen personen met en zonder verstandelijke beperking 

wenselijk was – en dat ik daar een bijdrage aan wilde leveren. ‘Andersheid’ 

was voor mij destijds vooral iets wat ontmoet kon en moest worden, 

en ik hoopte door mijn veldwerk manieren te vinden waardoor de betrokkenen 

in omgekeerde-integratiesettingen hun onderlinge verschillen zouden leren 

omarmen. 

Hoewel ik aanvankelijk in de veronderstelling leefde dat ik met dit normatieve, op  

ontmoeting gerichte uitgangspunt ruimte zou kunnen maken voor de 

perspectieven van alle betrokkenen, kwam ik tijdens de tweeëneenhalf 

jaar dat ik veldwerk deed, langzamerhand tot de conclusie dat ik  

onvoldoende rekening had gehouden met de moeilijke, onbehaaglijke, pijnlijke 

en angstaanjagende kanten van verschil. Voor sommige betrokkenen 

met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld, bleek alleen al mijn 

(vaak vluchtige en observerende) aanwezigheid zo bedreigend te zijn, dat zij 

als derde in een gezin van zeven kinderen. Ik heb lieve, strenge, orthodox- 

christelijke ouders en groeide op in een veilige, overzichtelijke en verzuil-

de leefomgeving. Zowel thuis, in de kerk als op school gold één vastomlijnd,  

alomvattend zingevingsperspectief op de wereld en de mensheid, een per-

spectief dat als ‘de Waarheid’ werd uitgelegd en beleden. Dit perspectief – dat 

een onmiskenbaar onderscheid maakte tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ – bood zoveel 

zekerheid en duidelijkheid dat de betekenis en waarde van al het waarneem-

bare al vaststond voordat je het had waargenomen. Zodoende leerde ik op een 

tamelijk rigide, vooringenomen, normatieve en polariserende manier naar de 

werkelijkheid te kijken: iedereen die ‘ons’ perspectief volgde was een ‘gelovige’, 

een ieder die afwijkende betekenissen aan zijn waarnemingen of ervaringen  

verleende was een ‘zondaar’. 

Tijdens een groot deel van mijn jeugd bood dit metanarratief een veilige 

haven, maar ongeveer vanaf mijn zestiende begon ik er steed vaker aan 

te twijfelen. Het alomvattende verhaal waarmee ik was opgegroeid, bood 

steeds minder bevredigende antwoorden op de vragen die ik had, vragen 

die in toenemende mate te maken hadden met de status en het lot van  

mensen om mij heen die belangrijk voor mij waren, maar die geen deel  

uitmaakten van onze geloofsgemeenschap. Hun andere manieren van denken 

en kijken – die veel meer ruimte lieten voor twijfel en ‘ik weet het niet’ – hadden 

een sterke aantrekkingskracht op mij. Ik was niet gewend om veel te twijfelen; 

deed ik dat toch, dan moest ik vooral bidden en mijn best doen om van die onze-

kerheid af te komen. Ik begon deze orthodox-religieuze denk- en handelings- 

kaders meer en meer als een knellend keurslijf te ervaren. Omdat ik tegen het  

einde van mijn tienerjaren onvoldoende ruimte ervoer voor mijn eigen 

waarnemingen, ervaringen en interpretaties – en voor de ontwikkeling van 

een eigen perspectief – brak ik, toen ik op mijn negentiende naar Groningen 

verhuisde, formeel met ‘de kerk’. 

De eerste jaren na die ingrijpende breuk voelde ik me vaak eenzaam en  

ongelukkig. Ik zocht veelvuldig naar aansluiing bij andere metaperspectieve 

en naar ‘gelijk-denkenden’, ‘soulmates’ – in de overtuiging dat lang-

durige relaties tussen mensen vooral gebaseerd zijn op een grote mate 

van gelijkheid en overeenstemming. De manier waarop ik dat deed, had 

geregeld een zeer dwingend en eenzijdig karakter. Ik maakte vooral  

gebruik van ratio: woorden, theorieën en verklarende modellen. Ik praatte 

en praatte en praatte. Ondertussen bleef ik me echter vaak eenzaam,  

verlaten en onbegrepen voelen, en had ik geregeld neerslachtige buien. 

Toen ik op vijfentwintig jarige leeftijd (sociale) psychologie ging studeren, 

deed ik dat vooral in de hoop om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop 

wij als hedendaagse samenleving omgaan met individuen die afwijken 

én om meer te leren over hoe deze individuen zich in hun leven staande 

weten te houden. De studie bracht me veel: ik leerde bijvoorbeeld hoe 
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in een voor mij onbekende en vaak bevreemdende (zorg)context en zonder 

dat ik gebruik kon maken van mijn zo vertrouwde verbale en rationele  

communicatiestrategie, ontroerde me geregeld diep – en zette me telkens 

weer aan het nadenken. 

In het vervolg van dit boek (vooral in hoofdstuk 3, 4 en 5) probeer ik, door naast de 

verhalen van de onderzoeksdeelnemers ook enkele persoonlijke ervaringsverhalen in 

te brengen, de auto-etnografische insteek van dit onderzoeksthema van meer kleur 

te voorzien en nader te duiden.

2.3 Analyse en interpretatie: ‘denken met theorie’

In deze paragraaf bespreek ik op welke manier en met welke theorieën ik – in de 

responsief-methodologische rollen van interpretator en educator – betekenis  

verleende aan, en verdieping aanbracht in, de door mij verzamelde data.

2.3.1 Het assembleren van data en theorie

Hoe verhielden de theorieën die ik als wetenschapper inbracht zich tot de  

empirische data die ik had verzameld? Als tweede analysestap ging ik gericht op 

zoek naar concepten die me zouden kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in 

(hetgeen mij was opgevallen in de door mij geselecteerde verhalen over) wat er  

gebeurde tijdens ontmoetingen in omgekeerde-integratiesettingen. Daarmee  

handelde ik in overeenstemming met een methode die Alecia Jackson en Lisa Mazzei 

(2013) ‘denken met theorie’ noemen. Deze Amerikaanse methodologen vergelijken 

het analyseren en interpreteren van bijvoorbeeld interviewtranscripten, obser-

vatieverslagen en informatiebrochures – in navolging van Gilles Deleuze en Félix 

Guattari (1987) – met het aansluiten van de ene ‘tekstmachine’ op een andere, ten 

einde nieuwe tekst te produceren. Zo bezien begon mijn tweede analysestap dus 

met de vraag: welke tekst(machines) kan ik het beste op de door mij geselecteerde 

tekst(machines) aansluiten, om een geloofwaardig, overtuigend, navolgbaar en 

lezenswaardig boek te kunnen produceren? 

De assemblage-aanpak van Jackson en Mazzei (2013) trok mij vooral aan omdat 

deze benadering het mogelijk maakte om de voortdurende wisselwerking tussen 

data en theorie in een interpretatief onderzoek op te vatten als een horizontale 

dialoog. Zulk een niet-hiërarchische kruisbestuiving had ik sinds het begin van mijn 

dataverzameling aanhoudend ervaren: het enerzijds (participerend) observeren 

en interviewen en het anderzijds lezen van allerlei wetenschappelijke literatuur 

wakkerden een bijna niet te onderbreken gedachtenwisseling in mij aan. Deze  

inwendige dialoog tussen empirie en theorie zette me veelvuldig aan tot vervolg-

stappen, in beide richtingen. Een observatie kon me er bijvoorbeeld toe bewegen dat 

ik een artikel ging lezen en een artikel kon ertoe leiden dat bepaalde gebeurtenissen 

me gingen opvallen – of dat ik er met andere ogen naar ging kijken. Naarmate het 

onderzoeksproces vorderde, werd zodoende steeds minder duidelijk of hetgeen ik 

er zeer afwijzend of agressief op reageerden, terwijl anderen iedere keer 

als ik hen in het voorbijgaan even aankeek of groette angstig ineenkrompen. 

Doordat ik niet had stil gestaan bij de mogelijkheid van dergelijke  

onwenselijke ontmoetingen, die het leven van de deelnemers niet verrijken 

maar hen minder senang laten voelen of zelfs hun persoonlijkheid bedreigen, 

had ik onvoldoende rekening gehouden met de individuele andersheid 

van sommige betrokkenen met een verstandelijke beperking. Ik was er te 

veel van uit gegaan dat alle betrokkenen elkaar vroeg of laat wel zouden 

willen leren kennen, omdat zij hierdoor een beter leven zouden kunnen krijgen.  

Het enige wat hiervoor nodig was, was ervoor te zorgen dat zij voor elkaars  

perspectieven zouden openstaan, naar elkaars verhalen zouden willen  

luisteren. Ironisch genoeg had ik juist dat laatste bij de aanvang van mijn 

veldwerk echter onvoldoende gedaan, door vanuit de even naïeve als roman-

tische overtuiging te vertrekken dat het perspectief van ieder mens voor 

anderen kenbaar is én dat onze pogingen om het te leren kennen en ons 

ermee te verbinden ons leven altijd zullen verrijken. 

Naarmate mijn veldwerk vorderde en ik meer betrokkenen met een (zeer) 

ernstige verstandelijke of meervoudige beperking ontmoette, raakte die 

tweeledige overtuiging meer en meer onder twijfels bedolven. De verschillen 

die ik tijdens deze ontmoetingen waarnam, bleken vaak (voor tenminste een 

van de deelnemers) onbehaaglijke, verwarrende, beangstigende of pijnlijke 

kanten te hebben, waardoor de interacties dikwijls veel energie vergden en 

weinig opleverden. Bovendien brachten dergelijke ontmoetingen me vrijwel 

nooit dichterbij een bevrijdend inzicht in het perspectief van een ander, maar 

confronteerden zij me vooral met mijn eigen vooroordelen, neigingen en 

sterke en zwakke punten. 

Wat me veruit het meest aantrok tot personen met een (zeer) ern- 

stige verstandelijke of meervoudige beperking was dat woorden tijdens de  

ontmoetingen met hen zeer weinig invloed hadden. Daarmee dwongen de  

interacties met hen mij om me, veel meer dan gebruikelijk, bewust te zijn van al 

mijn zintuiglijke waarnemingen. Die non-verbale, ‘totaallichamelijke ervaring’ 

(Coffey, 1999) haalde me meestal volledig uit mijn hoofd – die voor mij zo 

vertrouwde schuilplaats van woorden, theorieën en verklarende modellen 

– waardoor ik me vaak kwetsbaar en onbeholpen voelde. Mede als gevolg 

van die kwetsbaarheid en onbeholpenheid waren verwarring en ongemak  

vrijwel altijd onderdeel van mijn interacties met personen met een (ernstige) 

verstandelijke beperking. Tegelijkertijd gaf deze omgang zonder woorden 

mij vaak ook het gevoel even bevrijd te zijn, bevrijd van mijn gedachten en 

oordelen, mijn zekerheden en twijfels. Op dergelijke momenten voelde ik me, 

ondanks alle voor mij ongemakkelijke en verwarrende verschillen, vaak sterk 

verbonden met hen. Dat ik me zó verbonden kon voelen met mensen in wier 

gezelschap ik doorgaans veel meer verschillen dan overeenkomsten waarnam, 
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Ik koos van elk van hen vier concepten die goed aansloten bij hetgeen ik – na overleg 

en in dialoog met de verschillende belanghebbenden – in mijn boek centraal wilde 

stellen. Zodoende probeerde ik de door mij geselecteerde data niet in een reeds 

bestaand theoretisch kader te plaatsen, ten einde dat kader te bevestigen of te 

falsificeren. In plaats daarvan gebruikte ik deze twaalf concepten uit drie theorieën 

met uiteenlopende epistemologieën enerzijds om - in alle bescheidenheid - tegemoet 

te komen aan het meervoudige karakter van de werkelijkheid van ontmoetingen 

in omgekeerde-integratiesettingen en anderzijds omdat ik verwachtte dat de  

toepassing ervan tot nieuwe, prikkelende en tot verandering uitdagende inzichten 

zou kunnen leiden (vergelijk Jackson & Mazzei, 2013, p. 266). 

De theoretische perspectieven van respectievelijk Goffman, Kunneman en Waldenfels 

hielpen me vooral om na te denken over hetgeen mijn aandacht trok in de verhalen 

van betrokkenen zonder verstandelijke beperking en in mijn veldnotities over  

ontmoetingen met personen met een verstandelijke beperking. Door te kijken door 

de bril van Goffman werd het enerzijds mogelijk om meer inzicht te krijgen in de 

symboliek van dergelijke interacties en anderzijds om kritische vragen te stellen 

over het waarom van de vele afwezige, afwijzende of verschrikte reacties van de 

nieuwkomers op het waarnemen van de andersheid van een buurtgenoot met een 

verstandelijke beperking. Met het kijkraam van Kunneman kon ik daarnaast meer 

inzicht krijgen in de doelmiddelenlogica van de zorginstelling en onderzoeken hoe, 

tot op welke hoogte én in welke verhouding die logica en de persoonlijke motie- 

ven en ervaringskennis van betrokkenen ruimte gaven aan verwarrende andersheid  

tijdens alledaagse ontmoetingen in omgekeerde-integratiesettingen. Het werk 

van Waldenfels ten slotte, stelde mij in staat om te reflecteren op het relationele  

karakter van de verwarring, waaraan veel betrokkenen in hun verhalen over  

ontmoetingen tussen personen met en zonder verstandelijke beperking refereren 

en die ik gedurende mijn veldwerk ook dikwijls zelf ervoer. 

In hoofdstuk 3 geef ik een uitgebreidere beschrijving van deze drie theoretische 

perspectieven en illustreer ik de enorme potentie van het ‘denken met deze theo-

rieën’ in de vorm van een twaalftal reflectieboxen. En aan het einde van hoofdstuk 7, 

ten slotte, reflecteer ik op hetgeen ik met deze assemblage van empirie en theorie 

wel en niet heb kunnen produceren.

deed empirische of theoretische wortels had; het gelijktijdige dataverzamelings- en 

analyseproces groeide langzaam maar zeker uit tot een wirwar van inductieve én 

deductieve invloeden (vergelijk O’Reilly, 2005). 

Volgens Jackson en Mazzei is coderen de meest gebruikte methode om orde aan te 

brengen in de chaos van een kwalitatieve dataset. Door te coderen brengt de onder-

zoeker zijn empirische bevindingen onder bij overkoepelende thema’s of patronen, 

die vaak zijn gebaseerd op eerdere onderzoeksresultaten. Jackson en Mazzei 

waarschuwen ervoor dat deze manier van analyseren en interpreteren er vaak toe 

leidt dat alle tegenstrijdigheden en spanningen uit de geselecteerde data worden  

gefilterd, waardoor er doorgaans nog maar weinig verrassende kennis wordt  

geproduceerd (zie ook Kunneman, 1986). Met hun assemblage-aanpak daarentegen, 

werd het voor mij als onderzoeker mogelijk om mijn interpretatiekader vorm te 

geven met behulp van wat mij het meest was opgevallen tijdens de participeren-

de observatie en in de verhalen van de onderzoeksdeelnemers. Hierdoor had ik de  

mogelijkheid om mijn selectie van de theoretische en empirische assemblageonder-

delen sterk te laten beïnvloeden door persoons- en plaatsafhankelijke ervaringen 

en betekenisconstructies. 

De tekst die deze assemblage tussen theorie en empirie produceerde zou weliswaar 

geen generaliseerbare kenmerken vertonen – hetgeen vanwege de hedendaagse 

dominantie van kwantificerende onderzoeksmethoden vaak als een zwakte wordt 

gezien – maar zou mogelijk wel verrassende nieuwe inzichten en antwoordrich- 

tingen opleveren, die de legitimiteit van hegemonische (wetenschappelijke) kennis 

en inzichten over integratie en participatie zouden kunnen destabiliseren. In lijn 

daarmee zou ik op het belang van meer gelaagdheid voor een stabieler denken over, 

en streven naar, een goed leven voor betrokkenen met (en zonder) een verstan-

delijke beperking en een inclusieve samenleving kunnen wijzen. Daarnaast zou ik 

hetgeen mij triggerde in de (verhalen van directbetrokkenen over) ontmoetingen 

in omgekeerde-integratiesettingen – in navolging van Jacques Derrida’s opvatting 

dat geen enkel discours alomvattend en onwrikbaar is – ook kunnen inzetten in een 

poging de grenzen van het staande integratiebeleid van onze overheid en van de 

betrokken zorginstellingen te verleggen, zodat het meer recht zou kunnen doen 

aan de ervaringen van de betrokkenen in omgekeerde-integratiesettingen (zie 

Malabou & Derrida, 2004, in Jackson & Mazzei, 2013, p. 267). Die verleidelijke optelsom 

– dat de assemblage-aanpak de potentie heeft om, middels horizontale verbindingen 

tussen theorie en empirie,  zowel theoretische inzichten en toepassingen als dagelijkse 

praktijken te transformeren – deed mij de methode van Jackson en Mazzei omarmen. 

2.3.2 Een assemblage tussen mijn data en de inzichten van Goffman, Kunneman en 

Waldenfels 

Mijn keuze voor een productieve, onderscheidende en betekenisvolle ‘assemblage’ 

van tekstmachines viel op het werk van respectievelijk socioloog Erving Goffman, 

socioloog en filosoof Harry Kunneman en fenomenoloog Bernhard Waldenfels.  
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Hoofdstuk 3 
Theoretische 
perspectieven: 
Goffman, Kunneman en 
Waldenfels 

In dit hoofdstuk introduceer ik drie filosofische metatheorieën die mijn denken 

over wat ik tijdens allerlei ontmoetingen in omgekeerde-integratiesettingen had 

waargenomen en ervaren, het meest inspireerden in de literatuurstudiefase die op 

mijn veldwerk volgde. 

Destijds – in het derde jaar van mijn onderzoek – zocht ik niet zozeer naar  

gedetailleerde analyseschema’s, om daarmee zo nauwkeurig mogelijk te kunnen  

vastleggen en verklaren wat er in de omgang tussen personen met en zonder  

verstandelijke beperking plaatsvond, maar veeleer naar interpretatiekaders 

waarmee ik nieuw licht kon werpen op het wat en waarom van deze interacties. 

Daarbij wilde ik de perspectieven en issues van de onderzoeksdeelnemers zoveel 

mogelijk intact laten; mijn theoretische reflecties mochten hun verhalen niet gaan 

overschaduwen (vergelijk Jackson & Mazzei, 2013). 

De drie hier gepresenteerde metatheorieën vormen samen de drie bepalende  

theoretische perspectieven van dit boek, waarmee ik betekenis verleen aan  

hetgeen ik gezien, gehoord, gevoeld en ervaren heb tijdens interacties met en tussen  

betrokkenen in omgekeerde-integratiesettingen. Het belangrijkste uitgangspunt 

voor mijn keuze voor deze theoretische perspectieven is dat iedere ontmoeting 

in een context plaatsvindt en bestaat uit dat wat – van afstand waarneembaar  

– tussen de deelnemers gebeurt en dat wat – niet observeerbaar – in de deelnemers 

gebeurt. Deze opvatting vereist niet alleen aandacht voor de persoonlijke,  

lichaamsgebonden reacties, ervaringen en betekeniswerelden van betrokkenen, 

maar ook erkenning van de invloed van lokaal, sociaal, maatschappelijk, cultureel en 

historisch bepaalde en aan voortdurende verandering onderhevige situaties. Met 

behulp van de drie geselecteerde theorieën onderzoek ik dan ook niet alleen wat 

personen met en zonder verstandelijke beperking aanwijsbaar doen en laten in  

onderlinge interacties, maar probeer ik eveneens meer te weten te komen over  

wat zij naar aanleiding van die interacties ervaren en welke (contextafhankelijke) 

betekenissen ze daaraan verlenen. 
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sommige van hun oren zijn zwaar beschadigd. Ik moet mezelf bedwingen om 

er niet naar te blijven staren. Terwijl Corneel een luchtig praatje maakt met 

een begeleider, sta ik er ongemakkelijk bij. Ik voel hoe mijn blik opnieuw naar 

de littekens van de zwijgende bewoners wordt getrokken, schud onwille- 

keurig mijn hoofd en kijk een andere kant op. Het kost me veel moeite om 

een enigszins ontspannen houding aan te nemen. Merkt Corneel dat ik het 

moeilijk heb? In de hal, buiten het bereik van de anderen, knipoogt hij naar 

me en fluistert: ‘Ja, da’s even wat anders, hè!’ We kijken ook even bij Wilfred, 

die volgens zijn twee begeleiders ‘op eigen verzoek’ op zijn bed ligt vastge-

bonden. ‘Anders maakt hij zichzelf kapot.’ Terwijl Corneel het schemerige 

vertrek betreedt, blijf ik naast de zorgverleners in de deuropening staan. Er 

ligt iemand roerloos op bed, vrijwel geheel bedekt met een strakgespannen 

laken. Het enige wat ik zie is een vuurrood voorhoofd. De man maakt geen 

oogcontact als Corneel zijn naam noemt en reageert evenmin op diens  

uitgestoken hand. Dan kreunt hij zacht en langdurig. De zorgverleners 

naast mij sissen iets naar elkaar. Mij bekruipt een onheilspellend gevoel; mijn 

keel wordt dichtgeknepen en ik voel een sterke aandrang om te vluchten.  

Corneel gaat echter rustig op een stoel naast het bed zitten en praat zachtjes 

tegen Wilfred. Als die opnieuw kreunt, fluistert een van de begeleiders 

op indringende toon dat we moeten vertrekken. ‘Wilfred moet nu zo min  

mogelijk prikkels hebben’. Maar Corneel blijft nog wel een minuut of twee  

roerloos zitten, en al die tijd is Wilfred opvallend genoeg stil. Dan fluistert de  

begeleider opnieuw – nu enigszins gepikeerd kijkend – dat we moeten gaan. 

Corneel gehoorzaamt, al verraadt zijn gezichtsuitdrukking tegenzin.

Op de terugweg, als de initiële spanning, angst, fascinatie en afkeer wat 

naar de achtergrond zijn verdwenen, merk ik dat het me moeite kost om te  

accepteren wat ik zojuist heb gezien. Het kan toch niet zo zijn dat er mensen 

zijn die zichzelf stelselmatig verwondingen toebrengen? En ongeacht waartoe 

iemand als Wilfred in staat is, het kan toch niet zó erg zijn dat hij de hele dag 

moet worden vastgebonden? Er moeten toch ook andere, humanere manie- 

ren zijn om met hem om te gaan? Ook in de dagen erna blijft de vastgebonden 

Wilfred in mijn gedachten rondspoken. In hoeverre zou hij zich bewust zijn 

van de wereld om hem heen? Wat betekenen ‘kwaliteit van leven’, ‘autonomie’, 

‘burgerschap’ en ‘participatie’ voor hem? Hoe zou je daar achter kunnen 

komen? En – de vraag die me het langst blijft kwellen, hoezeer ik hem ook 

probeer weg te duwen – wat is het eigenlijk waard om te leven zoals Wilfred? 

(veldnotities 30 juni 2010, pp. 78-80)

3.1 Goffmans dramaturgie: ontmoeting is theater

De Canadese socioloog Erving Goffman beschrijft in zijn debuut De dramaturgie 

van het dagelijks leven (1959/1983) menselijke interacties alsof ze in een theater 

Hoewel mijn denken over ontmoetingen tussen buurtgenoten met en zonder  

verstandelijke beperking (en zorgverleners), zoals ik ook in het vorige hoofd-

stuk aangaf, gedurende het verzamelen, analyseren en interpreteren van de data 

steeds in beweging bleef, zijn de gevolgen hiervan voor de reikwijdte van deze drie  

perspectieven vooral merkbaar in hoofdstuk 7, doordat ik daar nog extra concepten 

en andere literatuur gebruik om betekenis aan mijn data te verlenen. Hierdoor is 

het mogelijk om de hoofdstukken 4 tot en met 7 te lezen als een dialoog tussen de 

perspectieven van diverse directbetrokkenen, (overheids)beleidsmakers, collega- 

wetenschappers en dat van mij, een dialoog die zowel mijn denken als de theore-

tische concepten die hanteerde, ook tijdens het schrijfproces, verder vorm gaf en 

veranderde.

In paragraaf 3.1 beschrijf ik het dramaturgische perspectief van socioloog Erving 

Goffman op wat er gebeurt tussen deelnemers aan alledaagse ontmoetingen. 

Paragraaf 3.2 focust vervolgens op het interferentiedenken van socioloog en  

filosoof Harry Kunneman over de strijd tussen twee fundamenteel verschillende 

typen logica tijdens ontmoetingen in zorgcontexten. 

In paragraaf 3.3 beschrijf ik het responsieve werk van fenomenoloog Bernhard 

Waldenfels, dat zich richt op onze reacties op het ervaren van vreemdheid tijdens 

ontmoetingen met anderen. 

In paragraaf 3.4 ten slotte, formuleer ik de met behulp van deze drie theorieën 

toegespitste onderzoeksvraag, definieer ik de centrale begrippen en sta ik stil 

bij de positie van de onderzoeker, die in het licht van de drie hier gepresenteerde 

metatheorieën steeds op een andere manier geduid en bevraagd kan worden. 

Alle concepten van de drie theoretische perspectieven zijn toepasbaar op de 

onderstaande beschrijving van een van mijn kennismakingsbezoeken aan een 

omgekeerde-integratiesetting. De toepassing van elk concept leidt telkens 

tot andere vragen, aandachtspunten en vermoedens, waarmee ik op een  

andere manier naar de beschrijving kan kijken en steeds andere elementen 

kan belichten, bevragen en overdenken. Om dit te illustreren volgt in dit 

hoofdstuk na iedere bespreking van een concept een korte reflectiebox, 

waarin ik teruggrijp op elementen uit het onderstaande fragment.

Bestuurder Corneel, die al decennialang bij de instelling werkt, leidt me langs 

diverse woonvoorzieningen. Ik kijk en luister vooral – probeer onopvallend 

aanwezig te zijn en zoveel mogelijk in me op te nemen. Corneel stelt dat  

ongeveer de helft van zijn cliënten ‘laagfunctionerend’ is. ‘En toch wonen ze 

allemaal in de wijk’. Terwijl hij bij een van de woningen aanbelt, vertelt hij: ‘Hier 

wonen automutilanten, mensen die zichzelf regelmatig beschadigen’ – om er, 

bijna achteloos, aan toe te voegen: ‘Schrik niet, hoor’. In de spaarzaam inge- 

richte woonkamer – er staan een paar stoelen en een tafeltje en er ligt zeil op 

de vloer – zitten drie zwijgende mannen. Ik zie onmiddellijk dat er grote, blauw- 

gelige littekens op hun hoofden zitten – vaak meerdere bovenop elkaar. Ook 
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gevolg. Tijdens ontmoetingen met een ander is het handhaven van onze aanvankelijke 

 voorstelling daarom vaak onze voornaamste prioriteit.

Bekijken we de ontmoetingen in de voorbeeldbeschrijving als een serie 

voorstellingen met verschillende deelnemers, dan zien we hoe de ervaren 

bestuurder Corneel een voorstelling gaf, waarmee hij de onervaren onder- 

zoeker duidelijk wilde maken welke consequenties het omgekeerde-inte-

gratiebeleid van ‘zijn’ instelling voor de dagelijkse praktijk had – en met welke 

mensen bij de uitvoering van dit beleid rekening gehouden moest worden. 

Daarnaast liet hij merken hoe amicaal en informeel hij (als bestuurder) met 

zijn personeel en met mensen met een verstandelijke beperking kon omgaan, 

zelfs met diegenen die mij (als buitenstaander en groentje) waarschijnlijk 

schrik zouden aanjagen. Ik wilde tijdens Corneels rondleiding met mijn voor-

stelling laten merken dat ik onbevangen en onbevooroordeeld zoveel mogelijk 

indrukken probeerde op te doen. Ik probeerde vooral te luisteren, onopvallend 

te observeren en zo min mogelijk te verstoren. Zodoende wilde ik vooral meer 

te weten komen over de cliënten van de instelling – zonder dat ik hen en hun 

zorgverleners (en die gastvrije bestuurder) voor de voeten liep. 

Onze beider voorstellingen kwamen tijdens het bezoek aan de woning van 

Wilfred en zijn huisgenoten onder druk te staan. De blauwgelige littekens en 

gehavende oren van die zwijgende mannen in de steriele woonkamer brachten 

mij zodanig van mijn stuk, dat ik niet langer ontspannen, gereserveerd en 

ontvankelijk kon blijven. Ik voelde mijn hartslag omhoog gaan en nam weinig 

anders meer waar dan littekens en oren. Het kostte me veel moeite om mijn 

verwarring niet aan die mannen, hun zorgverleners of aan bestuurder Corneel 

te laten merken. Uit de knipoog en de fluisterende opmerking van laatstge-

noemde – buiten het bereik van de anderen – bleek echter dat ik ongewild 

toch indrukken had prijsgegeven: Corneel had gemerkt dat ik me onbehaaglijk 

voelde vanwege de uiterlijke verschijning van ‘zijn’ cliënten. Hadden de andere 

aanwezigen dat ook doorgehad, al lieten zij me daar niets van merken? 

Toen bestuurder Corneel direct daarna Wilfreds kamer betrad, bleef ik buit-

en – trouw aan mijn aanvankelijke voorstelling en gesterkt door mijn recente 

ongemakkelijke ervaringen. De joviale en informele voorstelling van Corneel 

kwam in die kamer onder druk te staan, door toedoen van een woonbegeleider 

die zijn baas er zo snel mogelijk uit wilde hebben. Waarom ging Corneel eigenlijk 

bij Wilfred naar binnen? Welke indrukken wilde hij daarmee wekken bij Wilfred, 

zijn zorgverleners en/of bij mij? En wekte hij met deze voorstelling ook onge-

wilde indrukken bij Wilfred en diens zorgverleners? Waarom besloot die ene 

begeleider Corneels voorstelling te verstoren? Was hij vooral bezorgd dat 

Corneel Wilfred zou verontrusten of vloeide zijn ongenoegen ook voort uit 

het feit dat de bestuurder op een manier optrad die normaal gesproken 

alleen voor zorgverleners of familieleden is weggelegd? Was de begeleider 

plaatsvinden. Ik maak gebruik van vier concepten uit zijn dramaturgische perspectief 

om te interpreteren wat er observeerbaar – en vaak zonder woorden – gebeurt 

als personen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten. Dat doe ik 

enerzijds om meer inzicht te krijgen in de symboliek van ons doen en laten tijdens 

dergelijke interacties en anderzijds om, met Goffmans uitdagende zienswijze als 

spiegel, te reflecteren op het waarom van die interacties.

3.1.1 Voorstelling

Volgens Goffman (1959/1983, pp. 12, 22) geeft ieder mens tijdens een ontmoeting 

met een ander een ‘voorstelling’ waarmee hij bepaalde indrukken over zichzelf wil 

wekken, bevestigen en/of voorkomen. Vooral hetgeen we non-verbaal communi- 

ceren – ons doen en laten, hoe we gekleed gaan, onze lichaamshouding, gezichts- 

uitdrukkingen, et cetera – bepaalt in zijn ogen welke indruk we over elkaar opdoen. 

Omdat we die non-verbale aspecten van een ontmoeting hooguit ten dele kunnen 

controleren, bevat onze voorstelling, naast indrukken die we (bewust) geven, ook 

altijd indrukken die we (onbewust of ongewild) prijsgeven. 

Goffman stelt dat wij met onze voorstellingen doorgaans zoveel mogelijk proberen 

aan te sluiten bij de verwachtingen van degenen die we ontmoeten. De hiervoor 

benodigde afstemming vindt vrijwel altijd impliciet plaats – en is zowel gebaseerd 

op eerdere ervaringen in vergelijkbare situaties als op onze kennis over algemeen 

geldende omgangsregels. Als een ontmoeting doorzet nadat deelnemers elkaar 

hebben waargenomen, is dat volgens Goffman een teken dat zij elkaars voorstel-

ling – en de daarmee samenhangende onderlinge verhoudingen – voor dat moment 

accepteren. Hij betoogt dat de meesten van ons tijdens ontmoetingen op zoek zijn 

naar die wederzijdse acceptatie van elkaars voorstelling, omdat wij er nu eenmaal 

naar streven om ongemakkelijke interacties en expliciete conflicten in het dagelijks 

leven zo veel mogelijk te voorkomen. Een ontmoeting kan ongestoord en soepel 

doorgang vinden, zolang niemand van de deelnemers indrukken gaat wekken die 

sterk contrasteren met zijn aanvankelijke voorstelling. Zou een van hen dit wel doen, 

dan zou de interactie hoogstwaarschijnlijk gaan haperen, stokken of zelfs kunnen 

uitmonden in een expliciet conflict over de onderlinge verhoudingen. Om dat te  

vermijden, houden de meesten van ons zich tijdens ontmoetingen zoveel mogelijk 

aan hun aanvankelijk gekozen voorstelling – en we verwachten dat de andere deel-

nemers hetzelfde zullen doen. 

Socioloog Thomas Scheff (2006) wijst erop dat ontmoetingen vanuit Goffmans 

perspectief vooral draaien om het voorkomen van ongemakkelijke, vernederende of 

beschamende ervaringen. Als iemand tijdens een interactie met anderen indruk-

ken prijsgeeft die de rest van zijn voorstelling ongeloofwaardig maken, dan wordt 

daarmee niet alleen een van zijn onhandige of kwetsbare kanten blootgelegd, maar 

resulteert dat doorgaans ook in het ergste wat ons volgens Goffman in het dagelijks 

leven kan overkomen: hij daalt in de achting van degenen op wie hij juist (een bepaalde) 

indruk wilde maken – met gevoelens van onbehagen, vernedering en/of schaamte tot 
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3.1.2 Aanvangsinformatie

Volgens Goffman maakt ieder van ons, zodra hij een ander waarneemt, een (meestal 

impliciete) inschatting over diens sociale, maatschappelijke en culturele positie ten 

opzichte van zichzelf. We maken daarvoor gebruik van ‘aanvangsinformatie’ (p. 9): 

kennis die we voorafgaand of aan het begin van de ontmoeting bezitten of verkrijgen 

over de sociaaleconomische status, capaciteiten en betrouwbaarheid van die ander. 

Onze aanvangsinformatie bestaat bij voorkeur uit feitelijke gegevens, maar omdat 

we die ander daarvoor meestal niet goed genoeg kennen, gebruiken we vaak ook de 

wijze waarop anderen op hem reageren, zijn uiterlijke verzorging, lichaamshouding en 

gezichtsuitdrukkingen, de rekwisieten waarmee hij aan ons verschijnt (bijvoorbeeld 

een horloge, bril, kleding, laptop of vervoersmiddel) en het decor van de ontmoeting 

(thuis, op het werk, in de buurt, et cetera) als informatiebronnen. Met behulp van het 

beeld dat wij ons op basis van de beschikbare aanvangsinformatie vormen, schatten 

we in wat die ander van ons zal verwachten en wat wij van hem kunnen verwachten 

om vervolgens onze eigen voorstelling vast te stellen en te starten. 

Volgens Goffman hechten de meeste mensen aan kwalitatief hoogwaardige aan-

vangsinformatie, omdat onjuiste indirecte inschattingen ertoe kunnen leiden dat 

we de verkeerde voorstelling kiezen of in de verkeerde voorstelling belanden.  

Dat – en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke correcties – zal een ontmoeting 

al snel stroperig laten verlopen, of kan in een enkel geval zelfs leiden tot een  

expliciet conflict over de onderlinge verhoudingen; iets wat wij, zoals gezegd, in het 

alledaagse leven juist het liefst proberen te voorkomen.

Wat vinden we als we in het voorbeeldfragment naar aanvangsinformatie  

zoeken? Allereerst is er bestuurder Corneel, die de onervaren onderzoeker 

enige expliciete aanvangsinformatie verschafte, door hem te vertellen dat 

de helft van zijn cliënten ‘laagfunctionerend’ was, dat we een woning voor  

‘automutilanten’ gingen bezoeken en dat de onderzoeker niet moest schrikken. 

Daarnaast – of daardoor? – deed ik aan het begin van de ontmoeting met 

Wilfreds huisgenoten ook impliciete aanvangsinformatie op die aan leek te 

sluiten bij hetgeen ik van Corneel had gehoord: ik zag gehavende mannen 

met littekens in een schaars aangeklede woonkamer. Meer nam ik niet waar. 

In het bezit van deze aanvangsinformatie kostte het me – zoals gezegd – 

grote moeite om mijn aanvankelijke voorstelling van ontvankelijke, geïnte- 

resseerde en gereserveerde observator te handhaven. Corneels woorden 

en mijn eerste observaties maakten mij wél aan het schrikken, waardoor ik 

zeer alert en voorzichtig werd. Ik voelde me uitermate onzeker over wat te 

doen en welke houding aan te nemen. En die onzekerheid groeide alleen nog 

maar na de expliciete aanvangsinformatie die de zorgverleners van Wilfred 

ons verstrekten: dat hij ‘op eigen verzoek’ lag vastgebonden op zijn bed, om-

dat hij zichzelf anders ernstig zou kunnen verwonden. Waar was ik beland? 

Bestuurder Corneel had als aanvangsinformatie over mij allereerst enkele 

wellicht geïrriteerd doordat Corneel zonder toestemming – en in het bijzijn 

van een onbekende buitenstaander – de dagelijkse routine doorbrak en  

protocollen overtrad? En in hoeverre zou mee kunnen spelen dat de 

bestuurder misschien maar zeer mondjesmaat in deze woonvoorziening 

kwam en dan in het bijzijn van een onderzoeker goede sier maakte door  

joviaal en amicaal op te treden? 

Noch tijdens de interactie met Wilfred, noch toen de zorgverlener zijn voor-

stelling afbrak, liet Corneel iets van onbehagen of ongemak merken. Met  

betrekking tot dat laatste leek hij het er hooguit mee oneens te zijn dat hij 

moest stoppen. Zou de ontmoeting met Wilfred de ervaren Corneel in het 

geheel niet (meer) verwarren, verstoren of verontrusten? Of was hij er door 

de jaren heen vooral goed in geworden om dergelijke gevoelens te camou-

fleren of te onderdrukken? 

Het onaangekondigde bezoek van de bestuurder en de onderzoeker  

verstoorde ontegenzeggelijk wel de dagelijkse gang van zaken in de woon-

voorziening. Aanvankelijk leken de zorgverleners overrompeld te zijn door onze 

komst; zij lieten Corneel een tijdje de regie voeren. Maar toen de bestuurder 

Wilfreds kamer na enkele minuten betrad, deden ze een succesvolle poging 

om de regie in ‘hun domein’ weer over te nemen. Zij gaven een voorstelling die 

de indruk wekte dat zij het beste wisten hoe om te gaan met Wilfred en dat 

het niet in zijn belang was dat bestuurder Corneel en ik nog langer bleven. 

Hun voorstelling was voor mij vooral overtuigend, doordat ze vakjargon  

gebruikten en zich gedecideerd, dominant en vasthoudend toonden. Maar 

was dat ook waarom hun bestuurder hen gehoorzaamde? Of was hij misschien 

bang dat er anders een expliciet conflict zou ontstaan, iets wat hij in het licht 

van zijn joviale en amicale voorstelling die middag niet kon gebruiken?

Ten slotte: de voorbeeldbeschrijving maakt het mij niet mogelijk om het doen 

en laten van Wilfred en zijn huisgenoten met het concept ‘Voorstelling’ te 

beschrijven. Uit de beschrijving blijkt vooral dat het mij destijds niet is op-

gevallen dat één van hen een indruk bij een ander wilde wekken. Wat zegt 

dat over de manier waarop ik hen heb waargenomen? In hoeverre zou het 

adequaat kunnen zijn om te veronderstellen dat bestuurder Corneel en ik 

de voorstellingen verstoorden die Wilfred en zijn huisgenoten aan elkaar en/

of aan hun zorgverleners gaven? Kan er nog sprake zijn van het geven van 

een voorstelling als iemand ‘op eigen verzoek’ is vastgebonden in zijn bed? 

En zo ja, voor wie is die voorstelling dan bedoeld? Zouden Wilfred en zijn  

huisgenoten vooral indrukken prijsgeven – of zouden ze ook actief en  

bewust indrukken kunnen wekken bij degenen die zij ontmoeten? En wat vraagt 

een antwoord op die laatste vraag van de andere deelnemers aan dergelijke  

interacties? 
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In hoeverre onze rol ook daadwerkelijk beïnvloedt wat er tijdens die ontmoeting ge-

beurt, hangt volgens Goffman niet alleen af van manier waarop we er uit zien en ons 

gedragen, maar ook van het decor en de scene van de voorstelling. Andere deel-

nemers aan een ontmoeting zullen eerder geneigd zijn om rekening te houden met 

onze rol, als de situatie en het gezelschap waarin de ontmoeting plaatsvindt voor 

hen onbekend is – en voor ons bekend. Tijdens zulke interacties kan die rol van ons 

dus zeer invloedrijk zijn, terwijl hij in andere situaties en andere gezelschappen veel 

minder hoeft te betekenen.

Met welke rollen probeerden de betrokkenen in het voorbeeldfragment zich 

tot elkaar te verhouden om invloed uit te oefenen op wat er in de ontmoeting 

gebeurde? Naast zijn formele rol van bestuurder, voor wie alle deuren bij 

de instelling opengingen en wiens nabijheid een respectvolle en welwillende 

houding afdwong bij vrijwel alle instellingsvertegenwoordigers, had Corneel 

ten opzichte van mij vooral de rollen van gastheer en gids. Hij verwelkomde mij, 

liet me allerlei verschillende kanten van ‘zijn’ instelling zien en introduceerde 

me zodoende in de wereld van de residentiële verstandelijk gehandicapten-

zorg. Ten opzichte van de ervaren Corneel had ik, naast de formele rol van 

onderzoeker die eerste indrukken kwam opdoen in het onderzoeksveld, de 

rollen van bezoeker, observator en groentje. In die rollen kon ik me laten rond- 

leiden, wilde ik me onbevangen opstellen voor alles wat er om me heen  

gebeurde en wist ik (nog) niet waar ik moest kijken om wat te zien. Ik was voor de 

uitoefening van deze rollen sterk afhankelijk van Corneel, wiens aanwezigheid 

letterlijk deuren opende die voor mij als buitenstaander – misschien wel mijn 

belangrijkste rol in de ogen van veel zorgverleners en bewoners – anders 

gesloten waren gebleven.

Toen de begeleiders van Wilfred – die aanvankelijk de rol van ondergeschikte 

aannamen – naar de rol van expert overschakelden, werd ik in verhouding tot 

hen naast een buitenstaander en bezoeker vooral ook een groentje. Opvallend 

genoeg had hun omschakeling naar de expertrol ook tot gevolg dat Corneel 

ten opzichte van hen de rol van ondergeschikte moest aannemen: hij deed 

wat zijn personeel hem vertelde. Was die opvallende verschuiving in de  

onderlinge machtsverhouding alleen mogelijk doordat het decor (een 

schemerige kamer in een zorgvoorziening met een vastgebonden man op een 

bed) en de scene (de vastgebonden man beweegt en kreunt, terwijl hij wordt 

toegesproken en aangeraakt door iemand die hij niet dagelijks ziet) het best 

aansluiten bij de rollen van respectievelijk zorgontvanger en zorgverlener, of 

speelden er nog andere motieven mee – bijvoorbeeld dat er een onderzoeker 

aanwezig is die geen ongunstige indruk moet krijgen van de verhoudingen 

tussen de bestuurder en deze zorgverleners? 

Veruit het meest twijfelachtig is mijn rol ten opzichte van Wilfred en zijn  

huisgenoten. Want hoe verhield ik me tot hen? Omdat ik op geen enkele manier 

feitelijke gegevens. Hij wist bijvoorbeeld dat ik een onervaren universitair 

onderzoeker was, die meer te weten wilde komen over wat er gebeurt in 

omgekeerde-integratiesettingen. Daarnaast beschikte hij ook over impliciet 

verkregen gegevens, bijvoorbeeld hoe ik er uit zag, hoe ik bewoog en hoe ik me 

tijdens de eerdere ontmoetingen van die middag had opgesteld tegenover 

‘zijn’ personeel en hun cliënten. In hoeverre was het bezoek aan de woning van 

Wilfred en zijn huisgenoten bedoeld om Corneels aanvangsinformatie over 

mij aan te vullen of te testen? Anders gezegd: tot op welke hoogte gebruikte 

de zeer ervaren bestuurder deze rondleiding als een ontgroeningsritueel? 

Het was voor mij onduidelijk welke aanvangsinformatie de zorgverleners 

over Corneel hadden – behalve dat hij hun bestuurder was. Lieten zij hem  

aanvankelijk zijn gang gaan, omdat ze wisten dat hij ’hoger in rang’ was en ze 

(dus) geen conflict met hem wilden hebben? Gaven ze ons het voordeel van 

de twijfel, omdat ze niet over voldoende (hoogwaardige) aanvangsinformatie 

beschikten – en bang waren de verkeerde voorstelling te starten? Of waren 

ze van Corneel gewend dat hij dit soort rondleidingen gaf? Wie en wat namen 

zij waar toen hij samen met mij de woonvoorziening binnen kwam? Hoe keken 

zij naar die jonge onderzoeker die samen met hun bestuurder een bezoek 

aan de woning kwam brengen? Werd mijn aanwezigheid door het gezelschap 

waarin ik me bevond in hun ogen extra belangrijk, of bekeken ze mijn doen 

en laten daardoor extra kritisch? Zagen ze mijn komst als een mogelijkheid 

om hun verhaal te doen of zagen ze me eerder als een indringer die ze niet 

zomaar konden vertrouwen? En op basis van welke informatie startten zij 

uiteindelijk hun eigen voorstelling, die erop gericht was om hun bestuurder 

uit Wilfreds kamer – en ons beiden uit de woonvoorziening – te krijgen? 

Wilfred ten slotte, stopte met bewegen toen Corneel zijn hand vast pakte 

en bij hem ging zitten. Was die reactie een teken van ontspanning of van 

verstijving? In hoeverre deed Wilfred dit als een gevolg van een inschatting 

over Corneels maatschappelijke positie, capaciteiten en betrouwbaarheid? 

Beschouwde hij Corneel als een individu? Zag hij die man aan zijn bed als een 

(oude) bekende, als iemand die af en toe langskwam, en/of als iemand van 

wie hij niets te vrezen had? Of maakte hij geen onderscheid tussen hem en 

de vele andere zorginstellingsvertegenwoordigers die hij in zijn leven al was 

tegengekomen? En zou hij zich er druk om kunnen maken of een interactie 

door zijn toedoen stroperig zou gaan verlopen?

3.1.3 Rollen

Goffman stelt dat wij voor onze voorstelling steeds gebruik maken van een beperkt 

aantal min of meer vaststaande ‘rollen’ (p. 22), die sterk kunnen variëren met het 

gezelschap en de situatie waarin we ons bevinden. Iedere rol geeft ons mogelijk-

heden om ons in een gegeven situatie te verhouden tot degenen die wij ontmoeten. 
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bedoeld is. In veel gevallen zou dit leiden tot ongemakkelijke situaties, tot verstoring 

van de lopende voorstelling of zelfs tot ontmaskering van degene die de voorstelling 

geeft, ware het niet dat de meeste toeschouwers er – evenals degene die voor-

stelling geeft – op uit zijn om alledaagse ontmoetingen soepel en zonder expliciete 

conflicten te laten verlopen. Wanneer iemand uit zijn rol dreigt te vallen, is er dus 

(bijna) altijd wel iemand uit het publiek die hem te hulp schiet. Volgens Goffman is 

tact bij dergelijke interventies het sleutelwoord: om de geloofwaardigheid van een 

voorstelling en om de waardigheid van degene die de voorstelling geeft te redden, 

dient de reddingsactie zo onopvallend mogelijk plaats te vinden. Wanneer een toe-

schouwer bijvoorbeeld vermoedt dat zijn (onverwachte) aanwezigheid de voor-

stelling van een ander in het water zal laten vallen, dan zal hij zich in veel gevallen 

onopvallend opstellen of terugtrekken. En als dat niet mogelijk is, dan zal hij pro- 

beren degene die de voorstelling geeft discreet en op tijd attent te maken op zijn 

aanwezigheid, om hem de kans te geven zijn rol aan te passen. Maar ook als wij  

iemand niet discreet kunnen ontlopen of waarschuwen en we dus noodgedwongen 

toeschouwer zijn van een voorstelling die niet voor ons bedoeld is, slagen we er 

dikwijls toch in om een ongemakkelijke situatie en expliciete conflicten over de  

onderlinge verhoudingen op discrete wijze te voorkomen. De houding die we daarvoor 

aannemen typeert Goffman als ‘tactvolle onoplettendheid’ (p. 212): een voorstelling 

kan ongestoord doorgang vinden zolang degenen voor wie zij niet bedoeld is zich 

niet-geïnteresseerd, niet-betrokken en niet-observerend gedragen. In het latere 

Behavior in public places (1963) werkt hij de tactvol onoplettende houding verder uit 

onder de noemer ‘civil inattention’ (p. 83 e.v.).

Goffman benadrukt dat wij bovenstaande tactvolle interventies niet vooral uit- 

voeren om een ander gezichtverlies te besparen, maar evenzeer om te voorkomen 

dat het voor onszelf onduidelijk wordt hoe we ons op een adequate wijze tot hem 

dienen te verhouden. Wanneer we ons afzijdig proberen te houden van hetgeen we 

waarnemen, proberen we daarmee dus ook altijd (al of niet plaatsvervangende) 

gevoelens van onbehagen, vernedering en/of schaamte bij onszelf te voorkomen.

Op diverse plekken in het fragment blijkt impliciet de rol van het publiek. Zo 

was ik toeschouwer van de voorstelling van bestuurder Corneel, die mij er en-

erzijds van leek te willen doordringen wat ‘zijn’ zorginstelling er allemaal voor 

moest doen om mensen met een verstandelijke beperking naar tevreden- 

heid van alle betrokkenen in een omgekeerde-integratiesetting te laten  

wonen  –  en anderzijds hoe open, gastvrij en informeel de organisatiecultuur was.  

Na afloop van de ontmoeting met de drie zwijgende mannen in de woonkamer, 

liet Corneel mij via een knipoog en een gefluisterde opmerking weten, dat hij 

op zijn beurt in mijn publiek had gezeten toen ik even niet meer vriendelijk en 

onbevangen rondkeek, maar in mezelf gekeerd en gespannen was en er alles 

aan deed om niet ontmaskerd te worden als een nerveus groentje. Blijkbaar 

had hij meegeholpen om mijn haperende voorstelling te redden door tactvol 

toenadering tot hen zocht en daarvoor ook geen tijd en ruimte ervoer lijkt 

de belangrijkste rol die ik in hun nabijheid aannam eerder die van voyeur dan 

van bezoeker. Ik keek naar hen, in hun eigen huis, verwonderde me over hen, 

griezelde vanwege hun littekens, voelde angst en opwinding, zonder dat zij 

me daarvoor toestemming hadden gegeven, zelfs zonder dat het voor mij 

duidelijk was of zij überhaupt wisten dat ik er was. Wat ik deed, had veel weg 

van ‘aapjeskijken’, hoewel dat het laatste was wat ik wilde. Wat zorgde ervoor 

dat ik me dan toch in die bedenkelijke en onprettige rol bevond, waarbij 

Wilfred en zijn huisgenoten niet veel meer waren dan ‘passieve, exo-

tische objecten’? Toen bestuurder Corneel me had laten merken dat hij me  

geobserveerd had, terwijl ik moeite had om niet uit mijn rol van ontvankelijke,  

gereserveerde observator te vallen, was duidelijk geworden dat ik in de 

rol van onderzoeker niet alleen indrukken verzamelde, maar ook prijsgaf. Ik 

vond het geen prettig idee dat hij mij zo had gadegeslagen en blijkbaar het  

zijne dacht van de wijze waarop ik mijn rol van onderzoeker uitvoerde. Zouden 

Wilfred en zijn huisgenoten (en hun zorgverleners) ook een dergelijk onveilig 

‘bekeken’ gevoel hebben overgehouden aan ons bezoek (en mijn zwijgende, 

observerende aanwezigheid)? Hoe zou ik hier bij een volgend bezoek rekening 

mee kunnen houden?

En dan nog de interactie tussen Corneel en Wilfred. Welke rol nam Corneel 

aan toen hij lijfelijk dichtbij Wilfred kwam, zijn hand vastpakte en tegen hem 

praatte? Wilde hij een zorgverlener zijn? Een vader, vriend of pastor? Wat 

wilde Corneel met zijn bezoekje aan Wilfred bereiken, en in hoeverre slaagde 

hij daarin? In welke rol dwong hij Wilfred door zo te handelen? En in hoeverre 

kon Wilfred invloed uitoefenen op de rol die de bestuurder op zich nam? 

3.1.4 Tactvol publiek

De samenstelling van het ‘publiek’ (p. 22) van onze voorstelling is van groot belang 

voor de rol die we uitvoeren. Anders dan in het theater is er in alledaagse interacties 

geen strikte scheiding aan te brengen tussen wie de voorstelling geeft en wie de 

voorstelling bekijkt. Volgens Goffman zijn we tijdens ontmoetingen dan ook altijd 

allebei: iedere deelnemer heeft, naast de door hem zelf gekozen rol, ook de rol van 

toeschouwer bij de voorstelling van de anderen. 

Goffman stelt dat de leden van het publiek degene die een voorstelling geeft vrijwel 

altijd welgezind zijn. En dat is maar goed ook. Want hoezeer ieder van ons ook zijn 

best doet om ongemakkelijke situaties en expliciete conflicten over de onderlinge 

verhoudingen te voorkomen, zonder de hulp van (een van) zijn toeschouwers zou 

dat vaak tevergeefs zijn. Veruit de meeste mensen dreigen geregeld uit hun rol te 

vallen, doordat ze de samenstelling van hun publiek niet volledig in de hand hebben. 

Als gevolg van dit gebrek aan controle worden we tijdens de uitvoering van een 

rol geregeld geconfronteerd met toeschouwers voor wie onze voorstelling niet  
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3.1.5 Dramaturgie in een notendop

Als we met behulp van Goffman naar ontmoetingen in omgekeerde-integratie- 

settingen kijken, dan nemen we als uitgangspunt dat mensen in het dagelijkse leven 

vooral indrukken bij elkaar willen wekken die er aan bijdragen dat onderlinge interacties 

soepel en ongestoord kunnen verlopen. Daarbij ligt het in de lijn van de verwachting 

dat betrokkenen wier uiterlijke verschijning en/of manier van doen (al of niet gewild) 

snel tot ongemak en potentiële conflicten zouden kunnen leiden, zoveel mogelijk 

worden ontweken of genegeerd. 

Op tenminste vijf plekken in het voorbeeldfragment blijkt dat de deel-

nemers aan een ontmoeting er op uit zijn om indrukken bij elkaar te 

wekken die de interactie soepel en ongestoord laten verlopen. Allereerst 

was er bestuurder Corneel, die zich tactvol onoplettend opstelde  door 

in de nabijheid van de zorgverleners en hun cliënten niet te laten 

blijken dat hij merkte dat de onervaren onderzoeker moeite had om zich 

staande te houden in de woonkamer met de drie zwijgende mannen. Daar-

naast waren er Wilfreds huisgenoten en hun zorgverleners, die de joviale 

bestuurder en de onervaren onderzoeker zonder tegensputteren in hun  

domein lieten rondkijken, hoewel niet veel later bleek dat zeker de zorgver-

leners daar niet om stonden te springen. Op de derde en vierde plaats sta 

ik, als onervaren onderzoeker die probeerde zo min mogelijk te verstoren 

en zoveel mogelijk te observeren, maar die zich tot twee keer toe het liefst 

uit het voeten wilde maken vanwege gevoelens van onbehagen, toen de  

ontmoeting waarvan hij deel uitmaakte allerminst soepel verliep: eerst 

toen ik alleen nog maar oog had voor de littekens en gehavende oren van  

Wilfreds huisgenoten, daarna toen bestuurder Corneel zonder aarzeling 

en vol goede moed de kamer van de vastgebonden Wilfred betrad en daar  

enkele minuten verbleef, tegen de wens van zijn zorgverleners in. Op de  

vijfde plek staan de zorgverleners die al fluisterend een expliciet conflict met 

Corneel, maar vooral met Wilfred, lijken te willen voorkomen. 

En in hoeverre kunnen we ons openstellen voor de mogelijkheid van een zesde 

voorbeeld: dat Corneel zijn gang heeft kunnen gaan bij Wilfreds bed, omdat 

laatstgenoemde zichzelf beheerste ten einde Corneel en zichzelf onge-

makkelijke gevoelens en een potentieel conflict te besparen?

 

3.2 Kunnemans interferentie: ontmoeting tussen botsende logica’s

De Nederlandse socioloog en filosoof Harry Kunneman betoogt in zijn boek Van  

theemutscultuur naar walkman-ego (1996) dat een groeiend aantal ontmoetingen 

in hedendaagse maatschappelijke geledingen plaatsvindt in een beweeglijk, weinig 

uitgekristalliseerd krachtenveld van twee fundamenteel verschillende handelings- 

oriëntaties. De strijd tussen deze onverenigbare ‘logica’s’ is onbeslist, en laait in 

onoplettend te zijn: hij had aan niemand laten blijken dat hij merkte dat ik op 

het punt stond uit mijn rol van kalm observerende, gereserveerde onder- 

zoeker te vallen.

Vanaf het moment dat wij de woonvoorziening hadden betreden, waren de 

zorgverleners ook toegetreden tot het publiek van ons beider voorstellingen. 

Aanvankelijk leek dat goed te gaan: Corneel kon zich zonder weerstand blijven 

opstellen als amicale, laagdrempelige bestuurder en ik kon vriendelijk glim-

lachend en zwijgend blijven observeren zonder mijn waardigheid te verliezen 

(al had ik daarvoor de discrete hulp van Corneel nodig). Toen Corneel de kamer 

van Wilfred had betreden, veranderde dat echter. Op dat punt werd ik ook 

toeschouwer van een dubbelvoorstelling: enerzijds zag en hoorde ik door de 

deuropening de interactie tussen Corneel en Wilfred, anderzijds zag en hoor-

de ik naast mij de voorstelling van de ongeruste en ontstemde zorgverleners. 

Aanvankelijk proberen zij Corneel op een discrete manier duidelijk te maken 

dat hij zijn amicale voorstelling in de ontmoeting met Wilfred moest afbreken 

door hem er fluisterend op te wijzen dat Wilfred zo weinig mogelijk prikkels 

dient te krijgen en zich vervolgens een minuut of twee stil te houden. Waarom 

 lieten ze Corneel nog twee minuten hun gang gaan? Waren ze bang voor 

een expliciet conflict met hun bestuurder? Wilden ze hem de gelegenheid 

 geven om zich terug te trekken, zonder dat het leek alsof zij hem daartoe de 

opdracht hadden gegeven – waardoor zijn waardigheid intact bleef? 

Hoe dan ook, toen Corneel hun discrete houding niet als zodanig appreci-

eerde, werd de houding van de zorgverleners minder subtiel: één van hen 

liet zijn irritatie blijken en sommeerde Corneel – zij het fluisterend – om te  

vertrekken. Betekent het feit dat hij het risico nam om in een expliciet  

conflict met zijn bestuurder te geraken, dat hij het van groter belang achtte 

om de waardigheid van Wilfred te redden, die in zijn vastgebonden toestand 

moeilijk zelf kon laten blijken wat hij van het bezoek vond? Speelde het redden 

van zijn eigen waardigheid en die van zijn collega-zorgverleners ook mee in 

de beslissing om hun ordeverstorende bestuurder een halt toe te roepen? 

Of moeten we het fluisteren van de zorgverleners vooral zien als de discrete 

uitingen van toeschouwers die er alles aan doen om de liggende, sluimerende 

voorstelling van Wilfred niet te verstoren?

Met behulp van het concept ‘Tactvol publiek’ kunnen we ten slotte ook nog 

op een andere manier naar Wilfreds reactie op Corneels lijfelijke toenade-

ring kijken: ontspant Wilfred door wat de bestuurder doet, of stelt hij zich 

niet-betrokken en niet geïnteresseerd op, in een poging zichzelf in de hand 

te houden en een expliciet conflict, bijvoorbeeld een woede-uitbarsting, te 

voorkomen? Anders gezegd: komt Corneel, door Wilfred aan te raken en bij 

hem te gaan zitten, tegemoet aan een behoefte van Wilfred, bijvoorbeeld aan 

een blijk van medemenselijkheid, of is vooral het tegenovergestelde het geval 

en komt Wilfred, door te verstillen na Corneels toenadering, tegemoet aan 

diens behoefte om medemenselijkheid te tonen?
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deelnemers. Volgens Habermas doen we dit door niet alleen te veronderstellen dat 

de argumenten die anderen inbrengen waarachtig en waar zijn – en dat zij het recht 

hebben om dergelijke argumenten in te brengen – maar ook door er alles aan te 

doen om te voorkomen dat eventuele machtsverschillen het verloop van de inter-

actie beïnvloeden. Op die manier is in zijn optiek de kans het grootst dat iedere 

betrokkene een gelijkwaardig aandeel heeft in een dialoog die tot consensus moet 

leiden. Kunneman voegt hier aan toe dat communicatief handelen niet alleen draait 

om verbaal ingebrachte argumenten, maar ook om betekenissen die via zwijgen of 

door andere (al of niet bewuste) vormen van lichamelijk bemiddelde communicatie 

naar voren worden gebracht.

Het voorbeeldfragment speelt zich grotendeels af in de leefwereld van 

Wilfred en zijn huisgenoten. Hun leefwereld bestaat voor een belangrijk 

deel uit elkaars gezelschap in deze woonvoorziening, in deze straat en 

omgekeerde-integratiebuurt. Er is weinig fantasie voor nodig om te  

veronderstellen dat Wilfreds perspectief op die leefwereld tijdens 

ons bezoek sterk zal hebben afgeweken van dat van zijn drie huisge- 

noten. Waar laatstgenoemden in het gezelschap van enkele zorgverleners 

rustig bij elkaar zaten in de steriel ogende woonkamer, lag hij vastgebonden,  

geagiteerd en alleen op bed in een verduisterd vertrek. 

De omstandigheden waarin en de redenen waarom hij daar lag,  

rechtvaardigen mijns inziens de vraag hoe adequaat het concept ‘leefwereld’ 

eigenlijk is in een situatie waarin iemand zichzelf vrijwel niet kan bewegen, 

weinig ziet of hoort en bijna geen andere mensen ontmoet, uit angst dat hij 

zichzelf anders ernstig zou kunnen verwonden. Volgens Habermas (en  

Kunneman) bestaat de leefwereld uit onze cultuur, maatschappij en ieders 

persoonlijkheid. Maar wat betekent de Nederlandse of de lokale cultuur 

voor de niet-sprekende Wilfred en zijn niet-sprekende huisgenoten? Over 

welke met andere Nederlanders gedeelde achtergrondkennis beschikken 

zij om het handelen van anderen te kunnen interpreteren en in hoeverre is 

die kennis toepasbaar binnen de muren van de instelling waar zij vertoeven? 

En wat betekent ‘de Nederlandse maatschappij’ voor hen? Tot op welke 

hoogte zijn ze zich bewust van hetgeen zich buiten de muren van hun woning 

afspeelt? En in hoeverre zouden zij gebruik willen (of kunnen) maken van wet-

telijke kaders om formele relaties aan te gaan met andere mensen? En wat 

betreft persoonlijkheid: wat houdt het handhaven van de eigen identiteit 

door middel van je persoonlijkheid in voor mensen, die een groot deel van 

hun leven in een residentiële zorgcontext doorbrengen en die zichzelf  

tijdens (of na afloop van) ontmoetingen met anderen geregeld lichamelijk 

letsel toebrengen? Als het ons moeite kost om deze vragen te beantwoorden, 

betekent dat dan dat het een farce is om in de situatie van Wilfred en zijn  

huisgenoten van een leefwereld te spreken? Of dwingt het ons er vooral toe 

wisselende intensiteit en frequentie op. Kunneman noemt die botsende wisselwer- 

king ‘interferentie’. Volgens Kunneman treedt er tijdens interacties in Nederlandse 

zorgsettingen veelvuldig interferentie op. Het krachtenveld daar bestaat enerzijds 

uit de geobjectiveerde denkmodellen en handelingsplannen van een bureaucratisch 

georganiseerde, marktgerichte instelling en anderzijds uit de persoons- en plaats-

gebonden, subjectieve handelings- en ervaringkennis van (al of niet professioneel) 

betrokkenen. Welke logica bepaalt hoe betrokkenen elkaar benaderen hangt volgens 

hem steeds af van lokale en persoonlijke invloeden en is daarom nooit met zekerheid 

te voorspellen. In sommige settingen lijkt niets de dagelijkse gang van zaken te kunnen 

verstoren, totdat de positie van de daar doorgaans dominante logica opeens zeer 

zwak blijkt en haar minder dominante, domeinaspecifieke tegenhanger de regie over- 

neemt. Dergelijke momenten zijn altijd verrassend, omdat ze de heersende routine 

onderbreken. 

Met behulp van vier concepten uit Kunnemans interferentieperspectief probeer 

ik te analyseren in hoeverre de professionele denkmodellen en geprotocolleerde 

handelingskaders van zorginstellingen dan wel de persoonsafhankelijke handelings- 

en ervaringskennis van betrokkenen beïnvloeden wat er (al of niet) gebeurt tijdens 

alledaagse ontmoetingen in omgekeerde-integratiesettingen – en welke beteke- 

nissen de deelnemers daaraan geven. Hiermee wil ik meer inzicht krijgen in de 

manieren waarop en de verhouding waarin deze beide logica’s dergelijke interacties 

beïnvloeden.

3.2.1 Communicatieve logica in de leefwereld

Kunneman baseert de botsende wisselwerking tussen fundamenteel verschillende 

logica’s op de bekende theorie van het communicatieve handelen van socioloog 

en filosoof Jürgen Habermas (1981/1995). In die kritische maatschappijtheorie 

maakt Habermas een conceptueel onderscheid tussen leefwereld en systeem.  

Volgens hem draait ons handelen tijdens ontmoetingen in de leefwereld idealiter om  

‘communicatieve logica’, een voortdurend streven naar een zo breed mogelijk  

gedragen consensus op basis van een gelijkwaardige dialoog tussen alle betrokkenen 

(zie Kunneman, 1996, pp. 140-149). Tijdens die interacties dienen we daarom te  

focussen op het bevorderen van de onderlinge verstandhouding en van wederzijds 

begrip. De leefwereld, die bestaat uit onze cultuur, de maatschappij en ieders  

persoonlijkheid, kan ons daarbij helpen. Zo biedt onze cultuur een grote hoeveelheid 

– vaak gedeelde – achtergrondkennis waarmee we de houding en het gedrag van 

anderen op vruchtbare wijze kunnen interpreteren, voorziet de maatschappij ons 

van wettelijke kaders waarbinnen we ons formeel met anderen kunnen verbinden en 

zorgt ieders persoonlijkheid er ondertussen voor dat elk van ons tijdens interacties 

zijn eigen identiteit behoudt. 

Communicatieve logica houdt er rekening mee dat niemands perspectief op de 

leefwereld exact gelijk is aan dat van een ander. Tijdens ontmoetingen dienen 

we daarom altijd zoveel mogelijk ruimte te maken voor de perspectieven van alle  
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maar proberen we anderen, met behulp van de ons beschikbare middelen, zover te 

krijgen dat zij een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de doelen die wij willen 

bereiken. In een systeemcontext die draait om het bereiken van a en b, proberen wij 

er dus (door middel van x of y) voor te zorgen dat anderen handelen ten gunste van 

a en b. Daarmee zijn interacties in een systeemcontext vaak minder ongedwongen, 

vrijblijvend en gevarieerd dan in de leefwereld.

Doordat in systeemcontexten slechts met een zeer beperkt aantal perspectieven 

rekening hoeft te worden gehouden, kunnen wij er vaak veel doelmatiger en sneller 

beslissingen nemen dan in onze leefwereld. Als gevolg hiervan nemen systemen de 

leefwereld veel werk uit handen: niet iedereen hoeft immers voortdurend betrokken 

te worden bij het zoeken naar een gelijkwaardig beargumenteerde consensus over 

de beste manier van handelen. Ook bevordert deze werkwijze de gelijke behandeling 

van individuen en helpt het om willekeur tegen te gaan. Volgens Kunneman is instru-

menteel handelen hierdoor niet alleen legitiem maar ook onmisbaar in hedendaagse 

westerse samenlevingen, al leidt het er onherroepelijk ook toe dat niet iedereen 

altijd genoeg ruimte ervaart voor zijn eigen perspectief. 

Iedere zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking is op 

te vatten als een systeemcontext, waarin de processen van zorg en onder- 

steuning aan de hand van geobjectiveerde plannen en doelstellingen worden 

uitgevoerd, veelal door professionals. Achter deze plannen, doelstellingen en 

uitvoering gaat een instrumentele manier van denken schuil, die binnen de 

muren van die zorginstelling dikwijls domineert. Een voorbeeld van de grote 

invloed van dergelijke instrumentele logica is het gegeven dat Wilfred en zijn 

huisgenoten bij elkaar wonen, omdat zij allen onder de noemer ‘automutilant’ 

vallen. Veel zorginstellingen kiezen ervoor om mensen met een vergelijkbare 

‘ondersteuningsbehoefte’ samen te laten wonen, zodat ze hun personeel en 

middelen zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen inzetten. 

De drie belangrijkste algemene doelen in de woonvoorziening uit het voor-

beeldfragment waren: 1. de bewoners helpen om een menswaardig bestaan 

te leiden, 2. voorkomen dat de bewoners zichzelf verwonden en 3. de bewoners 

zo rustig mogelijk door de dag heen te geleiden. Om dat te kunnen bereiken, 

hadden de gedragsdeskundigen van de instelling – in overleg met andere 

specialisten, dagelijkse zorgverleners en wettelijke vertegenwoordigers –  

allerlei protocollen en (individuele) zorg- en handelingsplannen opgesteld, die 

bedoeld waren om de benadering van de betrokken cliënten te standaar- 

diseren en voorspelbaar te maken. Het team van zorgverleners gaf op zijn 

eigen manier invulling aan de protocollen en de zorg- en handelingsplannen: 

Wilfred en zijn huisgenoten werden kalm en vriendelijk bejegend, hun dagin-

deling diende zo voorspelbaar mogelijk te zijn – hiervoor werden onder meer 

picto’s gebruikt – en de meesten van hen werden enkele malen per dag naar 

hun eigen kamer gebracht voor een ‘rustmomentje’. Als dat laatste hen niet 

om te onderkennen dat hetgeen we als hun leefwereld typeren, voor ons 

onkenbaar is? En welke consequenties heeft het antwoord op die laatste 

vraag voor degenen die regelmatig aan ontmoetingen met Wilfred en zijn  

huisgenoten deelnemen?

Nergens in het fragment is een ondubbelzinnig, kristalhelder voorbeeld aan 

te wijzen van handelen vanuit communicatieve logica, al lijken Wilfreds zorg-

verleners zich daar wel op te beroepen door aan te geven dat zij hun cliënt 

‘op eigen verzoek’ hadden vastgebonden. Het blijft echter onduidelijk hoe de 

niet-sprekende Wilfred dit verzoek zou hebben overgebracht en in hoeverre 

zijn zorgverleners bij de beoordeling en inwilliging ervan rekening hebben  

gehouden met de invloed van de zorgcontext en de geldende machtsver-

houdingen. En hoe houdbaar is de stelling dat degenen die iemand vastbinden 

enkel en alleen rekening houden met het perspectief van de persoon die 

wordt vastgebonden? 

Wat bestuurder Corneel ten opzichte van Wilfred deed, vertoont weliswaar 

diverse kenmerken van communicatief handelen: hij probeerde met Wilfred 

te communiceren, liet zijn verbale pogingen daartoe achterwege toen die 

geen effect sorteerden en zat enkele minuten zwijgend en hand-in-hand 

naast hem. Maar omdat ik er niet naar vroeg, bleven zijn motieven hiervoor  

onduidelijk. Het was voor mij dan ook de vraag of hij er wel op uit was om 

Wilfred de gelegenheid te geven om iets van zichzelf te laten zien, of dat 

hij vooral wilde proberen om hem op zíjn manier rustig te maken – wat zou 

getuigen van ‘instrumentele logica’ (zie paragraaf 3.2.2). In hoeverre was de 

niet-sprekende, vastgebonden Wilfred in die paar minuten dat Corneel naast 

hem zat en hem aanraakte, in staat om invloed uit te oefenen op wat er  

gebeurde? Stond Corneel ervoor open dat Wilfred ook zwijgend betekenissen 

overbracht? Hoe zou er in deze situatie sprake kunnen zijn van een gelijk- 

waardige vorm van communicatie en dus van handelen vanuit communicatieve 

logica? Was hier niet vooral sprake van een onophefbaar machtsverschil  

tussen Wilfred en Corneel, ongeacht hoe laatstgenoemde zich opstelde?

3.2.2 Instrumentele logica in systeemcontexten

De andere logica die ons handelen tijdens ontmoetingen met anderen kan beïn-

vloeden is volgens Kunneman instrumenteel van karakter en domineert in sys-

teemcontexten. In navolging van Habermas stelt hij dat systemen verzelfstandigde  

onderdelen van onze leefwereld zijn, die zich richten op het uitvoeren, controleren 

en beheersen van de processen waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Daartoe 

staan zij alleen perspectieven toe die genoeg overeenkomsten vertonen met de 

eigen uitgangspunten en doelen. Als dergelijke ‘instrumentele logica’ (p. 273) ons 

handelen bepaalt, streven we er niet naar om de onderlinge omgangsvormen (in 

overleg met zoveel mogelijk anderen) door het sterkste argument te laten bepalen, 
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(p. 262). De leefwereld wordt gekoloniseerd als een ander gaat proberen ons gedrag 

aan te sturen en te controleren in situaties waarin we gewend waren om vrijwillig 

en in gezamenlijk overleg te beslissen over de beste aanpak. Volgens Kunneman is 

kolonisering vooral onwenselijk, omdat wij daardoor tijdens ontmoetingen steeds op 

ons hoede moeten zijn om niet voor het karretje van een ander te worden gespan-

nen en er niet meer aan toekomen om via die ontmoetingen onze (groeps)identiteit 

te handhaven of te ontwikkelen. Daarnaast zullen we, als we voortdurend op onze 

hoede zijn voor de mogelijk instrumentele bedoelingen van anderen, ook minder  

geneigd zijn om hun (groeps)identiteit ongedwongen en vrijwillig te erkennen. 

Daarmee ondermijnt de domeinaspecifieke toepassing van instrumentele logica 

niet alleen de persoonlijkheid van individuele deelnemers maar ook hun onderlinge 

gevoelens van saamhorigheid en verbondenheid.

De leefwereld van Wilfred en zijn huisgenoten wordt in de voorbeeldbeschrij- 

ving op verregaande wijze gekoloniseerd door instrumentele zorginstellings- 

logica. Deze kolonisering blijkt allereerst uit het gegeven dat zij samen een 

woonvoorziening delen, niet omdat ze elkaars gezelschap bijzonder op prijs 

stelden, dit huis allemaal mooi vonden en/of graag in deze buurt wilden  

wonen, maar voor alles omdat ze hier op een efficiënte manier verzorgd, 

ondersteund en beschermd konden worden. Daarmee waren niet hun indivi-

duele wensen of behoeften, maar de doelen en de werkwijzen van de zorgin-

stelling de belangrijkste uitgangspunten van hun woonsituatie. Waar en met 

wie zouden zij wonen als zij het zelf voor het zeggen zouden hebben? En welke 

consequenties had deze groepssamenstelling voor de ontwikkeling van nieuwe 

en gevarieerde relaties met andere mensen en in het verlengde daarvan voor 

hun (groeps)identiteit?

De kolonisering van de leefwereld van Wilfred en zijn huisgenoten komt ook 

tot uiting in de spaarzaam ingerichte woonkamer. Sommige zorginstellingen 

plaatsen het liefst zo weinig mogelijk losstaande meubels, planten en prullaria 

in hun voorzieningen voor personen die onder noemers als ‘automutilant’ of 

‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ vallen, omdat ze bang zijn dat hun cliënten die 

veelvuldig kapot of vies zouden maken, of zouden gebruiken om er zichzelf 

of anderen mee te verwonden. Een woonkamerinrichting bestaand uit  

enkele stevige stoelen, een tafel, een vinylvloer, inbouwkasten, kale wanden 

en luxaflex-tussen-dubbel-glas vermindert de kans op dergelijke problemen 

aanzienlijk en draagt bij aan een voorspelbare woonomgeving waarin veel 

bewoners grote delen van de dag rustig zittend (en duttend) doorbren-

gen. Zorgverleners kunnen in dergelijke ‘prikkelarme’ voorzieningen goed het 

overzicht houden over wat er gebeurt, hoeven niet vaak corrigerend op te 

treden en verlaten doorgaans met een gerust hart de woonkamer als ze een 

bewoner in zijn eigen kamer dienen te assisteren. En aangezien er geregeld 

schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden, is nog een bijkomend voordeel dat 

deed kalmeren, behoorden ook het langere tijd afzonderen van de groep 

(‘separatie’), het vastbinden (‘fixatie’) en/of het toedienen van spierverslap-

pende pillen (‘sedatie’) tot de mogelijkheden. Toen bestuurder Corneel en ik 

de woonvoorziening bezochten, had Wilfred kennelijk een combinatie van die 

eerste twee maatregelen te pakken – en misschien hadden zijn begeleiders 

hem ook wel sedatieve medicatie toegediend. Waarom vertelden laatstge-

noemden ons dat zij Wilfred ‘op eigen verzoek’ hadden vastgebonden? In  

hoeverre probeerden zij hiermee de grote invloed van instrumentele zorgin-

stellingslogica op hun handelen af te zwakken? Welke betekenis hechtten zij 

aan de ‘eigenheid’ van Wilfreds verzoek in deze systeemcontext? In hoeverre 

dienden dergelijke ‘eigen’ verzoeken parallel te lopen met zorginstellingslogica 

om gehonoreerd te worden? Anders gezegd: welke ‘eigen’ verzoeken van 

mensen met een verstandelijke beperking werden in deze systeemcontext 

gehoord en serieus genomen en welke niet? En in hoeverre stond het deze 

zorgverleners vrij om een dergelijk ‘eigen verzoek’ van hun cliënten te wei- 

geren? Zouden er, buiten de gehanteerde zorg- en handelingsplannen om, 

ook alternatieve manieren zijn om het (niet-gesproken) verzoek van Wilfred 

te interpreteren? Wie en wat droeg er aan bij dat zijn verzoek op de hiervoor 

beschreven wijze werd geïnterpreteerd? En zouden er naast zorginstel- 

lingsvertegenwoordigers en familieleden ook andere betrokkenen bij omge-

keerde-integratiesettingen zijn die daartoe wel eens pogingen ondernamen?

Door zwijgend te observeren en de bovenstaande vragen pas enkele jaren 

later aan mijn beschrijving van deze situatie toe te voegen, bracht ik in deze 

systeemcontext zelf nog een andere instrumentele logica in: ‘academische 

logica’. Het hoofddoel van die logica was het opdoen van kennis om te kunnen 

promoveren, kennis over wat er gebeurde in de onderzoekssetting. En dus 

probeerde ik mijn oordelen en interpretaties op te schorten en vooral te 

kijken en te luisteren. Een keerzijde hiervan was dat ik – door in deze situatie 

geen vragen te stellen, maar dit pas achteraf (achter mijn bureau) te doen  

– geen ruimte bood aan de perspectieven van anderen, maar alleen aan dat 

van mijzelf. Ik kom hier nog op terug in paragraaf 7.3.2.

3.2.3 Kolonisering door instrumentele logica

Kunneman typeert hedendaagse zorgsettingen als ‘interferentiezones’ (p. 272 

e.v.) tussen leefwereld en systeem, waar communicatieve en instrumentele logica 

voortdurend met elkaar worstelen en stuivertje wisselen. Als gevolg hiervan krijgen  

sommige mensen tijdens ontmoetingen in hun leefwereld veelvuldig te maken met 

de invloed van instrumentele logica, terwijl anderen tijdens interacties in een sys-

teemcontext geconfronteerd worden met uitingen van communicatieve logica.

Wanneer instrumentele logica bepaalt wat er tijdens een ontmoeting in onze leef-

wereld gebeurt, noemt Kunneman dat in navolging van Habermas ‘kolonisering’  
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ze bepalend zou moeten zijn, maar neemt ze geregeld ook tijdelijk de regie over in 

settingen en situaties die doorgaans door instrumenteel denken worden gedomi-

neerd. Die processen van culturalisering vinden plaats als we ons handelen tijdens 

ontmoetingen met anderen niet alleen laten bepalen door de doelen die wij dienen 

te verwezenlijken, maar ook door persoonlijke overwegingen en motieven zoals de 

behoefte aan aandacht, waardering, betrokkenheid, genegenheid of vriendschap. 

Kunneman stelt dat de in zijn ogen onherroepelijke culturalisering van systemen  

ertoe leidt dat iedere systeemcontext voor zijn voortbestaan en functioneren 

deels afhankelijk wordt van oncontroleerbare en onstuurbare interpersoonlijke 

processen. Hij benadrukt dat deze culturaliseringsprocessen, doordat zij op hun 

beurt sterk afhankelijk zijn van individuele gedragingen, ingevingen en beslissingen, 

hoge eisen stellen aan de reflexieve vermogens, de normatieve houding en de moed 

van de betrokkenen – zeker in zorgsettingen.

Als we in het voorbeeldfragment zoeken naar elementen van culturalisering 

door communicatieve logica, dan komen we al snel uit bij bestuurder Corneel, 

die de verduisterde kamer van de vastgebonden Wilfred betrad en daar  

– ondanks dringende verzoeken van diens begeleiders – enkele minuten bij 

hem bleef zitten, tegen hem praatte en zijn hand vasthield. Maar is hier  

eigenlijk wel sprake van een culturaliseringsproces? Corneels handelswijze 

verstoorde en onderbrak ontegenzeggelijk de manier waarop de zorgverle- 

ners probeerden enkele algemene instellingsdoelen (voorkomen van ernstige 

onrust en zelfverwonding) en doelen uit het zorgplan van Wilfred te bereiken. 

Uit niets blijkt echter onomstotelijk dat hij dit deed vanwege persoonlijke 

motieven, overtuigingen of behoeften, bijvoorbeeld omdat hij zijn betrokken-

heid wilde tonen, of omdat hij gevoelens van genegenheid of vriendschap  

voor Wilfred koesterde. Het is evengoed mogelijk dat de bestuurder zijn  

personeel impliciet wilde laten zien hoe instellingsdoelen als ‘het voorkomen 

van ernstige onrust en zelfverwonding’ ook op andere manieren dan fixatie 

en separatie konden worden verwezenlijkt – en in dat geval handelt hij niet 

communicatief ten opzichte van Wilfred, maar instrumenteel ten opzichte 

van Wilfred én diens zorgverleners.

Corneels motivatie blijft onduidelijk, omdat hij enerzijds niet expliciteert 

waarom hij enkele minuten de nabijheid van de vastgebonden Wilfred  

opzocht en anderzijds zonder tegensputteren gehoor geeft aan het verzoek 

van diens zorgverleners om te vertrekken. Omdat hij niet vertelt waarom 

hij denkt dat het goed was wat hij deed en op geen enkele andere manier 

een normatieve houding aanneemt, is het voor mij onmogelijk om Corneels 

handelen zonder meer op te vatten als onderdeel van een culturaliserings- 

proces. In hoeverre zouden bestuurders en managers zich bewust zijn van 

hun persoonlijke motieven om bij een zorginstelling voor mensen met een 

verstandelijke beperking te werken? Zouden zij hun personeel ook uitdagen 

een vinylvloer eenvoudig te reinigen is. Wat doet deze doelmatige woningin-

richting met de leefwereld van Wilfred en zijn huisgenoten en met de manier 

waarop zij zich tot elkaar en tot hun zorgverleners verhouden? Zouden zij 

belang hechten aan een huiselijke inrichting? En zouden er omstandigheden 

denkbaar zijn – bijvoorbeeld een andere groepssamenstelling en meer per-

soonlijke aandacht en begeleiding – waaronder zij zonder al te veel problemen 

gebruik zouden kunnen maken van een gezelligere woonkamer? Wat zou de 

meerwaarde daarvan kunnen zijn?

In de ontmoeting tussen bestuurder Corneel en Wilfred blijkt nogmaals hoe 

ingrijpend instrumentele zorginstellingslogica de leefwereld van laatst- 

genoemde koloniseert. Niet alleen lag hij vastgebonden en alleen in een  

verduisterde kamer om (dreigende) onrust en zelfverwonding te voorkomen, 

maar zijn begeleiders lieten het liefst ook niemand in zijn fysieke nabijheid 

komen om hem zodoende ‘zo weinig mogelijk prikkels’ te geven. De invloed 

van instrumentele logica blijkt zelfs zo sterk, dat hij de formele hiërarchie 

van de zorgorganisatie overstijgt: uiteindelijk dient ook de baas te luisteren 

naar zorgverleners die zich ervan bedienen. Als gevolg van deze kolonisering 

zag en hoorde Wilfred in zijn vastgebonden toestand – op zijn zorgverleners 

na – vrijwel niets en niemand. Wat bleef er van zijn leefwereld over door deze 

rigoureuze invasie van doelmatig handelen? In hoeverre zou het vastbinden 

en separeren (en dus instrumenteel benaderen) van Wilfred eraan bij kunnen 

dragen dat zijn identiteit in stand wordt gehouden – iets wat volgens  

Kunneman een persoonlijkheidsfunctie (en dus een element van de leef-

wereld) is? Waaruit bestaat Wilfreds identiteit in een zorgsetting waarin hij 

veruit het grootste deel van zijn leven heeft doorgebracht? Is die op enigerlei 

wijze los te zien van die setting? Konden hij en zijn huisgenoten bijvoorbeeld  

enige invloed uitoefenen op wie zij ontmoetten en op wat er in die ontmoetingen 

gebeurde? Was er in hun leefwereld ooit sprake (geweest) van een minder 

grote impact van instrumenteel handelen door anderen? Anders gezegd: 

zouden zij in sommige situaties en gezelschappen vrijwillig en in gezamenlijk 

overleg (hebben) kunnen meebeslissen over de juiste omgangsvormen? 

Ervoeren zij wel eens dat zij onderdeel zijn van iets groters dan hun woon-

voorziening? Wat zou ervoor nodig zijn om de verregaande kolonisering van 

hun leefwereld terug te dringen? Achten wij dat wenselijk en mogelijk? En wat 

doet de huidige manier van werken met de zorgverleners van Wilfred? Hoe 

houden zíj dit vol?

3.2.4 Culturalisering door communicatieve logica

De andere kant van de interferentiemedaille bestaat uit wat Kunneman ‘culturali- 

sering’ (p. 264 e.v.) van systeemcontexten noemt. Volgens hem verdwijnt communi-

catieve logica in interferentiezones niet alleen vaak uit het zicht op momenten dat 
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3.3 Waldenfels’ responsiviteit: ontmoeting met het vreemde 

De Duitse fenomenoloog Bernhard Waldenfels beargumenteert in het artikel Bodily 

experience between selfhood and otherness (2004) dat ontmoetingen draaien om 

zowel onze voorbewuste, lijfelijke respons op het vreemde dat wij ervaren als we 

een ander waarnemen, als om de betekenissen die wij vervolgens bewust aan die 

waarneming en respons verlenen. Met behulp van vier kernconcepten uit Waldenfels’ 

responsieve fenomenologie richt ik me op het uitwerken en interpreteren van  

reflexieve kennis over de persoonlijke, lichaamsgebonden ervaringen van deel- 

nemers aan ontmoetingen in omgekeerde-integratiesettingen. Ik doe dat vooral om 

meer inzicht te krijgen in de mate waarin, en de wijze waarop, de oorspronkelijke 

en nieuwe buurtbewoners (en familieleden en zorginstellingsvertegenwoordigers) in 

hun verhalen over onderlinge interacties refereren aan het ervaren van vreemdheid 

- en zo meer te weten te komen over hoe deze betrokkenen omgaan met en betekenis 

geven aan verschillen tussen personen met en zonder verstandelijke beperking.

3.3.1 Voorbewuste, lijfelijke respons

Volgens Waldenfels (2004) beginnen ontmoetingen met een ander altijd met een 

‘lijfelijke respons’ (p. 238) waarover wij geen controle hebben: we zien, horen, ruiken, 

voelen of proeven al ‘iets’ van die ander voordat we ons daarvan bewust worden. 

Omdat deze waarneming van een ander (en de daaropvolgende handelingen) niet 

aan bewuste interpretaties ontspringt, participeren wij tijdens iedere ontmoeting 

aan een beweging die aan ons bewustzijn voorafgaat. 

Waldenfels stelt dat het voorbewust waarnemen van een ander een verwarren-

de ervaring veroorzaakt, waarin we zowel met ons zelf verbonden als van ons zelf  

afgesneden zijn: ons lijf gaat voor ons zelf uit en ons bewustzijn hobbelt achter ons 

zelf aan. Waldenfels mist ruimte voor deze verwarring in het hedendaagse denken 

over menselijke interacties, dat het zelf meestal opvat als een autonoom, rationeel 

en individueel handelend subject en weinig oog heeft voor de responsieve, lijfelijke 

en emotieve aspecten van onze waarneming en ons handelen. Volgens hem is echter 

niet rationaliteit maar (lijfelijke) responsiviteit de kern van  menselijke interacties: 

we bepalen niet louter redelijk en autonoom hoe we ons tot een ander zullen  

verhouden, maar ondergaan eerst ons lijf en hetgeen ons lijf opvalt, alvorens we 

bewust reageren (en reflecteren) op hetgeen ons is opgevallen. 

Volgens Waldenfels dient hierom ‘de Ander’, in de zin van fenomenoloog Emmanuel 

Lévinas (1961/2012), het uitgangspunt van iedere reflectie op ontmoetingen te 

zijn. Alles waarvan wij ons tijdens ontmoetingen met een ander bewust worden en 

waaraan wij vervolgens betekenis verlenen wordt aanvankelijk immers niet door ons, 

maar door hem bepaald. Of preciezer gezegd: de lijfelijke verschijning van een ander 

bepaalt onze lijfelijke respons op hem. Daarom vervangt Waldenfels ook het veel- 

gebruikte concept ‘intersubjectiviteit’ door het op Maurice Merleau-Ponty’s feno- 

menologische werk geïnspireerde begrip ‘interlijfelijkheid’ (2004, p. 244): het hoe en 

wat van iedere ontmoeting start en gebeurt onontkoombaar tussen en vanwege de 

lijven van de deelnemers (Merleau-Ponty, 1945/2009). 

om hier voor zichzelf en met elkaar over na te denken? En wat zou er  

tijdens ontmoetingen tussen de oorspronkelijke en nieuwe bewoners van 

omgekeerde-integratiesettingen kunnen gebeuren, wanneer de aanwezige 

zorginstellingsvertegenwoordigers hun handelen niet door instrumentele 

logica maar door persoonlijke overtuigingen laten bepalen? 

3.2.5 Interferentie in een notendop

Als we door Kunnemans bril naar ontmoetingen in omgekeerde-integratiesettingen 

kijken, dan hebben we vooral oog voor confrontaties tussen botsende manieren van 

denken over het hoe, wat, waar en waarom van deze interacties. We gaan ervan uit 

dat het van tevoren nooit (helemaal) vaststaat hoe betrokkenen zich tot elkaar 

zullen verhouden, omdat dit wordt bepaald in een aanhoudende worsteling tussen 

de weinig flexibele zorginstellingslogica en persoonsafhankelijke handelings- en 

ervaringskennis – een worsteling waarvan de uitkomst varieert met personen en 

situaties.

Vanuit Kunnemans perspectief is er in het fragment sprake van een sterke 

kolonisering van de leefwereld van Wilfred en diens huisgenoten: de min of 

meer vaststaande instrumentele zorginstellingslogica zwaaide er veelvuldig 

de scepter. Die overmacht van doelmatig denken bleek niet alleen uit de  

bewonerssamenstelling en de spaarzame inrichting van het huis, maar ook 

uit het preventief vastbinden van Wilfred en de succesvolle poging van zijn 

zorgverleners om de door bestuurder Corneel verstoorde regie weer terug 

in handen te krijgen. 

Hoewel we Corneels handelen ten opzichte van Wilfred niet noodzakelijk 

als een onderdeel van een culturaliseringsproces hoeven op te vatten,  

illustreert de gebeurtenis in Wilfreds kamer wel dat instrumentele hande- 

lingsplannen en protocollen niet in staat zijn om het handelen van alle  

aanwezigen in een zorgsetting voortdurend te dicteren. Corneel kon ze  

immers – weliswaar geholpen door zijn hoge hiërarchische positie – tijdelijk 

terzijde schuiven, waarna bleek dat Wilfred niet alleen tot bedaren kon komen 

door ‘prikkelarme separatie en fixatie’, uitgevoerd door zijn zorgverleners, 

maar ook door de fysieke nabijheid, aanraking en persoonlijke aandacht van 

een relatief onbekende. Welke dwingende redenen zouden er kunnen zijn om 

Wilfred vast te binden? Hoe keken zijn zorgverleners aan tegen deze manier 

van doen? En hoeveel speelruimte zouden zij krijgen (en nemen) om te experi- 

menteren met alternatieve manieren om Wilfred een gezond en ontspannen 

leven te bezorgen? 
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Opnieuw ter contrast: terwijl ik na het zien en horen van de vastgebonden 

Wilfred een sterke neiging voelde om te vluchten, zocht bestuurder Corneel 

juist fysieke toenadering tot hem. In hoeverre zou Corneel daarvoor iets 

hebben moeten overwinnen? Zou hij iets anders hebben waargenomen en 

ervaren dan ik toen hij Wilfred daar zag liggen? Welke elementen van zijn 

waarneming en ervaring zetten hem aan om tegen Wilfred te gaan praten, 

naast hem te gaan zitten en zijn hand vast te houden?

3.3.2 De angel van het vreemde

Waldenfels stelt dat onze – voorbewuste – aandacht tijdens ontmoetingen vooral 

wordt opgeroepen door de andersheid van een ander. Hierbij is volgens hem aller-

minst sprake van een neutrale registratie. Het tegenovergestelde is het geval: de 

andersheid van een ander komt ons vreemd voor en heeft zowel een aanzuigende 

als een afstotende uitwerking op ons. In zijn boek Der Stachel des Fremden noemt 

Waldenfels (1990/2013) hetgeen we door de – in onze ogen vreemde – andersheid 

van een ander ervaren ‘de angel van het vreemde’ (p. 8). Net als de angel van een 

wesp lokt deze angel van het vreemde als we erdoor gestoken worden niet alleen 

een voorbewuste respons uit, maar dringt hij ook pijnlijk door tot ons bewustzijn. 

Paradoxaal genoeg verschijnt deze angel voortdurend in twee tegengestelde  

bewegingen: toenadering zoekend en zich aan ons onttrekkend. Anders gezegd: 

we worden tijdens ontmoetingen keer op keer uitgedaagd om grip te krijgen op de  

prikkelende én stekende andersheid van een ander, maar we voelen tegelijkertijd dat 

die onze respons telkens opnieuw ontglipt. Wat ons vreemd is, kan ons nooit eigen 

worden. Voortbouwend op het werk van Lévinas betoogt Waldenfels dat het onmo-

gelijk is om de andersheid van een ander te leren kennen, omdat we daarvoor zouden 

moeten beginnen op een plek die híj (fysiek) al inneemt. Daarnaast kunnen we hem 

ook nooit begrijpen zonder (impliciet) aan onszelf, onze eerdere ervaringen en onze 

sociale positie te refereren. 

Volgens Waldenfels proberen wij, desondanks, dikwijls toch grip te krijgen op het 

prikkelende en stekende vreemde dat we ervaren tijdens de ontmoeting met een 

ander; we zijn nu eenmaal betekenisverlenende wezens. Vroeg of laat zal iedereen 

die dergelijke pogingen onderneemt echter moeten erkennen dat ze tevergeefs zijn. 

Als gevolg daarvan komt de vanzelfsprekendheid van alles wat ons zo vertrouwd 

en eigen is ook op losse schroeven te staan; het leven had net zo goed (volstrekt) 

anders kunnen zijn. 

Daarmee dwingt de angel van het vreemde ons niet alleen onherroepelijk een voor-

bewuste respons af, maar brengt hij ons uiteindelijk ook het vaak onbehaaglijke 

besef bij dat er, naast een werkelijkheid die zo vanzelfsprekend lijkt, ook alternatieve 

manieren zijn om de wereld te ordenen en daarin te leven. Die verwarrende bewust-

wording brengt ons echter niet dichterbij de andersheid van een ander, maar laat 

ons vooral stilstaan bij het relatieve en fragiele karakter van onze eigenheid. 

Het voorbeeldfragment bevat ten minste twee voorbeelden van een voorbe-

wuste, lijfelijke respons op het ervaren van vreemdheid tijdens de ontmoeting 

met een ander. Allereerst viel mij meteen na het betreden van de woonkamer 

op dat de drie daar aanwezige mannen dikke, blauwgelige littekens op hun 

voorhoofden hadden en dat hun oren eveneens gehavend waren; hoewel ik 

bewust probeerde niet te staren, werd mijn blik hier steeds opnieuw naartoe 

getrokken. Ik keek telkens opnieuw naar die beschadigde hoofden en oren; 

ze bleven als het ware in mijn oog springen, ook al probeerde ik mijn blik uit 

alle macht te beheersen. Dat ik niet wilde staren, had niet zozeer te maken 

met een fatsoensnorm, maar vooral met het gegeven dat het me lijfelijk 

moeite koste om de littekens en de gehavende oren van die mannen waar 

te nemen. Ik voelde een sterke walging opkomen door dat wat mijn aandacht 

trok. Waarom voelde ik deze aandrang om te staren naar de beschadigde 

voorhoofden en oren van die drie mannen, terwijl de aanblik ervan me met  

afgrijzen vervulde? Wat was deze ongekende aantrekkingskracht van iets 

wat ik slechts met zeer veel moeite kon aanzien? In hoeverre had ik hier  

controle over? Zou ik wel in staat zijn geweest om niet naar de littekens en de 

oren van die zwijgende mannen te kijken? En wat zei mijn neiging om steeds 

opnieuw te staren naar iets waarvan ik inwendig huiverde, over mijn positie in 

deze situatie en in dit gezelschap?

Dat ik verward was door wat ik waarnam, werd nog geaccentueerd doordat 

mijn gespannen houding schril afstak bij de houding van bestuurder Corneel, 

die – in dezelfde ruimte en hetzelfde gezelschap – een luchtig praatje hield 

met een zorgverlener. Zij leken beiden uitermate kalm, ontspannen, zelfver-

zekerd en op hun gemak. Zouden zij zich in het geheel niet ontregeld voelen 

door de blauwgelige littekens en de gehavende oren van die drie zwijgende 

mannen? Namen zij misschien niet waar wat ik zag, of keken zij hier anders 

tegenaan? Of namen zij, als vertegenwoordigers van de zorginstelling en 

vanwege hun jarenlange ervaring, misschien totaal andere dingen waar? Wat 

zagen en ervoeren zij dan? 

Het tweede voorbeeld van een voorbewuste, lijfelijke respons is mijn panieke- 

rige neiging om te vluchten na het horen van het gekreun van de vastge-

bonden Wilfred, vanuit de deuropening van diens schemerige slaapkamer. Ik 

kreeg steeds meer moeite met ademhalen, mijn hart klopte in mijn keel en de 

spieren in mijn armen en benen trokken samen. Ook hier bepaalde hetgeen 

ik waarnam in de ontmoeting met een ander – voordat ik daar enige con-

trole over had – wat ik ervoer en hoe ik op die ander wilde reageren. Wilfreds  

lijfelijke verschijning had grote invloed op wát ik waarnam en op mijn eerste, 

prereflexieve reactie op die waarneming. Doordat zijn lijf het mijne aanzette 

om te reageren voordat ik me daarvan bewust werd, bepaalde Wilfred – of hij 

zich daar nu van bewust was of niet – waar mijn initiële aandacht tijdens onze 

ontmoeting naar uitging, en waar ik vervolgens betekenis aan probeerde te 

verlenen. 
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na over ‘kwaliteit van leven’, ‘autonomie’, ‘burgerschap’ en ‘participatie’? Welke 

invulling gaf ik zelf aan deze begrippen en in hoeverre was die invulling  

vanzelfsprekend? Zou het mogelijk zijn dat Wilfred en zijn huisgenoten een 

geheel andere invulling aan deze begrippen zouden geven – of misschien een 

voorkeur hadden voor totaal andere thema’s? Tot op welke hoogte zouden 

zorgverleners en familieleden daar dan in kunnen voorzien? En zou ik er  

achter kunnen komen wat volgens Wilfred en zijn huisgenoten van belang 

was, of zou ik het moeten doen met wat familieleden, zorginstellingsver-

tegenwoordigers en beleidsmakers dachten dat goed voor hen was? Hoe zou 

je de onkenbaarheid van iemands perspectief kunnen erkennen? Wat zou het 

van mij en andere betrokkenen vragen als we er vanuit zouden gaan dat de 

perspectieven van Wilfred en zijn huisgenoten op de wereld onkenbaar zijn? 

Welke consequenties zou dit hebben voor de manier waarop ieder van ons 

invulling geeft aan en verantwoordelijkheid neemt voor interacties met hen? 

En als de perspectieven van mensen zoals Wilfred en zijn huisgenoten onken-

baar anders waren, in hoeverre kon ik hen dan betrekken bij mijn onderzoek 

naar ontmoetingen in omgekeerde-integratiesettingen? 

3.3.3 Relationele vreemdheid

Volgens Waldenfels (1990/2013, 1997/2013) is het meest verwarrende aan het 

vreemde dat wij ervaren als we een ander waarnemen, dat het zich nooit precies 

en definitief laat duiden. In zijn ogen is dat het gevolg van drie ‘relationele’  

kenmerken van de angel van het vreemde. Allereerst heeft het vreemde dat  

tijdens een ontmoeting wordt waargenomen altijd een wederzijds karakter: alle deel- 

nemers zijn ten diepste vreemd voor elkaar, maar op zichzelf – zonder elkaar – zijn ze 

geen van allen vreemd. We zijn dus niet alleen vreemd voor elkaar, maar ook vreemd 

door elkaar. Het tweede relationele aspect van de angel van het vreemde is dat 

de door ons ervaren vreemdheid altijd terugverwijst naar vreemdheid in onszelf: 

de onophefbare andersheid van een ander herinnert ons aan datgene in onszelf 

wat wij doorgaans verborgen willen houden voor onszelf en voor de buitenwereld –

onze fouten en onhebbelijkheden – aan wat we proberen te vergeten en aan wat we 

maar niet onder controle krijgen (zie ook Kristeva, 1991; Meininger, 2008). Het derde  

relationele kenmerk van de angel van het vreemde is dat iets altijd op twee manieren 

vreemd kan worden: we kunnen het vreemde – afhankelijk van het gezelschap en de 

situatie – in onszelf óf in een ander waarnemen. Als wij een ander bijvoorbeeld in een 

voor ons bekend gezelschap aantreffen, kan híj ons vreemd toeschijnen terwijl we 

onszelf vreemd kunnen toeschijnen in een groep met alleen maar onbekenden. 

Vanwege deze drie relationele aspecten beschouwt Waldenfels het vreemde – in 

een variatie op Lévinas – als een fenomeen dat altijd verschijnt in een verhouding 

tussen de Ander, ons zelf en een (lokaal, sociaal, maatschappelijk, cultureel en  

historisch) bepaalde maatstaf, die de op dat moment en in die situatie geldende 

In het voorbeeldfragment blijkt het aanzuigende en afstotende karakter 

van de angel van het vreemde allereerst elke keer als ik de andersheid van 

Wilfred en huisgenoten voorbewust waarnam en daar (voorbewust) op 

reageerde. Telkens voelde ik dan, zonder dat ik daar controle over had, een 

sterke aandrang om naar hun opvallende uiterlijke verschijning te kijken, een 

fascinatie die paradoxaal genoeg samenviel met een even sterke neiging 

om te vluchten. Ik wilde kijken en toch ook niet. Het ervaren van die tegelijk  

fascinerende en beangstigende vreemdheid bezorgde me gevoelens van  

onbehagen en spanning. Ook toen ik na afloop van ons bezoekje bewust 

betekenis probeerde te verlenen aan deze verwarrende ervaringen, bleek het 

vreemde dat ik had ervaren zowel een aanzuigende als afstotende werking 

te hebben: enerzijds bleef ik langdurig nadenken over Wilfred die vastge-

bonden werd om te voorkomen dat hij zichzelf zou verwonden, anderzijds 

vond ik het steeds moeilijker om te accepteren wat ik in de woonvoorziening 

had gezien en gehoord en kon ik bijna niet geloven dat er mensen waren die 

zichzelf stelselmatig verwondingen toebrachten. Uit de vragen die ik mezelf 

vervolgens stelde, bleek dat de angel van het vreemde toen ook pijnlijk 

tot mijn bewustzijn was doorgedrongen: ik wilde hetgeen ik had gezien en  

gehoord begrijpen, maar merkte dat me dat niet lukte – en dat irriteerde me. 

Ik kon de gehavende voorhoofden en oren van de drie mannen in de woonkamer 

niet bevatten en ik kon me er niet bij neerleggen dat Wilfred vastgebonden 

moest worden, omdat hij zichzelf anders waarschijnlijk ernstig zou verwonden 

Ik kende niemand die zichzelf stelselmatig ‘kapot maakte’ en ik kende ook 

niets vergelijkbaars. Ik kon de verwarrende gedachten aan Wilfred en zijn 

huisgenoten geen ‘plekje’ geven, terwijl ik wel steeds aan hen moest denken. 

Anders gezegd: het vreemde dat ik had ervaren, diende zich steeds aan 

in mijn gedachten maar onttrok zich eveneens aan al mijn pogingen om er 

betekenis aan te geven.

Ik had geen controle over mijn prikkelende en stekende ervaringen tijdens de 

korte ontmoetingen met Wilfred en zijn huisgenoten, noch over de effecten 

die ik achteraf ervoer. Hun opvallende andersheid fascineerde me en stootte 

me af, drong zich aan mij op en onttrok zich aan mij – zowel op prereflexief 

niveau als in mijn gedachten achteraf – zonder dat ik daar wat aan kon doen. 

Deze verwarrende en onbehaaglijke ervaringen van vreemdheid deden mij 

twijfelen aan de relevantie van populaire hedendaagse opvattingen over 

‘kwaliteit van leven’, ‘autonomie’, ‘burgerschap’ en ‘participatie’. Hoe zouden 

die begrippen betekenisvol kunnen zijn in hun leven? Hoe hoog zouden ze op 

hun agenda of verlanglijst staan? Hadden zij zoiets als een agenda of verlang- 

lijst? En zou ik, als ik me in mijn onderzoek zou concentreren op thema’s als 

‘kwaliteit van leven’, ‘autonomie’, ‘burgerschap’ en ‘participatie’ kunnen achter- 

halen in hoeverre die voor hen relevantie hadden? Waarom dacht ik na afloop 

van ons korte bezoekje aan de woning van Wilfred en zijn huisgenoten eigenlijk 
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hij zegt. Ik vind het vaak moeilijk om (langere tijd) in iemands aanwezigheid te 

zijn, zonder woorden uit te wisselen, zeker als die ander onbekend voor mij 

is. Het kunnen uitwisselen van woorden geeft me een gevoel van controle 

tijdens een ontmoeting: ik kan er de sfeer mee beïnvloeden en de onderlinge 

verhoudingen mee sturen. Als ik, zonder woorden te kunnen uitwisselen, in  

iemands fysieke nabijheid ben, voel ik me vaak een stuk machtelozer: ik weet 

niet goed wat te doen en wil liever alleen zijn. Tijdens de ontmoetingen met 

Wilfred en zijn huisgenoten, werd ik met die kwetsbare kanten van mezelf 

geconfronteerd. Hun zichtbare afhankelijkheid van anderen, hun lijfelijke 

kwetsbaarheid en het feit dat ik van hen geen enkel  –  al of niet verbaal – signaal 

ontving, confronteerde me ermee dat ik me in situaties waarin ik niet verbaal 

kan communiceren snel onbehaaglijk, onbeholpen en opgejaagd voel. Ik ervaar 

dan zeer geringe controle over mezelf en de andere deelnemers – wat er 

toe kan leiden dat ik niet meer helder kan nadenken, me moeilijk kan concen-

treren, mijn geduld verlies, ga zweten of zelfs hartkloppingen krijg. Zonder 

woorden kan ik niet proberen iets mooier te maken of anders te bekijken, 

kan ik mezelf niet op afstand van een fenomeen of ervaring plaatsen. Zonder 

woorden geen theorieën om iets te duiden en om meer inzicht te krijgen; 

geen mogelijkheden voor een nieuwe invalshoek. Doordat ik tijdens de ont-

moetingen met Wilfred en zijn huisgenoten geen woorden kon gebruiken was 

ik uit mijn comfortzone; wat ik waarnam kon ik niet afschermen of inkaderen. 

Het was ongebruikelijk ongefilterd en rauw. Ook dit tweede relationele  

aspect van het vreemde ontging mij in het voorbeeldfragment volledig.

Ten slotte had ik evenmin aandacht voor het feit dat ík – in verhouding tot de 

anderen – in deze woonvoorziening vooral de vreemde eend in de bijt was. Ik 

beschouwde mijzelf niet als vreemd in die voor mij onbekende situatie en het 

voor mij onbekende gezelschap, maar ik vond vooral Wilfred en zijn huisge- 

noten vreemd. Ik was te overdonderd door die verwarrende ervaringen van 

vreemdheid om na afloop van ons bezoekje (rustig) naar mijzelf te kunnen 

kijken. Hierdoor brengt mijn reflectie aan het einde van het voorbeeldfrag-

ment de vreemdheid die ik had ervaren ten onrechte terug tot kenmerken 

van deze woonvoorziening en van Wilfred en zijn huisgenoten. Daarmee doe 

ik geen recht aan de verhouding tussen enerzijds deze onderwerpen van mijn 

waarneming en anderzijds mijn zelf en een (lokaal, sociaal, maatschappelijk, 

cultureel en historisch bepaalde) norm. Wat zou er gebeuren als ik mijn zelf 

en die contextuele maatstaf er wel bij zou betrekken? Tot welk type vragen 

zouden ontmoetingen met Wilfred en zijn huisgenoten dan kunnen leiden?

3.3.4 Overmeestering van het vreemde

Waldenfels (1990/2013) betoogt dat het westerse denken over omgaan met 

vreemdheid, zowel in het alledaagse leven als in de wetenschap, vooral bestaat uit 

norm representeert (‘een Derde’). Het vreemde dat wij ervaren in de ontmoeting 

met een ander is dus nooit terug te brengen tot een kenmerk van één persoon,  

integendeel: de veelheid aan ordeningen en betrokkenen maken vele vreemdheden 

en ervaringen van vreemdheid mogelijk.

In het voorbeeldfragment ging ik volledig voorbij aan het relationele karakter 

van vreemdheid: ik situeerde dat wat ik als vreemd had ervaren achteraf 

vooral in Wilfred en zijn huisgenoten en beschouwde mezelf niet als een 

wezenlijk onderdeel van mijn ervaring van vreemdheid. Ten eerste stond ik er 

in de dagen na ons korte bezoek geen moment bij stil dat die fascinerende, 

beangstigende en verwarrende ervaringen er zonder mij niet zouden zijn 

geweest. Anders gezegd: ik besefte niet dat ik tijdens de ontmoetingen met 

Wilfred en zijn huisgenoten vreemdheid had ervaren doordat hun andersheid 

niet alleen vreemd was vóór mij, maar ook dóór mij. Die prikkelende en  

stekende ervaringen zeiden dus vooral iets over mijn perspectief op de 

wereld en over de verhouding van dat perspectief tot hetgeen ik in de 

woonvoorziening waarnam. Het was de eerste keer dat ik in een dergelijke 

woonvoorziening kwam, dat ik mensen met dergelijke littekens zag en dat 

ik van een afstand toekeek hoe iemand vastgebonden op een bed lag, om te 

voorkomen dat hij zichzelf anders ‘kapot zou maken’. Ik was totaal onbekend 

met deze zorgsetting en met Wilfred en zijn huisgenoten. Maar in plaats van 

me na afloop van dat bezoek af te vragen waardoor mijn lijf zo heftig op het 

hunne had gereageerd, situeerde ik het vreemde dat ik had ervaren in Wilfred 

en zijn huisgenoten én in de context waarin ik die ervaringen had opgedaan. 

Anders gezegd: ik stelde hun andersheid gelijk aan de vreemdheid die ik had 

ervaren. Zodoende liet ik mijn eigen waarnemerspositie en het perspectief 

waarmee ik betekenis verleende aan mijn ervaringen buiten beschouwing. En 

ik stond er al helemaal niet bij stil dat ik voor Wilfred en zijn huisgenoten ook 

een vreemde was. Het duurde dan ook lang voordat ik me ging afvragen hoe 

zij mijn korte bezoek zouden hebben ervaren.

Na afloop van de voor mij verwarrende gebeurtenissen in de woonvoorziening 

had ik er evenmin oog voor dat mijn heftige lijfelijke reacties op – en mijn angst 

en fascinatie voor – de littekens en de gehavende oren van de drie mannen 

in de woonkamer alles te maken hadden met het feit dat (ook in het dagelijks 

leven) het uiterlijk van anderen vaak grote invloed heeft op de manier waarop 

ik hen inschat. Al probeer ik het nooit te laten blijken, ik beoordeel ieder-

een die ik ontmoet allereerst op basis van hoe hij of zij eruit ziet. En naast  

iemands kleding, lichaamsbouw en oogopslag zijn ook diens stem en geur zeer 

bepalend voor mijn beeldvorming. Maar misschien nog wel belangrijker voor 

mijn inschatting van een ander is hetgeen hij of zij zegt. Tijdens de meeste 

interacties ben ik zeer gefocust op de inhoud van de woorden van de ander. 

Hoe iemand iets zegt, heeft doorgaans veel minder mijn aandacht dan wat 
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net zo min recht aan het onophefbare verschil tussen de andersheid van een ander 

en onze eigen eigenheid als ontvreemding. 

Waar in het voorbeeldfragment vinden we illustraties van overmeestering van 

het vreemde? Allereerst na afloop van de ontmoetingen met Wilfred en zijn 

huisgenoten, tijdens welke ik me bedreigd had gevoeld door wat ik waarnam. 

Om die momenten te duiden paste ik een ontvreemdende overmeeste- 

ringsstrategie toe. De ontvreemding bestond er uit dat ik mijn verwarrende 

ervaringen betekenis probeerde te geven met behulp van mijn eigen,  

vertrouwde mens- en wereldbeeld. Zo probeerde ik de spanning en angst die 

ik had gevoeld terwijl ik vanuit de deuropening naar Wilfred en bestuurder 

Corneel keek, achteraf te rationaliseren door te twijfelen aan het fun-

damentele karakter van het – met behulp van westerse logica moeilijk te  

verklaren – zelfverwondende gedrag van Wilfred en zijn huisgenoten. Hiermee 

weigerde ik de verstrekkende impact en tragiek van stelselmatige zelfver-

wonding onder ogen te komen. Het zou toch ook anders moeten kunnen!? Er 

zou toch iets te vinden moeten kunnen zijn wat dergelijk gedrag zou kunnen 

verklaren en voorkomen!? Konden we niet iets anders verzinnen dan deze 

mensen vastbinden, separeren en/of medicatie toedienen!? Onder de juiste 

omstandigheden bracht geen enkel mens zichzelf toch ernstige verwondingen 

toe!? En wat betekende ‘menszijn’ nog als iemand dit zichzelf wel geregeld 

aandeed!?   

Met behulp van Waldenfels’ werk kunnen we, naast de motieven van de aan 

ontmoetingen deelnemende individuen, ook de drijfveren van (overheids) 

beleidsmakers ten aanzien van interacties tussen personen met en zonder 

verstandelijke beperking bevragen. Vanuit welke motieven zou de zorgin-

stelling Wilfred en zijn huisgenoten in een woning in een omgekeerde- 

integratiewijk hebben ondergebracht? Bleek daaruit ook niet een verre-

gaande poging om de andersheid van mensen zoals zij te overmeesteren via  

ontvreemding? Wat betekende het wonen naast buren zonder verstandelijke 

beperking voor Wilfred en zijn huisgenoten die veruit het grootste deel van 

hun dagelijks leven binnenshuis doorbrachten, al of niet vastgebonden, gese-

pareerd of onder invloed van rustgevende medicatie? In hoeverre deed deze 

woning en deze woonomgeving recht aan wat goed voor hen was? Had het 

normalisatie- en (omgekeerde) integratiebeleid van de zorginstelling en van 

de overheid hen – alle goede bedoelingen ten spijt – niet opnieuw onnodig 

opgesloten? Was dit beleid, dat personen met een verstandelijke beperking 

uit hun isolement ‘in de bossen’ diende te bevrijden en hun een plek als gelijk- 

waardige burgers ‘midden in de samenleving’ wilde geven, niet vooral een  

vergeefs beschavingsoffensief dat te weinig rekening hield met de anders-

heid van mensen zoals Wilfred en zijn huisgenoten? En in hoeverre werd hen 

in deze woonomgeving meer recht gedaan dan in een niet-geïntegreerde, 

intramurale zorgsetting? 

pogingen om het vreemde dat we ervaren tijdens de ontmoeting met een ander te 

‘overmeesteren’ (p. 60), aan banden te leggen en van zijn angel te beroven. De twee 

meest gebruikte strategieën hiervoor zijn volgens hem ‘ontvreemding’ (p. 60 e.v.) en 

‘onteigening’ (p. 62 e.v.). 

Ontvreemding is een tegenreactie, die plaatsvindt wanneer we ons vooral bedreigd 

voelen door de confrontatie met de andersheid van een ander. Ontvreemding 

bestaat erin dat we proberen de ons stekende aspecten van de andersheid van 

een ander te bevatten, door ze te duiden vanuit hetgeen ons bekend en vertrouwd 

is. Volgens Waldenfels ontvreemden we iemands andersheid ofwel vanuit egocen-

trische motieven – waarbij we onze voorbewuste reactie op die andersheid inter-

preteren met onze eigen opvattingen als normatief uitgangspunt – ofwel vanuit 

logocentrische motieven – waarbij we ervan uitgaan dat die ander en wij (hoe dan 

ook) deel uitmaken van hetzelfde westerse mens- en wereldbeeld en zijn andersheid 

dus niets anders is dan een variant van de normale menselijke conditie. In beide  

vormen van ontvreemding schuilt volgens Waldenfels – alle postmoderne ontwik-

kelingen ten spijt – een nog steeds typisch westers etnocentrisme: wij blijven een 

sterke voorkeur houden voor één alomvattend perspectief op de ons omringende 

werkelijkheid, een perspectief waarin onze westerse logica, ‘de Rede’, de dienst uit-

maakt en waaraan alles wat zich laat kennen onderworpen is. Als gevolg van dit 

aanhoudende monopolie van de Rede, beschouwen we het door ons waargenomen 

vreemde dikwijls als een probleem dat dient te worden opgelost door een ander 

ervan af proberen te helpen, in het beste geval door interventies van voorbijgaande 

aard. Waldenfels betoogt dat de meesten van ons de strategie van ontvreemding 

niet alleen als vanzelfsprekend, maar ook als geciviliseerd beschouwen: vaak staat 

die in onze ogen min of meer synoniem voor het erkennen, leren kennen of bevrijden 

van een ander.

Onteigening is de tweede veelgebruikte strategie die wordt ingezet om grip te  

krijgen op de andersheid van een ander. Het onteigenen van iemands andersheid is 

een overreactie op ontvreemdende strategieën, die plaatsvindt wanneer we ons  

tijdens ontmoetingen vooral tot een ander aangetrokken voelen. Onteigening bestaat 

eruit dat wij ons uitleveren aan prikkelende aspecten van de andersheid van een an-

der en die idealiseren, romantiseren of verafgoden. Zodoende portretteren we die 

andersheid als het tegenovergestelde van hoe zij in ontvreemdende perspectieven 

verschijnt en doen we expliciet afstand van een monopolie van westerse logica. 

Volgens Waldenfels ontkomen we hiermee echter evenmin aan de valkuilen van ego-

centrisme en etnocentrisme, omdat we ons ‘verheffende’ beeld van die ander nog 

altijd vormgeven naar onze eigen idealen. Daarnaast hangt dit afwijzen van het  

traditioneel westerse perspectief op vreemdheid – waarin de Rede centraal staat 

– in zijn ogen te vaak samen met het veronderstellen van een onbegrensd aantal  

(gelijkwaardige) logica’s. Waldenfels beschouwt een dergelijke radicale opheffing van 

logocentrische grenzen als onwenselijk, omdat daardoor geen enkele indeling meer 

vaststaat, ook niet Lévinas’ grenzen tussen Ander en ik. Daarmee doet onteigening 
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Ik was tegelijk angstig en gefascineerd bij het zien van de littekens en  

beschadigde oren van de drie zwijgende mannen in de huiskamer; hoewel ik me 

er uit alle macht tegen verzette, voelde ik een bijna onbedwingbare neiging 

om ernaar te staren. Een vergelijkbare paradox ervoer ik in de deuropening 

van Wilfreds kamer: hem zo vastgebonden te zien – na de mededeling dat hij 

zichzelf anders ‘kapot’ zou maken – bezorgde me enerzijds een sterke aan-

drang om weg te vluchten en deed me anderzijds nieuwsgierig en met een 

gevoel van opwinding om het hoekje gluren. Na afloop van deze ontmoetingen 

met Wilfred en zijn huisgenoten probeerde ik mijn verwarrende ervaringen 

te duiden, door te twijfelen aan de noodzaak van hun behandeling en aan de 

ernst van wat ik zojuist had gezien. Ik kon er niet bij dat Wilfred vastgebonden 

moest worden omdat hij zichzelf anders ernstig zou kunnen verwonden, en 

ik geloofde niet dat er geen andere, humanere manieren waren om met hem 

om te gaan. Ook probeerde ik personen die zichzelf regelmatig verwondden 

(als ze niet tegen zichzelf in bescherming werden genomen) in te passen in  

populaire hedendaagse opvattingen over ‘kwaliteit van leven’, ‘autonomie’, 

‘burgerschap’ en ‘participatie’. Ten slotte bleven mijn gedachten langdurig 

– en tevergeefs – cirkelen rondom die bijna retorisch gestelde vraag naar 

de zin van het bestaan: wat was het waard om te leven zoals Wilfred? Ik  

realiseerde me dat ik met het stellen van deze vragen geen stap dichter bij 

Wilfred en zijn huisgenoten kwam. Zou dat wel kunnen? Hoe zouden buiten-

staanders zoals ik dichterbij hen kunnen komen? En zouden wij hén (daar-

door) beter kunnen leren kennen of alleen onszelf?

3.4 Toegespitste onderzoeksvraag, kernbegrippen en positie van de onderzoeker

3.4.1 Toegespitste onderzoeksvraag

Zoals gezegd, probeer ik met de toepassing van de drie hiervoor besproken meta- 

theorieën over ontmoetingen meer inzicht te krijgen in het meervoudige karakter 

van de werkelijkheid van alledaagse interacties in omgekeerde-integratiesettingen. 

Als gevolg hiervan krijgt de aanvankelijk zo brede onderzoeksvraag voorafgaand aan 

mijn presentatie en interpretatie van de beschrijvingen en verhalen in hoofdstuk 4 

tot en met 7 een drieledig en theoretisch afgebakend karakter: 

Wat gebeurt er tijdens ontmoetingen op omgekeerde-integratietonelen, welke  

logica’s gebruiken betrokkenen om betekenissen aan die ontmoetingen te ver-

lenen, en in hoeverre en hoe refereren zij daarbij aan het vreemde? 

Op twee plaatsen in het voorbeeldfragment ten slotte, blijkt ook iets van 

een onteigenende overmeesteringsstrategie – en wel doordat ik gefas-

cineerd bleef staren, zowel naar de littekens en de gehavende oren van de 

drie zwijgende mannen in de woonkamer als naar de grotendeels woordloze 

interactie tussen bestuurder Corneel en de vastgebonden, rood aangelopen 

Wilfred. Hoewel ik het enerzijds spannend en onfatsoenlijk vond, voelde ik 

anderzijds een sterke neiging om te kijken naar de voor mij vreemde uiterlijke 

verschijning van Wilfred en zijn huisgenoten. Ik keek, huiverde en keek opnieuw 

– ik had tijdens het gehele bezoek vrijwel alleen oog voor hun toegetakelde 

hoofden (en voor Wilfreds vastgebonden toestand). Deze niet-sprekende 

mannen waren voor mij op dat moment weinig meer dan opwindende beziens- 

waardigheden, die me deden huiveren en tegelijkertijd mijn nieuwsgierigheid 

en fantasie prikkelden. Wat zou er in deze niet-sprekende mannen omgaan? 

Hoe zouden zij naar de wereld kijken? Wat zou hen kunnen aanzetten tot 

deze verschrikkelijke zelfverwonding? Hoe woest zouden ze kunnen worden? 

In mijn fantasie bezaten Wilfred en zijn huisgenoten oerkrachten – en was het 

voor iedere buitenstaander raadzaam om op enige afstand van hen te blijven. 

Met deze onteigenende overwegingen maakte ik Wilfred en zijn huisgenoten 

tot leden van een ander soort; ‘absolute anderen’, die in hun eigen wereld 

leefden. Ik voelde tijdens ons korte bezoek geen enkele verwantschap met 

hen, hun zichtbare kwetsbaarheid en hun sluimerende woestheid. 

Zou het voor mij als onderzoeker en als buitenstaander mogelijk zijn om op 

een minder afzijdige, noch ontvreemdende noch onteigenende, manier met 

hen om te gaan?

3.3.5 Responsiviteit in een notendop

Kijken wij door de bril van Waldenfels naar interacties in omgekeerde-integratie-

settingen, dan gaan we er vanuit dat betrokkenen altijd, zonder dat zij daar iets 

aan kunnen doen, voorbewust en lijfelijk reageren op de andersheid van degene(n) 

die zij ontmoeten en dat zij zich zowel aangetrokken als bedreigd voelen door die in 

hun ogen vreemde andersheid. We verwachten ook dat de meeste betrokkenen de 

innerlijke verwarring die met deze prereflexieve reactie gepaard gaat vervolgens 

zullen willen wegnemen door de voor hen vreemde andersheid van een ander binnen 

hun eigen, vertrouwde mens- en wereldbeeld te plaatsen, of door die andersheid te 

romantiseren of te verafgoden.

Vanuit Waldenfels’ perspectief focussen we in het voorbeeldfragment 

zowel op mijn onbedwingbare, lijfelijke ervaringen van vreemdheid 

bij het waarnemen van Wilfred en zijn huisgenoten, als op mijn vergeefse 

pogingen om de innerlijke verwarring die ik ervoer te controleren, door de 

andersheid van Wilfred en zijn huisgenoten te verklaren met behulp van mijn 

eigen, vertrouwde mens- en wereldbeeld.  
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ook van de setting waar de waarneming plaatsvindt. Op basis hiervan definieer ik 

‘betekenis’ als een conditioneel resultaat van een ervaringsproces waarin, naast 

het waargenome en de waarneming, ook verschillende logica’s en morele over- 

wegingen op elkaar inwerken.

Het vreemde

Het door Waldenfels uitgewerkte onderscheid tussen ‘de andersheid van een ander’ 

en ‘het vreemde’ is cruciaal voor mijn poging om meer inzicht te krijgen in van wat 

er tijdens ontmoetingen in deelnemers gebeurt. Waldenfels ziet het vreemde als 

een fenomeen dat ‘de Ander’ overstijgt – het refereert niet alleen aan een ander en 

aan de (lokale, sociale, maatschappelijke, culturele en historische) context waarin 

een ontmoeting plaatsvindt, maar ook aan de door ons lijfelijk ervaren vreemdheid 

tijdens deze interacties. Vreemdheid als fenomeen manifesteert zich niet alleen 

voordat wij ons daarvan bewust zijn, maar zet ons ook aan tot bewuste handelingen 

en reflecties. 

In navolging van Waldenfels ga ik er vanuit dat de wijze waarop betrokkenen zich 

tijdens ontmoetingen in omgekeerde-integratiesettingen tot elkaar verhouden,  

begint met een prereflexieve, lijfelijke respons op hetgeen zij als vreemd in een ander 

waarnemen en niet met bewuste interpretaties en rationele overwegingen.  

Anders gezegd: niet rationaliteit maar responsiviteit vormt de kern van dergelijke 

(alledaagse) interacties. 

Aangezien iedere respons op de andersheid van een ander – ontkenning, afwijzing, 

fascinatie, verheerlijking en alles daar tussenin – volgens Waldenfels onlosmakelijk 

verbonden is met het ervaren van vreemdheid, heeft het vreemde een niet te  

ontkennen relationeel karakter: de ander en ons zelf zijn er onlosmakelijk onderdeel 

van. Ik definieer dat vreemde dan ook als een responsief, interlijfelijk en relationeel 

fenomeen dat de deelnemers aan een ontmoeting tegelijkertijd aantrekt en afstoot, 

samenbrengt en scheidt.

3.4.3 De positie van de onderzoeker

Bij de totstandkoming van dit boek is de positie van de onderzoeker het meest toon- 

aangevend: ik ben immers degene die mijn ervaringen en observaties beschrijft, de 

verhalen van anderen selecteert en die vervolgens bekijkt vanuit drie verschillen-

de theoretische perspectieven. Daarom ontkom ik er niet aan om bij het interpre- 

teren en presenteren van de door mij verzamelde data ook te reflecteren op mijn 

eigen aanwezigheid tijdens het dataverzamelingsproces. En omdat met elk van de 

hiervoor beschreven metatheorieën niet alleen het wetenschappelijke perspectief 

op hetgeen waargenomen wordt en betekenis krijgt verandert, maar ook de positie 

van waaruit ik, als onderzoeker, waarnam en betekenis verleende, leidt iedere theorie 

weer tot andere vragen over mijn positie. 

Bezien vanuit Goffmans perspectief, gaf ik gedurende mijn participerende observa- 

ties tijdens – en interviews over – ontmoetingen in omgekeerde-integratiesettingen 

3.4.2 Kernbegrippen 

Ontmoetingen

Ik probeer zowel de observeerbare effecten van ontmoetingen als de door deel- 

nemers ervaren impact ervan te beschrijven en te interpreteren. Daarom definieer 

ik een ‘ontmoeting’ als alles wat deelnemers elkaar laten waarnemen, ervaren, 

doen, denken en herinneren als ze in elkaars fysieke nabijheid zijn. Deze definitie 

omvat zowel het alledaagse gebruik van het woord ontmoeten, in de zin van ‘elkaar  

(toevallig) tegenkomen’, als de meer academische en filosofische betekenis ervan: 

‘elkaar opzoeken, elkaar willen leren kennen’. Het gaat me hierbij dus niet alleen om de 

wijze waarop personen met en zonder verstandelijke beperking tijdens interacties 

op elkaar reageren, maar ook om de intentie waarmee zij dat doen; in hoeverre zij 

aandacht voor elkaar hebben, open staan voor een ander perspectief en adequaat 

op elkaar willen reageren (vergelijk Kal, 2001/2010; Meininger, 2010, 2013). 

Omgekeerde-integratietonelen

Met behulp van Goffmans dramaturgische perspectief beschouw ik de verschijning, 

de houding en het gedrag van alle deelnemers aan een ontmoeting als onderdelen 

van een voorstelling die plaatsvindt op een ‘omgekeerde-integratietoneel’: een 

fysieke plaats op een (gedeeltelijk) tot woonwijk getransformeerd instellingsterrein 

waar de nieuwe buurtbewoners personen met een verstandelijke beperking en/of 

zorginstellingsvertegenwoordigers ontmoeten.

Logica’s

In navolging van Kunneman beschouw ik ‘logica’ als een manier van denken die de 

deelnemers aan een ontmoeting – al of niet intentioneel – gebruiken om richting en 

betekenis te geven aan hun houding en handelen. Ik maak daarbij onderscheid tussen 

instrumentele ‘zorginstellingslogica’ – min of meer vaststaande, professionele,  

geobjectiveerde manieren van denken – en ‘communicatieve logica’ – dynamische, 

(inter)persoonlijke en plaatsafhankelijke ervaringskennis en motieven. Welke van 

deze twee logica’s het handelen van de betrokkenen bij omgekeerde-integratie- 

settingen bepaalt, kan per situatie, gezelschap en persoon verschillen. 

Betekenissen

Geïnspireerd door Waldenfels’ werk ga ik ervan uit dat de betekenissen die wij aan 

onze ervaringen verlenen niet alleen worden bepaald door ons als waarnemer, maar 

eveneens door het waargenomene: hetgeen wij zien, voelen, horen, ruiken en proeven, 

verschijnt altijd als ‘iets’ – met een bepaalde betekenis, vorm en structuur – en nooit 

als iets ‘puurs’ of ‘objectiefs’, los van iedere betekenis. Ik ga er tegelijkertijd van 

uit dat de deelnemers aan ontmoetingen in omgekeerde-integratiesettingen hun 

ervaringen onontkoombaar duiden met behulp van – al of niet normatieve – cultu-

reel, maatschappelijk en lokaal bepaalde ordeningen. In mijn ogen zijn die beteke- 

nissen dus niet alleen afhankelijk van de waarnemer en het waargenomene, maar 
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vreemde dat betrokkenen tijdens ontmoetingen ervaren, probeerde ik dat vreemde 

paradoxaal genoeg zelf dus ook te leren kennen, te duiden, te bevatten en te over-

meesteren. In hoeverre waren de strategieën die ik daarvoor toepaste tijdens  

ontmoetingen met anderen of bij de interpretatie van hun verhalen of mijn veldnoti-

ties ontvreemdend of onteigenend? Hoe verhield ik me als responsief onderzoeker 

en als buitenstaander tot hetgeen ik tijdens interacties met anderen waarnam? 

Welke kanten van de voor mij vreemde andersheid van anderen trokken het meest 

mijn aandacht? Hoe probeerde ik betekenis te geven aan dat wat mijn aandacht trok? 

In hoeverre hield ik er daarbij rekening mee dat mijn ervaringen met vreemdheid 

altijd terugverwezen naar mezelf? En diende ik het vreemde dat ik ervoer en de wijze 

waarop ik anderen ermee zag en hoorde omgaan alleen te beschrijven, of waren er 

ook situaties waarin ik me er actiever (en normatief) toe had moeten verhouden? 

Deze vragen over de wijze waarop ik vorm, invulling, betekenis en richting gaf aan 

mijn waarnemingen en aan de interacties met onderzoeksdeelnemers, speelden –

terwijl ik met behulp van de inzichten van Goffman, Kunneman en Waldenfels meer 

inzicht probeerde te krijgen in de verzamelde data – op de achtergrond steeds mee. 

Daarmee dienen de drie geselecteerde metatheorieën om meer inzicht te krijgen, 

niet alleen in de door mij verzamelde, ge(co)construeerde en geselecteerde data, 

maar ook in mijn eigen waarnemerspositie, houding, gedragingen en opvattingen 

tijdens de processen van dataverzameling, -(co)constructie, -selectie en inter- 

pretatie. In paragraaf 7.3.2. beschrijf ik de belangrijkste lessen die ik hierdoor heb 

geleerd.

voortdurend zelf ook een voorstelling, niet alleen in de rollen van responsief onder-

zoeker, observant, deelnemer, toeschouwer of buitenstaander, maar eveneens als 

man/jongen, als indringer, als gast, als bekende en een enkele keer als vriend. In elk 

van die rollen gaf ik gewild en ongewild indrukken aan degenen die míj tijdens inter-

acties waarnamen. Welke indrukken probeerde ik wel en niet te geven? Op welke 

wijze beïnvloedden de voorstellingen van anderen de voorstellingen die ik gaf? Hoe 

beïnvloedden mijn voorstellingen die van anderen? In hoeverre kreeg ik door het 

meestal tijdelijke (en vaak vluchtige) karakter van de rollen die ik uitvoerde adequate 

informatie over wat er tijdens alledaagse ontmoetingen in omgekeerde-integratie-

settingen gebeurt en in hoeverre was dat wat me opviel – en de verwarrende ‘dreun’ 

die ik er dikwijls door kreeg – juist een gevolg van het feit dat ik als onderzoeker 

altijd een passant en een buitenstaander was? Wat zag ik vanwege die tijdelijke 

rollen anders dan instellingsvertegenwoordigers die al jarenlang actief zijn? En in 

hoeverre was mijn veelvuldige verwarring – als een fase in een reflectieproces – 

representatief voor de ervaringen van andere nieuwkomers in omgekeerde- 

integratiesettingen? 

Door Kunnemans bril gekeken, betrad ik tijdens mijn veldwerk in omgekeerde- 

integratiesettingen een interferentiezone tussen de leefwereld van (al of niet  

professioneel) betrokkenen en de systeemcontext van een zorginstelling, waar 

communicatieve en instrumentele logica voortdurend met elkaar worstelen om de 

macht. In dit aanhoudende krachtenspel bracht ik – als onderzoeker en als buiten-

staander – een nieuw perspectief in, waarmee ik ruimte probeerde te maken voor 

de persoonsgebonden, subjectieve handelings- en ervaringkennis van betrokkenen. 

Waaruit bestaat het perspectief dat ik inbracht en hoe is het tot stand gekomen? 

Op welke wijze probeerde ik ruimte te maken voor de invloed van communicatieve 

logica? Op grond waarvan deed ik dat? In hoeverre werd mijn denken en doen daarbij 

beïnvloed door zorgprofessionele protocollen en denkkaders? Welke invloed had de 

instrumentele logica van de academie – met als hoofddoel het schrijven van een 

proefschrift dat aan wetenschappelijke standaarden voldoet – op mijn denken  

en handelen? Welke middelen zette ik in om mijn eigen (sub)doelen en agenda te  

realiseren en in hoeverre koloniseerde ik daarmee de leefwereld van de mensen met 

en zonder verstandelijke beperking die aan mijn onderzoek deelnamen? 

Vanuit Waldenfels’ perspectief bezien ten slotte, kon ik het vreemde dat betrokkenen 

bij omgekeerde-integratieprojecten ervaren tijdens onderlinge ontmoetingen  

onmogelijk interpreteren zonder ook aandacht te hebben voor het vreemde dat ik 

zelf tijdens ontmoetingen met anderen ervoer. Daarbij moet ik in acht nemen dat 

dit vreemde zich nooit zal laten kennen en dat onderzoek ernaar hooguit zou kunnen 

leiden tot meer inzicht in de verhouding tussen de waarnemer en de/het waar- 

genomene. Als gevolg daarvan werd mijn positie als interpretatief onderzoeker  

uitermate problematisch; wetenschappelijk onderzoek draait (volgens de heersende 

opvattingen) immers om het vermeerderen van kennis over iets wat totnogtoe 

onbekend is. In mijn pogingen om nieuwe kennis op te doen over het onkenbare 
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Hoofdstuk 4 
De confrontatie met 
onbehaaglijke en 
verwarrende andersheid 

In dit hoofdstuk focus ik op lijfelijke ontmoetingen tussen de nieuwe en oorspron-

kelijke bewoners van omgekeerde-integratiebuurten. Dat doe ik allereerst door te 

beschrijven en te analyseren wat er gebeurt als buurtbewoners zonder verstan-

delijke beperking (een van) hun buurtgenoten met een verstandelijke beperking 

tegenkomen, al of niet in gezelschap van een zorginstellingsvertegenwoordiger 

of familielid. Hoe bewegen en gedragen zij zich in dergelijke situaties? In hoeverre  

verwijderen zij zich, houden ze afstand, zoeken ze toenadering en staan ze stil bij 

elkaar? 

Om hier meer over te weten te komen, start ik bij de observeerbare kant van die 

interacties. Maar omdat het, zoals ik al in paragraaf 3.4.2 aangaf, in ontmoetingen 

om meer dan het aanwijsbare draait, richt ik me in dit hoofdstuk eveneens op de 

betekenissen die de oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners aan onderlinge inter-

acties ontlenen. Welke zorgen, verwachtingen en intenties hebben zij als ze elkaar 

tegenkomen? En welke waarden hechten ze aan hetgeen ze in de nabijheid van een 

ander ervaren? 

In mijn zoektocht naar antwoorden op de bovenstaande vragen maak ik hoofdzakelijk 

gebruik van mijn veldnotities en van interviewtranscripten waarin de direct- 

betrokkenen zelf aan het woord komen. (Zie bijlage 9 voor de regels die ik bij de  

presentatie van de interviewtranscripten hanteer.) 

Daarnaast duiken op enkele plaatsen in de tekst ook fragmenten op over  

ontmoetingen waarin ik zelf als nieuwkomer optreed. Met deze beschrijvingen  

probeer ik me enerzijds te verplaatsen in wat buurtbewoners zonder verstandelijke 

beperking in de positie van nieuwkomer en buitenstaander ervaren; anderzijds  

dienen zij ook om de door mij geconstrueerde dialoog tussen de directbetrokkenen 

aan te vullen. Ik heb de geselecteerde fragmenten en beschrijvingen geclusterd in 

twee kernthema’s: ‘op afstand blijven’ en ‘verbinding zoeken’. 

In paragraaf 4.1 staat de (behoefte aan) afstand tussen buurtbewoners met en 

zonder verstandelijke beperking centraal, terwijl paragraaf 4.2 op verscheidene  

pogingen tot verbinding focust. 

Aan het einde van beide paragrafen beschrijf ik wat me het meest opvalt als ik, met 

behulp van de theoretische perspectieven van Goffman, Kunneman en Waldenfels, 

op de gepresenteerde fragmenten reflecteer.
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meer het gevangenisidee, hè – daar zit nog een schuin hek op die omheining. Da’s 

niet zo als je daar langsloopt van: “Da’s een gevangenis”, maar het is wel veel 

geslotener. En die mensen zie je ook niet … Daar hebben wij allemaal nul komma 

nul contact mee.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870020, 

pp. 4, 9, 16-17)

Buurman Michiel en zijn vrouw Dianne wonen ten tijde van het interview bijna drie 

jaar tegenover een instellingshuis voor personen met een ernstige verstandelijke 

beperking. Vrijwel het enige wat zij in het dagelijks leven van hun zesentwintig over-

buren merken, zijn hun verplaatsingen tussen hun huis en de dagbestedingslocatie. 

Slechts zeer sporadisch ziet Michiel één van hen even van dichterbij, bijvoorbeeld als 

hij in zijn voortuin staat terwijl ze passeren. Die schaarse momenten duren meestal 

enkele seconden, en gaan voorbij zonder dat er sprake lijkt te zijn van enige vorm van 

wederzijdse communicatie. Dianne stelt dat de aard en de ernst van de handicap 

van hun overburen hiervoor de belangrijkste redenen vormen.

(D): ‘Ik denk dat je als [nieuwe] bewoners hier in dit wijkje ook niet zo ontzettend 

veel van de cliënten van [naam instelling] zult merken, omdát zij een vrij laag 

niveau hebben. [...] Ik denk dat het een andere situatie zou zijn, als je hier een 

“semi-zelfstandig-wonen-situatie” had.’

(M): ‘Ja.’

(D): ‘Dan word je ook directer d’r mee geconfronteerd, want dan zullen d’r ook 

mensen zijn waar je wél contacten mee kunt maken. En waar je misschien een 

keer een praatje mee maakt als je in de voortuin staat te werken. Weet je wel: 

dat ze langskomen op de fiets, dat soort zaken, dat heb je nu niet zo. Dus: in die 

zin is het nu helemaal niet … ja, merk je er niet meer van dan dat ze er wonen.’

(M): ‘Ja.’

(D): ‘Ze wonen er, ze komen langs – en dat is het.’ 

(buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870027, 

p. 16)

4.1.2 Binnenshuis leven

Volgens zorgverleners heeft de beperkte zichtbaarheid van mensen met een 

verstandelijke beperking in het dagelijks straatbeeld vooral te maken met veilig-

heidsoverwegingen en een gebrek aan voldoende begeleiding. In de twee instellings- 

huizen achter de woning van Wouter en Esmée bijvoorbeeld, gaan de buitendeuren op 

slot zodra de bewoners terug zijn van hun dagbesteding. Karel en zijn huisgenoten, 

vijftigplussers met een ernstige verstandelijke beperking, komen ’s avonds en in het 

weekend vrijwel niet op straat.

4.1 Op afstand blijven

4.1.1 Weinig anderen ontmoeten

Veel nieuwe buurtbewoners geven aan in het dagelijks leven weinig te merken van de 

aanwezigheid van hun buurtgenoten met een verstandelijke beperking. Zij noemen 

als de belangrijkste kenmerken van hun omgekeerde-integratiebuurt het vaakst: 

‘rust’, ‘ruimte’ en ‘groen’. Volgens nieuwkomer Thijs zijn de oorspronkelijke buurt-

bewoners die zich regelmatig alleen buitenshuis begeven, op de vingers van twee 

handen te tellen (gespreksverslag 870079, p. 1). 

Meestal is het opvallend stil op straat: er is weinig beweging en weinig verkeer. 

Slechts af en toe passeert er een auto, een taxibusje, een driewieler of een groepje 

wandelaars. Het gros van de instellingshuizen ligt op enige afstand van de door-

gaande weg en is omheind door een brede groenstrook of een stevige schutting. 

Overal kwinkeleren vogels. Wie niet beter weet, waant zich volgens buurvrouw 

Angelique eerder op een vakantiepark dan in een woonwijk (interviewtranscript 

870029-30, p. 11). 

Verscheidene buren zonder verstandelijke beperking weten wel beter. Ruben en 

Hendrik bijvoorbeeld, die allebei ruim tien jaar in de buurt wonen en die – mede  

vanwege hun betrokkenheid bij de buurtvereniging – veel ervaring hebben met zowel 

spontaan als georganiseerd burencontact, beseffen terdege dat de weinige personen 

met een verstandelijke beperking die zich in het dagelijks straatbeeld vertonen, 

geen afspiegeling van de totale oorspronkelijke bewonerspopulatie vormen. Volgens 

Ruben is de rust en stilte in hun woonomgeving voor een belangrijk deel te verklaren 

doordat de nieuwkomers er alleen in aanraking komen met degenen die onder de 

noemer ‘de goeien’ vallen. 

(R): ‘Kijk, als [nieuwe] bewoners zien wij natuurlijk alleen maar “de goeien”, hè. 

Of ja, “de goeien” … [De mensen] die ook alleen rondfietsen, die alleen kunnen  

wandelen. Die mensen zijn heel toegankelijk en ook heel vriendelijk en da’s  

gewoon altijd … die zijn altijd gezellig. [...] Kijk, als die mensen buiten zijn, zijn ze 

allemaal in goeie doen, hè. Die zullen binnen hun eigen ook heel anders manifes-

teren – en noem maar op – maar dat zien wij niet, dat merken wij niet. Of mini-

maal, dat je daar eigenlijk weet van hebt. Ja.’ [...]

(I): ‘Dat zei Hendrik ook de vorige keer: “Wij zien alleen “de goeien”. Dus er is ook 

nog een deel van de mensen die wel je buren zijn, die hier wel wonen, maar die je 

niet ziet.’ [...]

(R): ‘“De goeien” [...] – dáár wonen wij tussen. Je hebt ook “de minder goeien” of 

“de slechten”, zeg maar, die alleen maar op bed liggen en helemaal niet kunnen 

communiceren – en noem maar op – en ja, dat is ook moeilijk: die zitten toch 

aan de rand. En er is één woonhuis, op [straatnaam], daar staat ook een hek 

omheen, of een schutting. Hier [tegenover] is ook een schutting, alleen daar kun 

je door-  en overheen kijken. Maar dáár staat een schutting, die is hoog … da’s 
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(I): ‘Hmhm.’

(E): ‘Ja, want inderdaad: als ze iets organiseren of als er iets moet gebeuren, 

dan zijn wij altijd wel van de partij.’ 

(W): ‘Ja. Juist omdat je weet dat het geïntegreerd wonen dat hier plaatsvindt 

ook belangrijk kan zijn voor díe mensen, doe je daar ook wel aan mee. Hè, dat 

is wat je kan benoemen met “een open houding”. Maar ik denk niet dat je van 

[nieuwe] bewoners kunt verwachten dat ze daar heel proactief mee bezig zijn, 

om zelf te zorgen voor die integratie. Nee, dat moet toch echt vanuit [naam 

zorginstelling] komen.’

(buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870028, 

pp. 41-42) 

Wat vinden de buurtbewoners met een verstandelijke beperking ervan dat zij zo 

weinig buitenshuis komen? Velen van hen laten er weinig misverstand over bestaan 

dat ze liever buiten dan binnenshuis zijn. Vaak heeft dit ermee te maken dat zij zich 

in de woonvoorziening vervelen, Berend bijvoorbeeld, een ruim zestig jarige man 

met een ernstige verstandelijke beperking, heeft volgens zijn persoonlijk begeleider 

Margot vooral een hekel aan de weekenden vanwege het vele passieve binnen zitten.

Terwijl we in een groepje van de dagbesteding naar huis lopen, vertelt Margo: 

‘Berend vindt het heerlijk om te werken. Dat zou hij het liefst iedere dag doen. 

Hij vindt het helemaal niet leuk dat het nu weekend is.’ Ik: ‘Wat doet Berend zoal 

in het weekend?’ Margo: ‘Nou, niet zo veel eigenlijk. Hij zit vaak in de woonkamer 

voor zich uit te kijken.’ 

(veldnotities 5 november 2010, p. 57)

Maar in veel gevallen wordt het op het eerste gezicht ook niet duidelijk wat een 

oorspronkelijke buurtbewoner ervan vindt dat hij of zij noodgedwongen zoveel tijd 

binnenshuis doorbrengt. Diederik bijvoorbeeld, een doofblinde oude man met een 

zeer ernstige verstandelijke beperking, kan uren in zijn rolstoel in de hoek van de 

woonkamer zitten, zonder dat hij laat merken of hij die plek en die tijdsbesteding 

op prijs stelt. Hij zit vaak doodstil, met zijn hoofd schuin naar achteren en zijn ogen 

gesloten. Die schijnbaar neutrale, onverstoorbare houding blijkt echter grondig te 

kunnen veranderen, als je met hem mee naar buiten gaat. Tijdens een tochtje door 

de buurt werd me snel duidelijk dat Diederiks stille, afwezige aanwezigheid binnens- 

huis allerminst betekent dat hij geen verschillen opmerkt tussen binnen- en buiten-

zijn, of dat hij geen voorkeur voor een van beide zou kunnen uitdrukken.

Het is een heldere, frisse herfstmiddag: de zon schijnt en we ademen ijle wolkjes 

uit. Diederik heeft de afgelopen week veel binnen gezeten. Nu loop ik met hem 

in een rolstoel buiten. Aan de rand van een net gerooid maïsveld minderen we 

vaart. De laagstaande zon schijnt opeens pal in onze gezichten, maar je moet 

Na het avondeten wil Karel samen met mij een volle vuilniszak in de container 

gooien. We lopen naar de voordeur, maar die zit op slot. Er brandt een rood 

lampje. Beduusd trek ik aan de deurklink, maar er zit geen beweging in. Dus loop 

ik naar wooncoördinator Wesley, met Karel vlak achter mij aan. Karel laat hem 

de vuilniszak zien. Meteen opent Wesley de voordeur, met een sleutel. Het rode 

lampje springt uit. We gaan naar buiten en ik laat de deur op een kier staan. [...] 

Als we weer binnenkomen en ik de deur achter ons dichttrek, springt het rode 

lampje onmiddellijk weer aan. Terug in de woonkamer vraag ik aan Wesley: ‘Hé, 

gaat de voordeur automatisch op slot als je hem dicht doet?’ Wesley antwoordt, 

met een spijtige gezichtsuitdrukking: ‘Ja, dat hebben we toch zo gedaan. Dat 

hadden we eerst niet, maar toen is er iemand weggelopen. Dat leverde te veel 

gedoe op.’

(veldnotities 4 november 2010, p. 40)

Woningcoördinator Wesley realiseert zich terdege dat het preventief afsluiten van 

de woonvoorziening vanuit veiligheidsoverwegingen niet alleen de bewegingsvrijheid 

van zijn cliënten inperkt, maar ook op gespannen voet staat met het beleidsstreven 

van zijn werkgever om zo ‘geïntegreerd mogelijk’ vorm te geven aan het leven van 

mensen met een verstandelijke beperking. Voor hem en zijn collega’s is het alter-

natief – de bewoners voortdurend in de gaten houden terwijl de deuren van het slot 

zijn – echter ondoenlijk. Al zijn cliënten hebben begeleiding nodig zodra ze buitenshuis 

zijn, anders zullen ze zeer waarschijnlijk verdwalen of in andere problemen verzeild 

raken, en er zijn niet genoeg zorgverleners (of vrijwilligers) om hen te begeleiden. Zo 

lang dat zo is, zullen er slechts zeer sporadisch ontmoetingen tussen hen en hun 

nieuwe buurtgenoten kunnen plaatsvinden.

Diverse nieuwkomers geven aan dat dit schaarse burencontact niet veel anders is 

dan in de buurten waarin zij voorheen hebben gewoond. En het gros van hen zegt 

daarnaast in het dagelijkse leven ook weinig contact te hebben met hun buurtge- 

noten zonder verstandelijke beperking. Zij beschouwen de jaarlijkse buurtbarbecue, 

of een andere georganiseerde collectieve activiteit, als een van de weinige  

geschikte momenten voor burencontact; in het leven van alledag is er nou eenmaal 

niet veel tijd voor andere vormen van burencontact (zie gespreksverslag 870088, 

pp. 6; interviewtranscript 870027, p. 33). 

Toch klinken er hier en daar ook andere geluiden. Buurman Wouter en buurvrouw 

Esmée bijvoorbeeld, staan open voor meer contact met hun achterburen met een 

ernstige verstandelijke beperking, al verwachten zij wel – vooralsnog vergeefs – dat 

de zorginstelling hierbij het voortouw zal nemen.

(W): ‘Ik denk dat – dat hebben wij ook wel gemerkt in de keren dat wij daar geweest 

 zijn – je ziet wel dat die mensen, dat het iets doet voor ze. Alleen ja, het is toch 

… ja, de houding is van ons uit wel open, maar ik denk dat je het initiatief meer 

verwacht vanuit de kant van [naam zorginstelling], om daar dan wat mee te 

doen.’
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zijn, maar dat zullen dan toch echt langdurige contacten moeten zijn. [...] Willem 

heeft twee verschillende gedaanten: hij is heel aanhankelijk tegen, en een open 

boek voor Pieter en Brechtje [twee mensen die hem al jaren komen bezoeken] 

– die hij al lang kent. Hij laat ontzettend duidelijk merken dat ‘ie ontzettend blij 

is als zij komen. Maar tegen vreemden is hij afhoudend en ongeïnteresseerd.’ 

(zus, interviewtranscript 870063, pp. 8, 24; member check pp. 1-2)

De impact van die afhoudende, ongeïnteresseerde houding van Willem ten opzichte 

van personen die voor hem vreemd zijn, ervoer ik ontegenzeggelijk op de eerste 

middag dat wij elkaar ontmoetten. 

Tijdens de drie uren die wij op het dagbestedingcentrum in elkaars nabijheid 

doorbrachten, kreeg ik niet één keer het idee dat Willem mij opmerkte. En in de 

taxi tussen het dagbestedingscentrum en zijn huis voelde het alsof we dood 

voor elkaar waren. We zaten vlak naast elkaar, slechts door een smal gangpad 

gescheiden. Ik keek naar hem, wilde wat zeggen, maar had geen idee wat. Zouden 

woorden ons dichter bij elkaar kunnen brengen? Ik geloofde het niet. Dus bleef 

ik zwijgen en af en toe in zijn richting kijken. Maar Willem keek nooit terug. Ik 

had het idee alsof ik naast een zombie zat. De hele ontmoeting ervoer ik als 

naargeestig en zeer verontrustend – een lichaam, een lijf in mijn omgeving 

dat alleen maar zat, niks leek waar te nemen en waarmee ik geen contact kon  

krijgen. Ik kreeg op geen enkele manier hoogte van Willem en voelde me in zijn 

nabijheid ongewenst, machteloos en ongemakkelijk.

(veldnotities 5 november 2010, p. 55)

Na afloop van deze voor mij onbehaaglijke ervaring realiseerde ik me dat het ver-

haal van Willems zus Lydia doorslaggevend was voor de manier waarop een buiten-

staander zoals ik betekenis gaf aan Willems onverstoorbare houding. Zonder haar 

zienswijze zou ik waarschijnlijk veel vatbaarder zijn geweest voor de opvatting dat 

een ontmoeting met onbekende anderen niets voor Willem betekende. Door het-

geen Lydia had verteld, wist ik echter wel beter.

4.1.4 Een ander ontwijken

Uit veel van mijn observaties en uit diverse verhalen van nieuwe buurtbewoners is 

af te leiden dat de nabijheid van buurtgenoten met een verstandelijke beperking 

ook – en op allerlei manieren – impact heeft op hun doen en laten. Buurman Martin  

bijvoorbeeld, die in het dagelijks leven zeer weinig van zijn overburen met een  

verstandelijke beperking merkt, wordt toch geregeld door hun aanwezigheid beïn- 

vloed, allereerst doordat de uiterlijke verschijning van sommigen hem ongemakkelijk 

maakt.

stil staan om de stralen op je huid te kunnen voelen. Ik ga op mijn hurken naast 

de rolstoel zitten en houd mijn ogen geruime tijd gesloten. Het is weldadig warm 

en doodstil. Diederik is nu veel actiever dan thuis. Zat hij daar meestal met zijn 

kin op zijn borst en zijn ogen gesloten voor zich uit te suffen, nu ligt zijn hoofd 

in zijn nek en heeft hij zijn gezicht in de richting van de zon geheven. Hij spert 

zijn ogen telkens enkele seconden lang wijd open, recht in het schelle licht, en 

wiegt zijn hoofd zachtjes heen en weer. Af en toe slaakt hij een diepe zucht en 

smakt hij met zijn lippen. Ziet hij iets? Herinnert hij zich iets? Wil hij iets? Hoe dan 

ook, Diederik geniet op dit plekje in de najaarszon. En hij krijgt veel meer van zijn 

omgeving mee dan ik vooraf had gedacht.

(veldnotities 6 oktober 2012, p. 33)

4.1.3 Geen interesse tonen in een ander 

De meeste bestuurders en middenmanagers steken niet onder stoelen of banken 

dat er in het dagelijks leven in omgekeerde-integratiesettingen weinig sprake is van 

ontmoetingen. Bestuurder Corneel, die ruim veertig jaar in allerlei functies bij ‘zijn’ 

zorginstelling werkzaam is geweest, stelt direct bij de aanvang van het onderzoek 

bijvoorbeeld:

(C): ‘Je hoeft niet in beeld te gaan brengen wat er tussen mensen met en zonder 

handicap gebeurt, want er gebeurt niets.’

(bestuurder, veldnotities 10 juni 2010, p. 36)

Soortgelijke opmerkingen, al of niet met een teleurgestelde ondertoon, komen ook 

in veel verhalen van familieleden voren. Zo zou het omgekeerde-integratiebeleid 

volgens Joke, de moeder van de ruim veertig jarige Rogier, een man met het label 

‘autisme’, in de straat van haar zoon alleen zin hebben, als de nieuwe buren bereid 

zouden zijn om een band op te bouwen met hun (vaak) rolstoelafhankelijke overburen 

met een ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Tot haar 

teleurstelling is er de afgelopen jaren echter vrijwel geen enkele vorm van contact 

geweest tussen de oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners (gespreksverslag 

870076, p. 2). 

De huidige situatie brengt diverse wettelijke vertegenwoordigers er toe om de  

aanwezigheid van de nieuwe buren te typeren als ‘onzin’ en ‘niet relevant’ voor hun 

familielid. Lydia, de zus van Willem, een man met een ernstige verstandelijke beperking 

die ruim zestig jaar bij de zorginstelling woont – waarvan de laatste drie jaar in de 

nabijheid van buren zonder verstandelijke beperking – is één van hen.

(L): ‘Mensen met een verstandelijke beperking moesten “in de buurt” wonen 

en contacten hebben met hun buren … Ik heb altijd gezegd: “Dat wil ik voor 

Willem absoluut niet”. Want dat is echt onzin voor hem. [...] Ik denk dat je van 

mensen zoals Willem moet zeggen dat contacten natuurlijk belangrijk voor hem 
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(W): ‘Jaha!’

(I): ‘Heb jij dat meegemaakt? [...] Deed hij dat elke dag?’

(W): ‘Hij had dan zoiets [...]: “Ja, Willy, ik kom even bij jou koffiedrinken”. “Nee, dat 

kan helemaal niet!” Nou, en dan die confrontatie elke keer – dat kan niet. Dat 

moet ik niet. Dus als je hem dan ziet en ik ben boven … dan ben ik gewoon niet 

thuis.’

(I): ‘Dan blijf je boven.’

(W): ‘Dan blijf ik uit het zicht.’

(I): ‘Maar heeft dat er ook mee te maken dat je het – zoals je net zei – moeilijk 

vindt om “nee” te zeggen?’

(W): ‘Ja. Ja, inderdaad, dat is ook zo. Maar als je dat niet doet, dan ben je ver-

kocht. [...] Op een gegeven moment dan zeg je: “Nee hoor, dat doe ik niet meer”. 

Nee, daar ben ik gewoon heel straight in, dan zeg ik van: “Nee, dat doen we niet”.’

(I): ‘Okee.’

(W:) ‘Maar Robert, die is, ja, Oost-Indisch doof.’ (lacht)

(I): ‘Die komt gewoon weer?’

(W): ‘Die komt gewoon weer. Dus dat moet je dan zó opvangen.’

(I): ‘Okee.’

(W): ‘Dan doe je de deur niet open.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870056, 

pp. 37-38)

Willy geeft aan dat zij deze ‘confrontaties’ met Robert ontloopt, omdat ze enerzijds 

maar niet aan hem krijgt uitgelegd dat hij niet zomaar welkom is bij haar op de koffie, 

en ze het anderzijds te zwaar vindt om zijn verzoek steeds opnieuw expliciet te 

moeten weigeren. Dit betekent allerminst dat Willy iedere ontmoeting met Robert 

ontloopt, integendeel: ze maakt op straat geregeld een praatje met hem en 

ze komt ook op zijn verjaardag en op die van zijn huisgenoten. Daarnaast is Willy  

vrijwilliger bij een dagbestedingsproject van de zorginstelling en heeft ze contact 

met diverse andere buurtgenoten met een verstandelijke beperking. Al met al is zij 

een uitzonderlijk betrokken nieuwkomer, die ook nog meedoet aan diverse collec-

tieve ontmoetingsactiviteiten tussen oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners én 

lid is van de buurtvereniging. 

Het voorbeeld van buurvrouw Willy illustreert dat ook nieuwe buren die dikwijls 

open staan voor de interactie met buurtgenoten met een verstandelijke beperking, 

sommige ontmoetingen op sommige momenten uit de weg gaan. De meeste nieuw- 

komers hebben er vooral moeite mee om keer op keer consequent en expliciet hun 

grenzen aan te moeten geven. In plaats van, hetzij vermanend, hetzij op een andere 

manier, ‘de confrontatie aan te gaan’ met een buurtgenoot met een verstandelijke 

beperking die door een ongebruikelijke verschijning, houding of handelwijze de 

buurtmores overtreedt, proberen zij dergelijke ontmoetingen liever zo veel mogelijk 

te voorkomen. 

(M): ‘Sommigen kwijlen voortdurend, daar ben je vies van. Je schrikt van het 

uiterlijk van bepaalde cliënten, je schaamt je er misschien voor dat je het doet, 

maar je doet het. En wat betreft die gezamenlijke barbecue – ik denk dat van 

verschillende nieuwe buurtbewoners de eetlust al is vergaan bij het zien van 

bepaalde cliënten. Het uiterlijk is medebepalend voor de manier waarop je een 

[verstandelijk] gehandicapte benadert, daarvan ben ik overtuigd. Bij de meesten 

kun je het zien, hè. Daar zíe je aan dat ze gehandicapt zijn.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, gespreksverslag 870088, p. 7)

Daarnaast is het voor Martin ook niet altijd even duidelijk hoe hij zich moet gedragen 

tijdens een schaarse ontmoeting met een overbuur met een verstandelijke beperking. 

Niet alleen kan hij met het merendeel van hen nauwelijks verbaal communiceren, 

maar enkelen komen hem ook al gauw – letterlijk – te dicht op de huid. Dergelijke 

ontmoetingen bezorgen Martin zulke onbehaaglijke ervaringen, dat hij ze waar 

mogelijk uit de weg gaat. Als voorbeeld hiervan noemt hij de ontmoetingen met Jet, 

één van de weinige overburen die geregeld zonder begeleiding buiten komt. Jet, een 

lachgrage oudere vrouw met een ernstige verstandelijke beperking, is dol op kleine 

kinderen. Als zij haar buurman met de baby ziet wandelen, wil zij die baby heel graag 

aanraken, knuffelen of vasthouden. Martin wil dat liever niet, maar weet niet hoe hij 

Jet dit duidelijk kan maken. Vooralsnog ziet hij geen andere oplossing dan haar te 

ontlopen als hij met de baby door de buurt wandelt.

(M): ‘Vanmorgen liep ik met [naam baby] in de buggy, toen ik in de verte de buur-

vrouw zag die altijd zo bovenop de kinderwagen duikt. Ze roept altijd “Baby, 

baby!” en komt [...] dan hard aanlopen. Toen dacht ik onmiddellijk: “Dat moeten 

we niet hebben!” en ik ben een blokje om gegaan.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, gespreksverslag 870088, p. 5)

4.1.5 Doen alsof je er niet bent 

Buurvrouw Willy, een ruim zeventig jarige oma die ten tijde van het interview ruim 

tien jaar naast een woonvoorziening voor personen met een matige verstandelijke 

beperking woont, doet geregeld alsof ze niet thuis is om haar buurman Robert te 

ontwijken. Laatstgenoemde belt regelmatig bij haar aan voor een kopje koffie, terwijl 

Willy hem niet heeft uitgenodigd.

(W): ‘Robert [...] kwam hier elke keer aanbellen. En als ik van boven kwam, kon ik 

langs de lamellen naar de deur kijken – en dan zag ik hem staan, hij had z’n rolstoel 

bij zich. Dan staat ‘ie buiten en belt ‘ie aan – en dan ga ik vlug terug. Dan ben ik 

niet thuis. Want als je daar aan begint, dan staat hij d’r elke dag.’ 

(I): ‘Okee.’

(W): ‘Daar moet je echt, door schade en schande moet je dat zelf ondervinden.’

(I): (lacht) ‘Ja?’
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Ook personen met een verstandelijke beperking doen soms alsof een ander er niet 

is. In een kleine, goedbezochte instellingssupermarkt bijvoorbeeld, hebben zowel de 

medewerkers als de klanten met een verstandelijke beperking hoegenaamd geen 

oog voor elkaar (veldnotities 4 november 2010, p. 28). 

Niet al die pogingen om de ontmoeting met een voor hen vreemde ander te 

voorkomen zijn echter even subtiel. Zo brengt Tobias, een excentrieke zestiger met 

een matige verstandelijke beperking, onder het genot van een kopje koffie in het 

restaurant naast de kerk op een luide fluistertoon onbedoeld alle gasten op de 

hoogte van zijn voorstel om te doen alsof een minstens net zo’n excentrieke andere 

zestiger er niet is.

Tobias ziet dat een van de vrijwilligers opkijkt als een morsig geklede man met 

een grijze baard aan het tafeltje naast hen opeens luid begint te mopperen en 

te schelden. Hij stoot de vrijwilliger discreet aan en adviseert dan, op een voor 

iedereen verstaanbare, samenzweerderige toon: ‘Niks van die man aantrekken! 

Trek je niks van hem aan!’ Als de mopperende grijsaard daarop verstoord in onze 

richting kijkt, doet Tobias alsof zijn neus bloedt. En hij is niet de enige – iedereen 

kijkt voor zich uit. Het blijft een tijdje akelig stil. [...] Wanneer ik Tobias later vraag 

waarom hij aangaf dat wij ons niks van die man moesten aantrekken, antwoordt 

hij: ‘Omdat die man een beetje vreemd is, begrijp je?’

(veldnotities 15 juli 2012, p. 105)

4.1.7 Een ander subtiel (laten) passeren

Dikwijls lukt het betrokkenen zonder verstandelijke beperking wél om de ontmoe- 

tingsruimte tussen zichzelf en anderen in de publieke ruimte op een subtiele manier 

af te bakenen. Een korte blik – al of niet vergezeld door een nog kortere, beleef-

de glimlach – blijkt vaak een probate methode om iemand op de gewenste afstand 

te houden. Dat is ook het geval tijdens een wandeling door de buurt met Freddie, 

een dikwijls zeer luidruchtige man met een ernstige verstandelijke beperking en een 

opvallend uiterlijk.

We lopen op een breed, geasfalteerd pad aan de rand van de wijk, met aan beide 

kanten hoge bomen en gras. Het is er groen en rustig. Freddie is veel stiller dan 

de afgelopen dagen binnenshuis. Hij schreeuwt minder en lijkt de omgeving aan-

dachtig waar te nemen: de regendruppels op zijn gezicht, de ruisende takken, 

een houtduif op het pad voor ons. Hoewel hij ontspannen is, ligt er zoals altijd 

een dreigende grimas op zijn gezicht en slaakt hij af en toe een rauwe kreet. 

[...] We zijn niet de enigen hier; zo om de drie of vier minuten komt ons iemand 

tegemoet. Meestal zijn het wandelaars, af en toe ook een fietser. Vrijwel iedere 

keer als we het punt naderen waar wij elkaar zullen gaan passeren, mindert 

degene die ons tegemoet komt vaart om – ondanks het brede pad – met een 

waas van een glimlach ruim baan voor ons te maken. In het voorbijgaan richten 

4.1.6 Doen alsof een ander er niet is

‘Doen alsof je er niet bent’, om de ontmoeting met een ander uit de weg te gaan, 

lijkt een doeltreffende tegenhanger te hebben in ‘doen alsof die ander er niet is’. 

Dit letterlijke ‘doen alsof een ander er niet is’ neemt een belangrijke plek in tijdens 

ontmoetingen in omgekeerde-integratiesettingen. Francien, een zichtbaar ge-

handicapte oudere vrouw met grote, starende ogen en een donkere stem, ontmoet 

geregeld personen zonder verstandelijke beperking die doen alsof zij er niet is. Dat 

weerhoudt haar er echter niet van om steeds opnieuw contact met hen te zoeken.

In de hal van het zwembad zijn zes mensen aanwezig. Francien is één van hen,  

zij staat op ongeveer twee meter afstand van twee kleine meisjes. De ene is 

misschien vijf jaar oud, de andere ongeveer twee. De meisjes zitten naast hun 

moeders, die met hun rug naar Francien gekeerd door het raam naar de kinderen 

in het zwembad kijken. Met haar doordringende ogen op hen gericht, zegt Francien 

op luide en dwingende toon: ‘Meisjes, kijk mij eens aan!’ De twee doen alsof ze 

Francien niet horen, wenden zich af en kruipen dicht tegen hun moeders aan. 

Ook die doen alsof ze Franciens aanwezigheid en stem niet opmerken; ze kijken 

niet op of om. Eventjes is het is doodstil in de hal. [...] Dan klinkt het opnieuw, 

gebiedend: ‘Meisjes, kijk mij eens aan!’ Ik voel de spanning stijgen. Wat gaat er 

gebeuren? De vier reageren alweer niet. Het blijft nu wel een seconde of vijf 

stil. … Dan zegt Francien, duidelijk verstaanbaar: ‘Ik wil jullie een fijn weekend 

wensen.’ Het klinkt onverwacht plechtig uit haar mond. Nog steeds geen reactie 

van de vier voor het raam. Francien doet langzaam een paar stappen richting de 

uitgang. Dan draait ze zich nog één keer om en zegt luid: ‘Ik ben weg. Ajuus.’ Ze 

stapt door de schuifdeuren en verdwijnt. De vier bij het raam lijken ook nu niet te 

reageren op het gebeurde. Geen opgeluchte blikken, geen zucht van verlichting, 

geen enkele verandering in lichaamshouding. Niets. Alsof ze Francien in het ge-

heel niet hebben opgemerkt.

(veldnotities 19 augustus 2011, p. 7)

Veel nieuwe buurtbewoners vertellen dat ze na verloop van tijd steeds minder 

opkijken van de ongewone uiterlijke verschijningen of manieren van doen van hun 

buurtgenoten met een verstandelijke beperking en steeds minder de neiging voelen 

om speciale aandacht aan hen te schenken. Ze zijn aan hun voorheen opvallende 

aanwezigheid gewend geraakt. Buurvrouw Geertje ziet die gewenning ook bij haar 

kinderen optreden:

 

(G): ‘In het begin toen we in [de buurt] wandelden, en er liep iemand met zo’n 

karretje achter zich aan rare bewegingen te maken, werd onze middelste van 

twee [...] echt heel boos! En die zei: ‘Mama, die meneer mag niet zo raar doen!’ 

Nu horen ze het niet eens meer. Als we nu wandelen en er komt iemand voorbij, 

kijken ze niet op of om.’ 

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870025-

26, p. 5)
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ontmoeting gaat duren, wanneer en waar het volgende ontmoetingsmoment is, et 

cetera. Buurtbewoner Rolf bijvoorbeeld, die al meer dan vijftien jaar bevriend is met 

Olaf, een man met een matige verstandelijke beperking die enkele straten verderop 

woont, heeft tijdens hun jarenlange omgang geleerd dat het voor zowel Olaf als 

voor hem zelf cruciaal is dat hij ‘bikkelhard’ grenzen stelt.

(R): ‘Ik heb nu al jarenlang, ik denk zolang als we hier wonen, contact met Olaf 

van Veer. Dat is een jongen die woont aan [straatnaam] en als je die dít stukje 

van je vinger geeft, dan heeft hij je hele arm al – bij wijze van, hè. Op een zeker 

moment was het zo ver, dat als je stond af te wassen en je had even niet op-

gelet en je keek weer naar voren, dan stond Olaf met zijn neus tegen het raam 

gedrukt om een conversatie met je te beginnen. Zo ongeveer. Of hij belde aan. … 

Dus het stellen van grenzen naar sommigen – bij anderen moet je dat juist weer 

helemaal niet doen – dat ontdekken, dat was wel spannend. In die zin van: ja, wat 

moet je nou? Hoe krijg je zo’n Olaf nou van de deur weg op een nog steeds aar-

dige manier? [...] Hij legt een enorme claim op bijna alles. Dus als je zegt: “Okee, 

Olaf, we gaan naar puntjepuntjepuntje”, dan zegt ‘ie: “Gaan we de volgende keer 

fietsen?” Nou, pas op wat je zegt, want dan zit je daaraan vast! Dan moet je het 

er maar weer af zien te pulken als je geen zin hebt. Dus, nou ja, dat territórium, 

dat wil ik niet. “Olaf, dat gaan we niet meer doen, dat moet je niet doen.” Dat kun 

je wel goed zeggen, en dat doet ‘ie dan ook wel. Dat moet je dan ook belonen en 

hem er voor complimenteren – en dan doet ‘ie dat ook niet meer. Maar je moet 

daar heel straight in zijn, anders wordt zes weken drie weken, elke dag, hele dag. 

Daar is hij meester in. Als die jongen geen verstandelijke beperking zou hebben, 

zou hij meester-verkoper zijn, volgens mij. Die zou echt alles slijten aan iedereen, 

je komt niet van hem af!’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, 870032, pp. 7, 12) 

Uit de meeste verhalen van nieuwe buurtbewoners blijkt dat zij het niet altijd 

eenvoudig vinden om duidelijk te communiceren met sommige personen met een  

verstandelijke beperking – helemaal als woorden, hoe expliciet ook, niet het gewenste 

effect op hun houding en gedrag hebben. 

de meeste voorbijgangers hun blik kort op mij, er volgt een groet of een knikje, 

en dan kijken ze weer strak voor zich uit. Ze lijken Freddie niet te zien. En hij hen 

evenmin. 

(veldnotities 5 oktober 2012, p. 26) 

Uiteraard betekent het voorgaande niet noodzakelijk dat degenen die ons  

passeerden geen aandacht aan Freddie schonken; een ontmoeting (zoals  

gedefinieerd in paragraaf 3.4.2) kan evengoed bestaan uit opgeroepen gedachten, 

ervaringen of gevoelens. Welke dat zijn, blijft echter vaak onduidelijk door de subtiele 

wijze waarop nieuwkomers in staat zijn om de ontmoetingsruimte tussen zichzelf en 

de oorspronkelijke buurtbewoners af te bakenen. 

 

4.1.8 Expliciet grenzen afbakenen tijdens ontmoetingen 

Niet alle buurtbewoners met een verstandelijke beperking reageren echter zoals 

gewenst op de subtiele signalen van de nieuwe buurtgenoten die hen op enige af-

stand willen houden. Volgens buurman Albert en buurvrouw Varela – zorginstellings- 

medewerkers die al meer dan tien jaar naast een woonvoorziening voor personen 

met een matige verstandelijke beperking wonen – is expliciete en directieve verbale 

communicatie daarom vaak essentieel.

 

(A): ‘Dorus bijvoorbeeld, die grote kerel die op [huisnummer] woont, vindt het 

leuk om kleine – en niet zo kleine – kinderen op te tillen. Maar die kinderen vinden 

dat niet altijd leuk, sommigen vinden het zelfs eng. Maar als je zegt: “Dorus, zet 

me neer”, dan doet hij dat ook gewoon. Je moet gewoon heel duidelijk zijn. En niet 

iedereen kan of wil dat – ieder mens is anders. … En je kunt ook niet met iedereen 

contact hebben. Harro bijvoorbeeld – ken je die?’ 

(I): ‘Ja.’

(A): ‘Nou, dat is iemand die weinig praat en niet alle woorden kent, maar die jou 

wel van heel dichtbij heel indringend kan aankijken. Als hij te opdringend wordt, 

dan zeggen wij: “Harro, ga maar naar het buurthuis.” En dan doet ‘ie dat. Maar 

sommige mensen weten niet hoe ze met hem om moeten gaan.’ 

(V): ‘De buurtkinderen hier weten het al wel, die zeggen ook: “Harro, ga maar 

naar het buurthuis!” En dan gaat hij.’

(buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, gesprekverslag 870082, p. 3)

Duidelijk zeggen wat je wel en niet wilt kan dus een sleutel zijn om een ander op 

de door jou gewenste afstand te houden. Opvallend genoeg noemen echter ook 

veel nieuwe buurtbewoners die er minder op uit zijn om afstand tot hun buurtge- 

noten met een verstandelijke beperking te bewaren – en sommigen van hen juist 

regelmatig opzoeken – ‘duidelijk communiceren’ een belangrijke voorwaarde voor de 

contacten die zij hebben. Ook zij benadrukken het verbaal expliciteren van grenzen 

en omgangsvormen – het bepalen tot hoe ver een ander kan gaan, hoe lang de  



122 123

Antwoorden op andersheid De confrontatie met onbehaaglijke en verwarrende andersheid

bezien voor de hand ligt dat de indrukken die Diederik en Berend (door hun houding 

en mimiek) verspreidden, sterk kunnen variëren met de omgeving waarin zij  

verkeren, kreeg ik pas enig idee over de omvang van dit contrast, toen ik een eind 

met Diederik ging wandelen nadat ik hem enkele dagen achtereen in zijn rolstoel had 

zien suffen. Hij leek een geheel ander mens! 

In lijn met Goffmans theorie blijkt voor andere oorspronkelijke buurtbewoners 

naast de omgeving ook het gezelschap sterk te bepalen in hoeverre zij actieve  

indrukken verspreiden. Willem bijvoorbeeld, laat zijn expressieve kant vrijwel alleen zien  

tijdens interacties met personen met wie hij een langdurige relatie heeft. Onbekende  

passanten kunnen zich op de weinige momenten dat Willem (begeleid) buitenshuis 

komt, in zijn schijnbaar expressieloze nabijheid al gauw zeer onbehaaglijk voelen. Zou 

dat een van de redenen kunnen zijn waarom Willem zo weinig buiten komt? 

Ontmoetingen in de buurt dienen soepel en conflictloos te verlopen

De buurtbewoners met een verstandelijke beperking die wel geregeld een voorstelling 

in de buurt geven, behoren vrijwel altijd tot de kleine minderheid die buurman Ruben 

‘de goeien’ noemt. De leden van deze minderheid kunnen tijdens interacties in  

belangrijke mate voldoen aan de verwachtingen van hun nieuwe buren ten aanzien 

van alledaags burencontact: ze zijn zelfstandig, sociaal vaardig en vriendelijk. De 

meeste ontmoetingen met hen zijn voor de nieuwkomers gezellig en leveren vrijwel 

nooit wrijving of problemen op. 

Het komt echter ook voor dat een zelfstandige, sociaal vaardige en vriendelijke 

buurtbewoner met een verstandelijke beperking tijdens een ontmoeting indrukken 

verspreidt die niet overeenkomen met wat de meeste nieuwkomers van alledaags 

burencontact verwachten. Voorbeelden hiervan zijn Robert die, ondanks dat hij niet 

welkom is, blijft proberen om koffie te drinken bij zijn buurvrouw Willy, en Harro die 

geregeld zwijgend en met een indringende blik zeer dicht bij zijn nieuwe buurtge- 

noten gaat staan. 

De meeste nieuwe buren voelen zich al snel onbehaaglijk door dergelijke voor hen 

ongebruikelijke manieren van doen, maar laten dat doorgaans niet expliciet blijken. 

In plaats daarvan stellen ze zich vaak – in Goffmans woorden – ‘tactvol onoplettend’ 

op: ze besteden zo min mogelijk tijd en aandacht aan de voorstelling van een buurt-

genoot met een verstandelijke beperking, als de interactie ongemakkelijk dreigt te 

gaan verlopen Dit doen ze doorgaans door zich snel en geruisloos terug te trekken, 

door te doen alsof ze er niet zijn, door preventief uit het zicht te blijven, of door  

tijdelijk de regie over de voorstelling van hun buurtgenoot over te nemen. Frag-

menten die dit goed illustreren zijn die over Francien en de kleine meisjes in de 

zwembadhal, die over buurvrouw Willy, die zich telkens verstopt als Robert bij haar 

aanbelt voor een kop koffie en die over de nieuwe buren van Harro, die hem meestal 

snel naar het buurthuis dirigeren als hij hen – letterlijk – te dicht op de huid komt. Veel 

nieuwe buren geven aan dat zij er grote moeite mee hebben om tijdens alledaagse 

ontmoetingen keer op keer expliciet aan te moeten geven wat zij wel en niet van een 

Theoretische reflectie op paragraaf 4.1

Vooral het dramaturgische perspectief van Goffman en de responsieve fenomeno- 

logie van Waldenfels kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in wat er gebeurt 

tijdens de in paragraaf 4.1 beschreven lijfelijke ontmoetingen tussen buurtgenoten 

met en zonder verstandelijke beperking. In de onderstaande theoretische reflectie 

beperk ik me tot de mijns inziens meest opvallende punten.

Voor de duidelijkheid vat ik hier het dramaturgische perspectief nog even 

samen. De socioloog Erving Goffman (1959/1983) beschrijft alledaagse 

menselijke interacties alsof ze op een toneel plaatsvinden. Door die drama- 

turgische bril bekeken, geeft ieder van ons tijdens ontmoetingen met een 

ander een ‘voorstelling’ waarmee hij bepaalde indrukken over zichzelf wil 

wekken, bevestigen en/of voorkomen. Wij laten onze voorstelling voor een 

belangrijk deel afhangen van ‘aanvangsinformatie’: onze kennis over de  

sociaaleconomische status, capaciteiten en betrouwbaarheid van degene 

die we ontmoeten. Om geloofwaardige indrukken te kunnen wekken, maken 

we steeds gebruik van een beperkt aantal min of meer vaststaande ‘rol-

len’, die sterk kunnen variëren met het gezelschap en de situatie waarin we 

ons bevinden. Volgens Goffman willen wij vooral indrukken wekken die er aan  

bijdragen dat de interactie soepel en ongestoord verloopt. Daarom zullen 

wij personen wier uiterlijke verschijning en/of manier van doen ons gevoe-

lens van ongemak, schaamte of conflict dreigen te bezorgen, zoveel mogelijk  

trachten te ontwijken of te negeren.

Weinig voorstellingen buitenshuis

Als we door de bril van Goffman kijken naar wat er op omgekeerde-integratietonelen 

gebeurt, dan zien we allereerst dat er buitenshuis opvallend weinig voorstellingen 

plaatsvinden: de meeste buurtbewoners met een verstandelijke beperking hebben 

hoofdzakelijk ontmoetingen binnen de muren van woon- of dagactiviteitenvoor- 

zieningen. Dat betekent dat de meerderheid van de oorspronkelijke populatie in 

het dagelijks leven weinig bewuste indrukken onder hun nieuwe buurtgenoten ver- 

spreid. Zij geven het gros van hun voorstellingen tijdens ontmoetingen in woon- en  

dagactiviteitenvoorzieningen – veelal met ‘medecliënten’ of zorginstellingsver-

tegenwoordigers. Die voorstellingen kenmerken zich door een hoge mate van  

stereotype gedragingen, herhaling en passiviteit. Daarmee wekken veel buurt- 

bewoners met een verstandelijke beperking in het alledaagse leven – al of niet  

bewust – vaak de indruk moe, verveeld of somber te zijn. 

Op de schaarse momenten echter, dat de dwingende routine van het binnenzitten 

wordt doorbroken en personen met een verstandelijke beperking buitenshuis 

komen, blijkt dat zij opvallend levenslustig kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het 

gedrag en de houding van Diederik en Berend, die buitenshuis veel actiever en  

expressiever waren dan binnenshuis. Hoewel het vanuit Goffmans perspectief  
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persoonlijke ontmoetingen met veel buurtgenoten met een verstandelijke beperking 

openlaat, wordt door diverse nieuwkomers deels met eigen interpretaties opgevuld. 

Michiel en Dianne veronderstellen bijvoorbeeld dat het vooral vanwege de aard van 

de beperking van hun buurtgenoten (die vrijwel niet buitenshuis komen) onmogelijk 

is om met hen te communiceren. Zij – en veel medenieuwkomers met hen – lijken er 

niet bij stil te staan dat het feit dat veel oorspronkelijke buurtbewoners zo weinig 

buitenshuis verschijnen een veel belangrijkere oorzaak is voor hun eigen onbekend-

heid met mogelijkheden om met hen te communiceren.

De geringe aanvangsinformatie van nieuwkomers over de ‘individuele capaciteiten’ 

en ‘betrouwbaarheid’ van hun buurtgenoten met een verstandelijke beperking leidt 

er eveneens toe dat zij een ontmoeting met laatstgenoemden geregeld uit de 

weg gaan. Dat is goed te illustreren met het verhaal van buurman Martin, die zijn 

overbuurvrouw Jet niet vertrouwt met de baby en niet weet hoe hij hierover met 

haar kan communiceren. Martin noemt niet alleen de manier van doen, maar ook de  

uiterlijke verschijning van diverse van zijn buren met een ernstige verstandelijke  

beperking een belangrijke reden om hun toenaderingspogingen uit de weg te gaan – 

en volgens hem geldt dit voor veel van zijn medenieuwkomers. 

Met Goffmans theorie in het achterhoofd (die is gestoeld op de aanname dat wij 

er in het dagelijks leven op uit zijn om ontmoetingen zo soepel mogelijk te laten 

verlopen) lijkt het ook hier voor de hand te liggen dat de beschikking over meer per-

soonlijke aanvangsinformatie over buurtgenoten met een ernstige verstandelijke 

beperking – bijvoorbeeld over geschikte manieren om met ieder van hen te commu- 

niceren – een dergelijke voorzichtige en ontwijkende handelswijze van de nieuwe 

buren zou kunnen veranderen. Diverse nieuwkomers geven immers aan dat zij fijn 

contact met (een van) hun buurtgenoten met een verstandelijke beperking kunnen 

hebben, mede doordat zij weten hoe ze de onderlinge interactie op een soepele, 

conflictloze manier kunnen initiëren, aansturen of beëindigen. 

Buitenstaanders, toeschouwers, geobserveerden en niet-personen 

Welke rollen zijn er te onderscheiden in de fragmenten van paragraaf 4.1? Nieuwe 

buren hebben tijdens alledaagse ontmoetingen met buurtgenoten met een verstan-

delijke beperking dikwijls de rol van ‘buitenstaander’ en ‘toeschouwer’: ze verhouden 

zich zelden actief tot hen, maar kijken wel geregeld van enige afstand toe wat er 

gebeurt. Denk aan Michiel en Dianne, die vertellen dat zij vanuit hun woonkamer hun 

overburen iedere werkdag (met de regelmaat van de klok) zien vertrekken, passeren 

en thuiskomen – maar dat ze verder nagenoeg niets merken van hun aanwezigheid 

in de buurt. 

Doordat de meeste nieuwkomers hun buurtgenoten met een verstandelijke  

beperking vooral van enige afstand bekijken, is de rol van laatstgenoemden op 

omgekeerde-integratietonelen dikwijls die van ‘geobserveerde’. Daarmee staan zij 

op de schaarse momenten dat zij zich op straat begeven op een eenzame manier in 

het middelpunt: het toneel is – behoudens een of twee zorgverleners – grotendeels 

verlaten en het publiek van hun voorstellingen houdt zich muisstil. 

buurtgenoot met een verstandelijke beperking verwachten; daarom veinzen zij vaak 

liever afwezigheid of lopen ze een blokje om. 

De weinige nieuwkomers die het wel expliciet aangeven als zij bepaald gedrag van een 

oorspronkelijke buurtbewoner niet op prijs stellen, spreken hier opvallend luchtig, 

resoluut en zelfverzekerd over. Albert en Varela bijvoorbeeld, lijken weinig te twijfelen 

over de wenselijkheid van het afkappen van een voor hen onbehaaglijke voorstelling, 

sterker nog: zij wijzen er – ter rechtvaardiging? – op dat oorspronkelijke buurt-

genoten vaak veel beter luisteren naar expliciete dan naar impliciete aanwijzingen. 

Waarom zou dat zo zijn? Zouden de personen met een verstandelijke beperking 

waaraan deze nieuwkomers refereren, (pas) na een expliciete aanwijzing snappen, 

dat de indruk die zij tijdens de ontmoeting (willen) maken door de ander niet op prijs 

wordt gesteld? Of zou een dergelijke regieaanwijzing hen vooral bewust maken van 

de geldende machtsverhoudingen tussen hen en hun nieuwe buren? 

Onduidelijkheid rondom afgelaste voorstellingen

Het feit dat de oorspronkelijke buurtbewoners meestal zonder tegenstribbelen  

gehoor geven aan de regieaanwijzingen van hun nieuwe buren leidt de aandacht af 

van het gegeven dat hun voorstellingen geweld wordt aangedaan en dat het vaak 

ook onduidelijk blijft welke indrukken zij hun nieuwe buren probeerden te geven, 

voordat zij werden onderbroken. 

Het lijkt tijdens de meeste ontmoetingen op omgekeerde-integratietonelen een 

uitgemaakte zaak dat de deelnemers zonder verstandelijke beperking in belangrijke 

mate bepalen welke voorstellingen er wel en niet plaats vinden en dat er bijgevolg 

weinig ruimte is voor de voorstellingen van personen met een verstandelijke  

beperking. Weinig nieuwe buurtbewoners lijken zich te realiseren dat de stellige  

opvatting dat ‘sommige personen met een verstandelijke beperking nu eenmaal  

behoefte hebben aan duidelijkheid’ hen het zicht dreigt te ontnemen op hun eigen 

motieven om de voor hen onbehaaglijke interacties met deze personen zo veel  

mogelijk te voorkomen.

Beperkte aanvangsinformatie

Als we in de verhalen en beschrijvingen van paragraaf 4.1 naar aanvangsinformatie 

zoeken, dan valt vooral op dat de buurtbewoners zonder verstandelijke beperking 

vaak zeer weinig weten over individuele buren met een verstandelijke beperking. Zo 

hebben zij met de meesten van hen niet persoonlijk kennis gemaakt en zien zij hen, 

zoals gezegd, in het dagelijks leven bijna nooit. (En als dat laatste wel het geval is, 

dan meestal kort, van een afstand en in de nabijheid van een of meerdere zorgver-

leners. De beeldvorming van nieuwkomers over de oorspronkelijke buurtbewoners 

wordt mede daarom vooral gevoed door de indrukken die laatstgenoemden 

– onbewust – prijsgeven én de indrukken die zorginstellingsvertegenwoordigers  

– bewust én onbewust – over hun cliënten verspreiden. Hierop kom ik terug 

in de theoretische reflectie op paragraaf 5.1.) De ruimte die het ontbreken van  



126 127

Antwoorden op andersheid De confrontatie met onbehaaglijke en verwarrende andersheid

geven wat de ander wel niet mag. Die ‘regisseursrol’ is onder meer van toepassing 

op de houding en het handelen van Albert en Varela, tijdens min of meer spontane  

ontmoetingen in de buurt. Maar ook als buren met en zonder verstandelijke beperking 

al jarenlang geregeld iets met elkaar ondernemen – of zelfs vrienden geworden zijn 

– geven de laatstgenoemden geregeld expliciete (al of niet ‘bikkelharde’) regieaan-

wijzingen om het gedrag van de betrokkene met een verstandelijke beperking aan te 

sturen. Het verhaal van Rolf is hiervan een goed voorbeeld.

Goffman stelt dat wij de regie over een ontmoeting zullen proberen over te ne-

men, zodra een andere deelnemer indrukken gaat wekken die onze eigen houding en  

voorstelling bedreigen. Zo bezien creëren én markeren diverse welwillende nieuw- 

komers met de rol van regisseur hun eigen ruimte voor wat er kan gebeuren tijdens 

ontmoetingen met hun buren met een verstandelijke beperking. Zouden er ook situ-

aties en gezelschappen (denkbaar) zijn waarin de rollen zijn omgekeerd – zodat laatst- 

genoemden bepalen op welke wijze een interactie verloopt? Wat zou ervoor nodig 

zijn om betrokkenen met een verstandelijke beperking genoeg ruimte te geven om 

zichzelf op eigen wijze te kunnen uiten tijdens ontmoetingen in een omgekeerde- 

integratiesetting? 

Bezien vanuit het responsieve perspectief van de fenomenoloog Bernhard 

Waldenfels (1990/2013, 2004) begint iedere ontmoeting met een oncontro- 

leerbare ‘lijfelijke respons’ op de andersheid van een ander. Volgens Waldenfels 

is die voorbewuste focus op de andersheid van een ander nooit neutraal,  

integendeel; wij ervaren die andersheid als iets vreemds dat zowel een 

aanzuigende als afstotende uitwerking op ons heeft. Dit tegelijkertijd  

prikkelende en stekende vreemde verwart ons en laat zich (achteraf) op 

geen enkele manier precies en definitief duiden, vanwege zijn afhankelijkheid 

met de waarnemer en waarnemingscontext. Waldenfels betoogt dat wij die 

‘relationele’ kant van hetgeen wij vreemd vinden aan anderen vaak veronacht- 

zamen. In plaats van naar aanleiding van dit ervaren van vreemdheid stil te 

staan bij de beperkingen en grenzen van ons eigen mens- en wereldbeeld, 

zullen wij de andersheid van een ander meestal proberen te verklaren vanuit 

dat wat ons vertrouwd en eigen is. 

Schrik en afkeer als voorbewuste, lijfelijke responsen

Door Waldenfels’ bril bekeken, refereert vooral buurman Martin, die vaak moeite 

heeft met de fysieke nabijheid van zijn overburen met een ernstige verstandelijke 

beperking – en sommigen van hen geregeld ontloopt – aan het ervaren van een voor-

bewuste, lijfelijke respons op het waarnemen van andersheid. Martin zegt dat hij  

regelmatig angst of walging ervaart door de uiterlijke verschijning of manier van 

doen van enkele oorspronkelijke buurtbewoners, hoewel hij zich daar dan vervol-

gens voor schaamt. Hetgeen Martin vertelt, wijst erop dat zijn gevoelens van schrik 

en afkeer onafhankelijk van zijn bewuste overwegingen en reflecties ontstaan; 

Dat deze personen met een verstandelijke beperking op dergelijke momenten een 

aanzienlijk deel van de vloer tot hun beschikking hebben, garandeert hen echter 

allerminst een ‘vrije rol’ op het omgekeerde-integratietoneel. Daarvoor nemen hun 

zorgverleners, die vrijwel altijd aanwezig zijn als zij de buurt betreden, te vaak de 

rol van ‘beschermer’, ‘toezichthouder’ of ‘ordebewaker’ op zich. Vanwege die rol van 

hun begeleiders worden de oorspronkelijke buurtbewoners – als ze al buiten komen 

– dubbel bekeken: niet alleen op afstand (door hun nieuwe buren), maar ook van zeer 

dichtbij (door hun zorgverleners, die vaak speciale aandacht hebben voor wat er 

volgens hen onwenselijk is in een omgekeerde-integratiesetting). In de theoretische 

reflectie op paragraaf 5.1 ga ik dieper in op deze waakzame blik van veel zorgver-

leners. 

Opvallend genoeg krijgen ook de weinige buurtbewoners met een verstandelijke  

beperking die wél zonder begeleiders buitenshuis komen, zelden de gelegenheid 

om tijdens ontmoetingen met de nieuwe buren hun vrije rol te verzilveren. Laatst- 

genoemden ontlopen hen immers geregeld of veinzen in hun nabijheid afwezig te 

zijn, zo laten de verhalen van Martin en Willy en het fragment over de zwembadhal 

zien. In de zwembadhal werd Francien – in Goffmans woorden – niet alleen ‘tactvol  

genegeerd’ door de aanwezigen tot wie zij het woord niet richtte, maar eveneens 

door degenen die zij wél aansprak. Daarmee plaatsten die laatstgenoemden haar 

tijdelijk in de rol van ‘niet-persoon’. 

Volgens Goffman is iemand die deze rol van ‘niet-persoon’ krijgt toebedeeld 

weliswaar aanwezig bij een interactie, maar slaan de andere aanwezigen geen acht 

op zijn voorstelling en houden zij met hun eigen voorstellingen evenmin rekening 

met hem. Zij handelen zodoende alsof die ander er niet is – niet per se omdat ze 

hem minder waarde toedichten, maar veel vaker omdat het voor hen onduidelijk is 

hoe zij met hem moeten omgaan. Goffman stelt dat vroeger vooral slaven met deze 

benadering te maken hadden, terwijl in moderne westerse samenlevingen vooral  

bejaarden, jonge kinderen en zieken in de rol van niet-persoon worden geplaatst. 

Iemand omwille van onduidelijke omgangsvormen in de rol van niet-persoon plaatsen, 

bevat echter een paradox: zolang iemand zoals Francien door de meeste nieuw- 

komers die ze ontmoet wordt genegeerd, blijft het voor hen ook onmogelijk om  

persoonlijk kennis met haar te maken, om zo meer duidelijkheid te krijgen over 

manieren om met haar om te gaan. Wat zou er tussen Francien en de nieuwkomers 

kunnen gebeuren, als laatstgenoemden haar niet stelselmatig in de rol van niet- 

persoon zouden plaatsen?

Vrijheid en regie

Een klein aantal personen met een verstandelijke beperking mag tijdens interacties 

met enkele nieuwe buurtgenoten wel het initiatief houden, mits zij daarbij genoeg 

ruimte laten voor de voorstellingen van laatstgenoemden. Doen zij dit niet, dan is 

hun vrije rol ook weer snel uitgespeeld en nemen hun buurtgenoten zonder ver-

standelijke beperking de regie over de voorstelling over, vaak door expliciet aan te 
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4.2 Verbinding zoeken

Hoe communiceer je duidelijk met een ander als woorden alleen je niet (altijd) helpen? 

Die vraag dringt zich niet alleen op in verhalen van veel personen die tijdens een  

ontmoeting een zekere afstand tot buurtbewoners met een verstandelijke beperking 

proberen te bewaren, maar nog meer in de verhalen van diegenen die hen niet uit de 

weg gaan, bij hen stilstaan of die bewust toenadering zoeken.

4.2.1 Verbinding zoeken via woorden

Veel buurtbewoners zonder verstandelijke beperking hebben een voorliefde voor  

verbale communicatie tijdens alledaagse buurtcontacten. Wat gebeurt er in situaties 

waarin die voorliefde hen en degene die ze ontmoeten niet lijkt te brengen wat zij 

beogen? 

Buurman Wouter en buurvrouw Esmée, het echtpaar dat meer initiatief van de 

zorginstelling verwacht bij het leggen van contact met hun achterburen met een 

ernstige verstandelijke beperking, vinden het moeilijk om een ontmoeting met hun 

weinig spraakzame achterburen aan te gaan en op waarde te schatten. Zij geven 

daarom doorgaans de voorkeur aan de (veel) woordrijkere interactie met hun 

buurtgenoten zonder verstandelijke beperking.

 

(W): ‘Kijk, dat is dan ook treffend hè: dan sta ik met [naam nieuwe buurtbewoner] 

te praten en ja, met de cliënten kun je wel dingen wisselen, maar dan staan we 

elkaar vaak aan te kijken van ja, ik weet niet wat ‘ie bedoelt. Nou ja, goed, dat 

blijft dan hangen, terwijl met de rest van de buren kun je echt, daar voer je echt 

gesprekken mee.’

(E): ‘Dat kan niet met hun.’ (wijst naar huis achterburen)

(W): ‘Da’s wel een groot verschil, hè. Dus, ja, [...] dan vind ik het wel vrij logisch dat 

ik dan met [naam nieuwe buurtbewoner] een gesprek aanknoop. Puur omdat je 

weet: ja, de communicatie met hen is gewoon heel oppervlakkig. Dus dat is heel 

bepalend in wat voor contact je hebt. Dat wil niet zeggen dat dat contact dan 

niet belangrijk is, alleen het gaat niet heel ver.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870028, 

pp. 43-44)

Hun buurtgenoot Martin ziet weinig mogelijkheden voor niet-verbale interactie in 

het dagelijks leven in de buurt. Volgens hem is alledaags burencontact, vanwege het 

doorgaans kortdurende karakter, vooral geschikt voor woordelijke uitwisselingen 

– en niet voor ontmoetingen met mensen die een voorkeur hebben voor andere, 

niet-gesproken vormen van communicatie. Martin zet eveneens vraagtekens bij de 

geschiktheid van minder vluchtige ontmoetingsaangelegenheden – zoals de jaarlijk-

se straatbarbecue – als platform voor niet-gesproken interacties. 

de lijfelijke verschijning van sommige van zijn overburen doet hem schrikken en  

slikken, zonder dat hij hier controle over ervaart. Toch lijkt Martins initiële, afwerende 

 respons op het waarnemen van de andersheid van zijn buurvrouw Jet hem ook tot 

bewuste acties aan te zetten: hij krijgt niet alleen de néiging om haar te ontlopen, 

maar doet dit ook daadwerkelijk. 

Bezien vanuit Waldenfels’ theorie zullen betrokkenen bij omgekeerde-integratie-

settingen Martins bewuste vluchtreactie – die in lijn is met zijn voorbewuste 

vluchtneiging – alleen problematiseren, als zij de notie van ‘relationele vreemdheid’ 

onderschrijven. Anders gezegd: het bewust ontlopen van een ander zal alleen een 

probleem zijn voor hen die erkennen, dat een dergelijke reactie niet zozeer iets zegt 

over hetgeen er wordt waargenomen, maar vooral over degene die waarneemt. 

In wie zit het vreemde?

Nergens in de fragmenten van paragraaf 4.1 komt het relationele karakter van het 

vreemde, dat we ervaren tijdens het waarnemen van de andersheid van een ander, 

ter sprake. Als de betrokkenen al aan het ervaren van vreemdheid refereren, dan 

brengen zij dat doorgaans terug tot de geobjectiveerde kenmerken van de buurt- 

genoot met een verstandelijke beperking in wiens nabijheid zij vreemdheid ervaren. 

De verhalen van Willy en Rolf zijn daar een goed voorbeeld van. Maar ook hetgeen 

Albert en Varela vertellen, illustreert dat nieuwkomers het ervaren van vreemd-

heid doorgaans niet als een relationeel fenomeen maar als een individueel kenmerk 

van de ander beschouwen. Wat hun buurtgenoot Harro doet tijdens alledaagse 

ontmoetingen met zijn nieuwe buren, zet hen er niet toe aan om stil te staan bij 

hun eigen aandeel in de interactie, maar eerder tot het fysiek op afstand plaatsen 

van Harro. Daarmee proberen Albert en Varela de verwarrende vreemdheid die zij 

tijdens ontmoetingen met hem ervaren te bedwingen: zonder Harro is dat onge-

makkelijke gevoel immers weg. Hierdoor blijft het onduidelijk waartoe het besef dat 

hun buurtgenoot zonder hen niet vreemd is, hen zou kunnen aanzetten.

Door Waldenfels’ bril bekeken, gaan dergelijke individualiserende, afwerende reacties 

van nieuwkomers op het ervaren van vreemdheid er ten onrechte aan voorbij dat 

vreemdheid nooit terug te brengen is tot het kenmerk van één persoon, maar vorm, 

invulling en betekenis krijgt in de relatie tussen personen.
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wijze – zelfs bijdragen aan toenadering tussen beiden, doordat het gebruik ervan 

de ontmoeting met een niet-spreker voor degene zonder verstandelijke beperking 

faciliteert. 

Wat een sterk verbale benadering voor niet- of nauwelijks sprekende betrokkenen 

met een verstandelijke beperking betekent, wordt niet altijd even duidelijk. Sommigen 

van hen reageren non-verbaal haarscherp en adequaat op de inhoud van het 

gesprokene; aan anderen lijkt gesproken taal volledig voorbij te gaan. Toch vertellen 

diverse familieleden en zorgverleners ook dat ze regelmatig nog verrast worden 

door wat iemand met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking begrijpt van het 

woordgebruik van anderen. 

4.2.2 Luisteren zonder inhoudelijke focus

Tijdens sommige ontmoetingen reageren niet-sprekende personen met een  

verstandelijke beperking niet zozeer op de inhoud van hetgeen een ander zegt, maar 

eerder op de klankkleur, de melodie of het volume van iemands stem. Zo ook Tim, een 

man van begin vijftig met een ernstige verstandelijke beperking, die in een buurtje 

woont waar de nieuwe en oorspronkelijke bewoners in het dagelijks leven hoege- 

naamd geen contact met elkaar hebben. 

Gedurende de samenzang van de buurtkerstviering is Tim opeens opvallend 

‘daar’ – terwijl hij in de uren eraan voorafgaand teruggetrokken, passief en  

uitdrukkingsloos in zijn rolstoel zat. Hij staart met glanzende ogen en een brede 

grijns onafgebroken in de richting van één van de zingende mensen achter 

ons. Aanvankelijk heb ik geen idee waarom hij zo blij en gefascineerd naar die  

onbekende zingende buurman kijkt. Na enige tijd hoor ik echter de buitengewoon 

diepe klank van diens zangstem. Ik herinner me dat één van Tims begeleiders me 

vertelde dat hij dol is op mannen. Zou die donkere bastoon één van de redenen 

kunnen zijn? 

(veldnotities 21 december 2011, p. 63)

Ook als mensen met en zonder verstandelijke beperking tijdens een interactie allebei 

wel gebruik maken van verbale communicatie, is het vaak niet altijd even duidelijk 

wat de inhoud van de uitgewisselde woorden voor elk van hen betekent. Toch weer-

houdt een dergelijk onbegrip sommigen er niet van om elkaar vriendelijk, lachend 

en geduldig te woord te staan. Zo was twintiger Kevin, een jongen met een matige  

verstandelijke beperking die meestal nogal binnensmonds en staccato spreekt,  

tijdens een bijeenkomst van de buurtvereniging in een geanimeerd gesprek verwik-

keld met Pim, een vijftiger zonder verstandelijke beperking die sinds twaalf jaar in 

het huis schuin achter hem woont.

(M): ‘Met de meesten van de cliënten is bijna geen [verbale] communicatie  

mogelijk – en daar gaat het bij de straatbarbecue juist om. Dat eten – en zelfs 

dat drinken – is allemaal bijzaak. Het gaat om samenzijn en communiceren.  

Ook voor het dagelijks contact tussen buren is praten belangrijk. Incidentele  

activiteiten, zoals “de Prokkel”, zijn geschikt om zonder woorden contact 

met elkaar te hebben. Maar niet in het dagelijks leven. [...] Als zij mee zouden 

doen, dan zou dat wel in een aparte barbecue moeten. Of iets anders dan een  

barbecue.’ 

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, gespreksverslag 870088, pp. 

5-6)

Overigens hebben ook veel zorgverleners tijdens interacties met zwijgzame of 

niet-sprekende cliënten geregeld moeite om betekenis te geven aan hun niet- 

verbale uitingen, en geven zijn geregeld blijk van een voorliefde voor gesproken 

communicatie. Verscheidene van hen maken tijdens (vluchtige) ontmoetingen met 

niet-sprekende personen met een verstandelijke beperking dan ook volop gebruik 

van verbale communicatie. Trude en Sietske bijvoorbeeld, twee woonbegeleiders die 

hun doofblinde cliënt Diederik al jarenlang kennen, praten in zijn nabijheid veel tegen 

hem – hoewel zij weten dat hij hen niet kan horen of zien. Zij doen dit dan ook niet 

omdat ze verwachten dat hij er iets van zal meekrijgen, maar vooral om hun eigen 

houding ten opzichte van hem invulling te geven.

Trude en Sietske raken hun cliënt Diederik veelvuldig aan tijdens onderlinge  

ontmoetingen: ze tillen hem op wanneer ze hem verplaatsen tussen zijn rolstoel 

en zijn bed, ze aaien hem over zijn hoofd als ze hem passeren, tikken hem op de 

arm of pakken hem bij de schouder als ze hem op iets attent willen maken en 

knuffelen hem ook regelmatig. En hoewel Diederik hen niet kan horen of zien, 

praten zij bij deze handelingen ook altijd. Trude: ‘Ik gebruik altijd verbale communi- 

catie bij Diederik – uit respect’. En Sietske vult aan: ‘Ik doe het ook omdat ik het 

anders zelf zo ongemakkelijk, zo kaal vind.’

(veldnotities 30 september 2012, pp. 2, 7)

Ook als het dus een uitgemaakte zaak is dat iemand met een verstandelijke  

beperking verbaal – of zelfs inhoudelijk – niet zal reageren op het gebruik van woorden, 

blijven diverse personen zonder verstandelijke beperking tijdens onderlinge  

ontmoetingen gebruik maken van verbale communicatie. Voor hen blijkt gesproken 

taal veruit het meest voor de hand liggende instrument om 1. respect voor een 

niet-sprekende ander uit te drukken, 2. een voor hen passende invulling te geven 

aan een anders hoofdzakelijk stille en lijfelijke interactie, en/of 3. hun eigen onbe-

haaglijke gevoel over een ontmoeting met iemand die niet spreekt weg te nemen. 

Hoewel hun woorden onbeantwoord blijven, leiden ze niet automatisch tot verwij- 

dering tussen de spreker en de niet-spreker. Integendeel: ze kunnen – op indirecte 
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heel voelbaar is – en wat je er verder voor lichaamstaal bij gebruikt. En het gaat 

over de toon waarop je praat, de snelheid of het gebrek aan snelheid liever. 

Weet je: dat soort non-verbale aspecten die d’r ook zitten aan praten.’ [...]

(S): ‘Mensen begrijpen of niet, of verstaan of niet, dat [gaat] heel erg over de 

intentie die je hebt. Als je intentie is … of als het vanuit ergernis is, zo van: “Hoe 

kan ik zo snel mogelijk van iemand afkomen?” dan is dat toch heel iets anders 

dan als je er wél je best voor doet en je probeert hen te begrijpen of je pro-

beert te voelen wat hij of zij voelt, maar het lukt je niet.’

(buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870051, 

pp. 7, 10)

Volgens Felje betekent het belang dat hij hecht aan goede intenties tijdens  

ontmoetingen met buurtgenoten met een verstandelijke beperking allerminst dat 

er geen aandacht nodig is voor hetgeen er wordt gezegd. Maar als de uitgewisselde 

woorden weinig variëren of moeilijk verstaanbaar zijn, heeft Felje wel meer dan  

gebruikelijk oog voor de intonatie, de sfeer en andere niet-talige aspecten van de 

interactie. In zijn ogen zijn die aspecten vrijwel altijd bepalender voor de kwaliteit 

van contact tussen buren dan de inhoud van de woorden die worden uitgewisseld. 

(F): ‘Natuurlijk geef ik ook aandacht aan de inhoud – we voeren immers een 

gesprek: ik stel vragen, reageer, beantwoord, et cetera. [Maar] wat ik wil zeggen, 

is dat die inhoud veeleer het “vehikel” is, waarmee we onze relatie bevestigen. 

Wat mij bijblijft van een gesprek is het contact, de oogopslag, de glimlach en 

andere non-verbale uitingen die aangeven dat we elkaar leuk vinden. [...] Ik heb 

geleerd dat dit het is, dat ik niet meer met hem kan bereiken dan dit korte  

contact, waarin we even wat woorden uitwisselen. Woorden die er niet zo toe 

doen, maar die onze verhouding als buren wel bevestigen.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, member check 870051, p. 1; 

weblog)

4.2.4 Stilstaan, zwijgen en glimlachen

Nieuwe buurtbewoners en andere buitenstaanders die welwillend op een moeilijk 

verstaanbare aanspraak van een oorspronkelijke buurtbewoner reageren, doen dat 

niet zelden door diegene enige tijd zwijgend aan te horen en te kijken, voordat zij 

hun weg vervolgen. Stil staan en stil zijn lijkt op die momenten voor hen één van de 

weinige geschikte alternatieven om die ander te ontmoeten. 

Annie, een oudere vrouw met een matige verstandelijke beperking, schuifelt 

naar de chauffeur toe, gaat voor hem staan en spreekt hem aan op haar  

directe, moeilijk verstaanbare manier. De man kijkt haar vragend aan, zijn wenk-

brauwen opgetrokken. Zoals zo vaak heeft Annie een vrolijke twinkeling in haar 

ogen – en ze praat vriendelijk tegen de chauffeur. De verwarring op zijn gezicht 

Kevin praat enthousiast tegen zijn buurman Pim, die naast mij staat. Ik probeer 

tevergeefs te verstaan wat Kevin zegt en te begrijpen wat hij bedoelt. Slechts 

een enkel woord dringt tot me door. Buurman Pim lacht en knikt vriendelijk naar 

zijn buurjongen, en zegt een paar keer op begrijpende toon: ‘Ja, ja.’ Als Kevin 

wegloopt, vraag ik verwonderd en nieuwsgierig: ‘Wat zei hij nou? Ik verstond hem 

niet goed.’ Tot mijn verbazing antwoordt Pim, met een lachje: ‘Ik versta hem bijna 

nooit. Geen idee wat hij net zei. Maar ik heb altijd zoiets van: laat hem even maar 

praten.’ 

(veldnotities 15 mei 2012, p. 83)

Het was overduidelijk dat de manier waarop Pim reageerde, Kevin de gelegenheid gaf 

om tegen hem te praten. Maar is het daarmee ook gerechtvaardigd om te stellen 

dat het veinzen van begrip met betrekking tot wat een ander vertelt een ontmoeting 

mogelijk kan maken? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Het blijft immers 

onduidelijk waaruit de ontmoeting tussen deze buren precies bestond. Waarom 

vertelde Kevin Pim wat hij vertelde? Anders geformuleerd: wat betekende hetgeen 

hij vertelde voor hem en wat betekende het voor hem dat hij dit tegen buurman 

Pim vertelde? En zou het hem uitmaken als hij wist dat zijn buurman inhoudelijk niets 

begreep van wat hij zei – en daar vrede mee had? En dat is nog niet alles: het bleef 

ook onduidelijk wat de ontmoeting met Kevin voor buurman Pim betekende. Waarom 

deed die alsof hij zijn buurjongen begreep? 

Kevin en Pim stonden gedurende een minuut letterlijk stil bij elkaar. Zij keken  

elkaar aan en de één sprak, terwijl de ander zweeg. Toch blijft de vraag in hoeverre 

ze daarmee dichter bij elkaar kwamen onbeantwoord. Welke waarde heeft verbale 

communicatie als de inhoud van het gesprokene buiten beeld blijft? En in hoeverre 

krijg je verbinding met een ander als je veinst dat je begrijpt wat hij zegt? 

4.2.3 Reageren op een ander – intentie, intonatie, relatie en inhoud

Volgens Sjoerd en Felje, twee bevriende nieuwe buurtbewoners die sinds twee jaar 

schuin tegenover een instellingsappartementencomplex wonen, hebben mensen 

zonder verstandelijke beperking dikwijls onevenredig veel aandacht voor de woorde- 

lijke kant van een interactie en te weinig aandacht voor de relationele kant ervan. 

Beide buurmannen benadrukken dat het tijdens ontmoetingen met hun buurtge- 

noten met een verstandelijke beperking vaak niet zozeer gaat om wát er tegen  

elkaar wordt gezegd, maar vooral om dát er wat tegen elkaar wordt gezegd.  

Anders gesteld: niet het gesprokene staat centraal, maar vooral de intentie 

waarmee betrokkenen woorden met elkaar uitwisselen. Sjoerd en Felje zien bu-

rencontact in een omgekeerde-integratiesetting niet zozeer als een kwestie van  

verbaliteit, maar vooral van goede wil. 

(F): ’Je kunt wel woorden gebruiken, maar dan gaat het niet over wát je zegt, 

maar dan gaat het veeleer over de intentie die je in je woorden legt – die veelal 
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4.2.5 Aandacht zonder woorden 

Een aanzienlijk deel van de buurtbewoners met een verstandelijke beperking maakt in 

het dagelijks leven weinig of geen gebruik van verbale communicatie. Velen bedienen 

zich van – al dan niet geformaliseerde – tekens, gebaren, geluiden en/of houdingen om 

anderen duidelijk te maken wat zij bedoelen. In hoeverre kan er tussen oorspronke- 

lijke en nieuwe buurtbewoners sprake zijn van betekenisvolle ontmoetingen, als het 

uitwisselen van woorden niet mogelijk is?

In de ogen van enkele zorgverleners van een appartementencomplex voor personen 

met een zeer ernstige verstandelijke beperking behoren dergelijke interacties  

zeker tot de mogelijkheden. Volgens hen heeft de aanwezigheid van een nieuwe 

buurtbewoner al meerwaarde zodra deze af en toe wat tijd en aandacht zou willen 

geven aan zijn buren met een ernstige verstandelijke beperking, en/of als hij hun 

zorgverleners zo nu en dan zou willen assisteren. Om die redenen waren manager 

primair proces Margreet en woningcoördinator Truus na afloop van een samen met 

enkele nieuwkomers georganiseerde burenmiddag zeer tevreden. Zij noemden de 

middag ‘een succes’, omdat hun cliënten door het relatief grote aantal deelnemers 

zonder verstandelijke beperking een klein beetje extra individuele aandacht hadden 

kunnen krijgen en rustig hadden kunnen genieten van een hapje en een drankje. 

Dergelijke ervaringen waren volgens hen eerder uitzondering dan regel in hun 

dagelijkse leven.

Margreet noemt de burenmiddag een succes ‘omdat alle cliënten nu even wat 

extra individuele aandacht kregen’. Ze klinkt enthousiast. ‘Er waren nu zo veel 

begeleiders en ook nog wat andere mensen. Normaal is de verdeling één bege-

leider op zes cliënten – dan blijft er niet zoveel aandacht over!’ Truus is het met 

haar eens. Volgens haar was de middag ook een succes, omdat ze zich hadden 

gericht op ‘het faciliteren van klein en eenvoudig genot’. ‘Het kan heel simpel: 

wat eten, wat drinken en een beetje muziek. Verder niks. Dat is al heel wat voor 

deze mensen, als ze dit eenvoudige genot hebben. Dat hebben ze niet vaak.’ 

Margreet is ook tevreden over de rol van de aanwezige buurtbewoners zonder 

verstandelijke beperking: ‘De buren gaan langzamerhand ook helpen met rol- 

stoelen en zo. Da’s positief. Voor hen was het contact met de cliënten natuurlijk 

ook even wennen’. 

(veldnotities 14 september 2011, p. 9)

Die middag bracht ik door in het gezelschap van Hylke. Het besef dat hij en zijn  

huisgenoten met een zeer ernstige verstandelijke beperking in hun dagelijks  

leven zo weinig persoonlijke aandacht krijgen en zo weinig van ‘simple pleasures’ 

kunnen genieten, bracht me behoorlijk van mijn stuk. Niet alleen omdat ik me eens 

te meer bewust werd van de kloof tussen de leefwereld en de mogelijkheden van 

deze mensen en die van mij, maar ook omdat ik me realiseerde dat ontmoetingen 

met welwillende nieuwkomers in potentie en zonder al te veel moeite zoveel voor 

wordt steeds groter, terwijl hij zwijgend en met een gereserveerde glimlach in 

haar richting kijkt. Annie praat en praat maar door. De chauffeur begint steeds 

geforceerder te glimlachen, en werpt af en toe een pontificale blik op zijn  

telefoon. Daar reageert Annie echter in het geheel niet op. Ze ziet evenmin dat 

zijn ogen tot drie keer toe naar de ingang van het zwembad afdwalen. Integendeel: 

ze blijft honderduit praten. De chauffeur verplaatst zijn gewicht nu met een 

ongeduldige blik van zijn rechter- naar zijn linkerbeen. Als Annie even stilvalt om 

te hoesten, knikt hij kort en zwijgend in haar richting om vervolgens met grote 

passen naar de ingang van het zwembad te benen. Annie kijkt hem niet na en [...] 

vervolgt haar weg, met een onveranderd vrolijke gezichtsuitdrukking.

(veldnotities 30 september 2010, p. 36)

Als dergelijke interacties, waarin een deelnemer met een verstandelijke beperking het 

woord voert en de deelnemer zonder verstandelijke beperking zwijgt, plaatsvinden 

op straat of op een van de semipublieke ontmoetingsplekken van een omge-

keerde-integratiesetting, zoekt de laatstgenoemde opvallend vaak enkele seconden 

oogcontact met andere aanwezigen zonder verstandelijke beperking. Vaak gaat 

dat oogcontact gepaard met het uitwisselen van een glimlach en een blik die het 

midden houdt tussen welwillendheid, verbazing, berusting en herkenning. Een serie 

gebeurtenissen in de hal van één van de instellingszwembaden is wat dat betreft  

illustratief: Walter, een zeer energieke man met een matige verstandelijke beperking, 

trekt voortdurend de aandacht van andere aanwezigen door luid tegen hen te 

praten en lijfelijk heel dichtbij te komen, maar voordat degenen die hij benadert  

(verbaal) op zijn aanspraak kunnen reageren, is hij alweer weg. 

Walter, een magere man van een jaar of vijfenveertig met kort donkerblond 

haar, heeft een dertig centimeter grote, witte knuffelbeer bij zich, die hij 

strak tegen zijn borst aangeklemd houdt. Hij loopt voortdurend heen en weer  

tussen de aanwezigen, hardop pratend en lachend. Daarbij verandert zijn  

gezichtsuitdrukking onafgebroken: het ene moment lijkt hij bijzonder verrast te 

zijn, dan weer kijkt hij uitermate vrolijk en vervolgens lijkt de lach van zijn gezicht 

af te vallen. [...] Plotseling steekt Walter zijn hand omhoog en roept enthousiast: 

‘Hééj!’, alsof hij zojuist een oude bekende heeft opgemerkt. Hij loopt naar een 

man toe die een paar meter verderop met zijn gezicht in de richting van het 

bad staat. Als hij vlakbij die man is, stopt Walter abrupt en zegt enkele woorden 

tegen hem. Terwijl de man zijn hoofd naar Walter toe draait, loopt die zonder 

op antwoord te wachten alweer weg. De man kijkt hem verbaasd na, glimlacht 

dan en draait zijn hoofd terug. Ook de mensen om hem heen wisselen een glim-

lach uit. Walter loopt inmiddels langs een groepje pratende vrouwen, blijft staan 

en roept uitbundig, terwijl hij in hun richting kijkt: ‘Ja, witte beer hè!’ Terwijl de 

vrouwen hun blikken naar hem toe wenden, loopt Walter alweer door. De achter 

blijvers glimlachen wat verdwaasd en wisselen daarbij een vluchtige blik – van 

verstandhouding? – met elkaar. Niemand zegt een woord.

(veldnotities 9 februari 2011, pp. 23-24)
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buurtbewoners verlenen. Opvallend genoeg lijkt die potentieel invloedrijke posi-

tie zorgverleners niet vaak aan het twijfelen te brengen over de juistheid van de  

interpretaties die zij met buitenstaanders delen. Woningcoördinator Truus bijvoor-

beeld, vertelde me tijdens de burenmiddag zonder aarzelen dat je aan drie van haar 

cliënten die uitdrukkingsloos in hun rolstoel hingen kon merken dat ze van de harde 

rockmuziek genoten, juist doordat ze zo bewegings- en geluidloos waren.

Voor veel van de bewoners, van wie je aan hun gezicht niet direct kunt aflezen 

wat ze ergens van vinden, geldt volgens Truus, die ruim tien jaar op deze groep 

werkt, dat je merkt dat ze genieten van de burendag, doordat ze rustig zijn 

en niet weg willen. Dus: uit wat zij niet doen, kun je afleiden dat ze genieten. 

Door die resolute opmerking ontspande ik enigszins en werd het gemakkelijker 

om in hun bewegingsloze, uitdrukkingsloze en zwijgende nabijheid van de luide 

muziek te genieten. Na afloop van de burenmiddag realiseerde ik me echter dat 

deze interpretatie van het gedrag van niet-sprekende personen met een (zeer) 

ernstige verstandelijke beperking wel erg gemakkelijk was voor de begeleiders 

en de andere aanwezigen bij de burenmiddag. Zou het ook zo kunnen zijn dat 

mensen die uitdrukkings- en bewegingsloos in hun rolstoel hangen, niet genie- 

ten maar afgestompt zijn? 

(veldnotities 12 september 2012, p. 1)

 

4.2.6 Lijfelijk communiceren

Hoewel veel nieuwe buurtbewoners ervan overtuigd zijn dat er voor lijfelijke en  

andere non-verbale communicatievormen geen ruimte is in de buurt, komen enkelen 

daar op terug, na een positieve ervaring met een zwijgende buurtgenoot met een 

verstandelijke beperking. Buurman Michiel is één van hen. Michiel vertelt dat hij  

anders naar burencontact is gaan kijken, doordat hij sinds een jaar geregeld een hand 

krijgt van één van zijn overburen met een ernstige verstandelijke beperking. De zwij- 

gende handdruk van die man heeft Michiel en zijn vrouw Dianne aan het denken gezet 

over zijn perspectief op hun aanwezigheid in zijn leven. Hoe zou hun overbuurman 

tegen hen aankijken? 

(M): ‘Die man loopt hier nou al tweeëneenhalf jaar voorbij en het eerste jaar liep 

hij gewoon in de stoet – laten we het zo uitdrukken – díe kant uit en ’s avond díe 

kant uit. En nou blijkt in één keer, laatst was ik mijn auto aan het wassen, dat doe 

ik meestal ’s maandags morgen [...] en dan loopt ‘ie even naar links – en dan weet 

ik wat ‘ie gaat doen. Dan geeft hij me een hand. [...] Ja. Dat doet ‘ie dus sinds 

een jaartje. [...] Ik weet helemaal niet hoe die denkt, maar goed, dan denk ik van: 

“Okee … ja”. …’

(D): ‘Hij herkent je.’

(M): ‘Ja, nou ja [...] misschien dat hij zal denken: “Okee, dat is toch een ander 

iemand dan degene die me elke dag van a naar b brengt”. …’

(buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870027, 

pp. 47-48) 

Hylke en zijn huisgenoten zouden kunnen betekenen. Tegelijkertijd vroeg ik me af in  

hoeverre enige mate van ‘extra individuele aandacht’ en/of of het assisteren van 

zorgverleners de nieuwkomers persoonlijk dichterbij Hylke en zijn huisgenoten zouden 

brengen. Die twijfel werd aangewakkerd door iets wat woonbegeleider Lotte in de 

uren voorafgaand aan het buurtfeest aan mij vroeg.

Samen met een stafmedewerker ben ik aan het eind van de ochtend naar het 

appartementencomplex toegekomen, om te assisteren bij de voorbereidingen 

voor het buurtfeest. Daarna lunchen we mee op de groep. Woonbegeleider 

Lotte brengt de zes bewoners vriendelijk en geduldig één voor één naar de eet-

tafel toe. Vier van hen zitten in een rolstoel, twee lopen zelf, zeer langzaam. Ik 

zit er wat ongemakkelijk naar te kijken. De stafmedewerker vraagt Lotte of ze 

ergens mee kan helpen. Dat kan – iedereen moet een lange slab om. Ik sta ook 

op – blij dat ik wat kan doen – en loop met het schortachtige geval naar de man 

die het dichtst bij mij zit. Hoewel ik weet dat hij niet spreekt, vraag ik hem of ik 

hem de slab om mag doen. Hij reageert in het geheel niet op mij. Ik aarzel even en 

doe de slab dan toch bij hem om. Dit voelt ongemakkelijk: eerst om toestemming 

vragen, die niet krijgen en dan toch maar doen waarvoor je geen toestemming 

hebt gekregen. Zorgverlener Lotte vertelt dat ik een slab om heb gedaan bij 

Hylke en vraag of ik hem ook eten wil geven. ‘Graag’. Hylkes gezicht is uitdruk-

kingsloos en hij kijkt mij niet aan. Terwijl ik hem een lepel voorhoud, vraag ik me 

af in hoeverre hij iets meekrijgt van hetgeen er om hem heen gebeurt. Zwijgend 

geef ik hem zijn grijze broodpap. Al snel merk ik dat Hylke de kom en de lepel in 

de gaten houdt. Die ontdekking beschouw ik als onze eerste kennismaking: Hylke 

heeft aandacht voor de kom en de lepel waarmee ik hem eten geeft. Niet veel 

later merk ik dat hij niet zo stil en bewegingsloos is als ik had gedacht. Hij ‘humt’ 

regelmatig en wipt een paar keer op en neer in zijn stoel. Ik weet niet waarom 

hij dat doet, maar hij ziet er tevreden uit. Vervolgens kijk ik of hij de lepel volgt 

met zijn ogen als ik hem heen en weer beweeg. Dat doet hij. Zodoende ben ik met 

Hylke aan het kennismaken. Wat me met woorden niet lukt, lukt op non-verbale 

manieren wel: we interacteren bewust met elkaar. Ik geniet. Terwijl we zo bezig 

zijn, word ik opeens opgeschrikt door Lotte, die vriendelijk vraagt: ‘En Gustaaf, 

wat vind je nou van dit niveau?’ Haar vraag verwart me. Waarom vraagt ze zoiets 

grofmazigs en onpersoonlijks aan mij, als buitenstaander, terwijl ik voor het 

eerst met Hylke aan het kennismaken ben? Beduusd stamel ik: ‘Nou, Hylke en ik 

zijn net een beetje aan het kennismaken enne … volgens mij vindt hij het eten 

wel lekker’. Lotte glimlacht zwijgend en geeft de man naast haar een nieuwe hap. 

(veldnotities 14 september 2011, pp. 5-6) 

Hoe en wat zorgverleners over hun niet-sprekende cliënten met een (zeer)  

ernstige verstandelijke beperking vertellen, kan sterk bepalen welke betekenissen 

nieuwkomers aan hun ervaringen tijdens ontmoetingen met deze oorspronkelijke 
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onduidelijkheid, twijfel en spanning toestaan in een ontmoeting met een onbekende? 

In hoeverre willen we verantwoordelijk zijn voor wat er in een onderlinge ontmoeting 

gebeurt? Hoeveel ruimte zien we om zonder (veel) woorden te ontdekken wat we 

voor elkaar kunnen betekenen? En op basis waarvan bepaal je – als het gaat om 

onderlinge verhoudingen en communicatie in de buurt – ‘dat het goed is zo’ of dat 

er niet meer in zit? Met die vragen worstelde ik onder meer na afloop van een zeer 

lijfelijke ontmoeting met Karel, een man van begin zestig met een ernstige verstan-

delijke beperking. 

Nog geen kwartier nadat ik voor het eerst de gezamenlijke woonkamer van zijn 

groep binnenkwam, wil Karel me zijn slaapkamer laten zien. Hij laat dit weten aan 

woningcoördinator Wesley, pakt mijn hand en neemt me mee de trap op. Hoewel 

hij een harde stem heeft, articuleert Karel onduidelijk. ‘Kamer! Kamer!’ Hij stoot 

die woorden uit. Ik laat de deur van de slaapkamer bewust openstaan en blijf 

tussen Karel en de deuropening in staan. Je weet maar nooit. Zwijgend kijk ik 

naar de spullen in de kamer en naar Karel. Die staat doodstil naar mij te kijken. 

Na een seconde of twintig loopt hij naar me toe, komt bijna tegen me aan staan, 

zegt luid en duidelijk: ‘Doen!’ – en blaast vervolgens zijn wangen op. Ik blaas 

mijn wangen op. Hij kijkt er gefascineerd naar. Na een paar seconden laat ik de 

lucht ontsnappen, maar hij zegt onmiddellijk weer: ‘Doen!’ en blaast zijn wangen  

opnieuw op. Ik doe het, en laat de lucht nu langer in mijn wangen zitten. Karel 

tikt met zijn vinger op mijn wang. Bij elke tik laat ik wat lucht ontsnappen, maar 

dat is hem niet naar de zin. Hij zegt indringend: ‘Doen!’ en blaast nu zijn rechter-

wang op. Ik doe het. Wat zou hij toch willen? Ik heb geen idee, maar voel me licht  

euforisch. Opnieuw klinkt het: ‘Doen!’ Karel zuigt nu zijn wangen naar binnen,  

zodat er twee holletjes ontstaan. Ik doe hem opnieuw na. Hij steekt zijn neus 

rustig in het holletje van mijn rechterwang. Ik blijf doodstil staan. Wat gebeurt 

er, wat wil Karel? We hebben contact, maar waarover? Ik voel het bloed door mijn 

aderen stromen, voel energie. Ik wil begrijpen wat hij wil communiceren. Karel en 

ik staan nu zo goed als tegen elkaar aan. Zijn opdrachten beginnen elkaar nu 

sneller op te volgen. ‘Doe dik’ zegt hij, of: ‘Dun’, als ik mijn wangen naar binnen 

moet zuigen. Ik volg zijn aanwijzingen nog steeds op. Soms raakt hij mijn wang 

even aan met zijn hand, maar vaker met zijn neus. Hij doet nu voor hoe ik lucht van 

mijn ene wang naar mijn andere wang kan verplaatsen, gevolgd door: ‘Doen!’ Ik 

doe het. Tijdens de hele ontmoeting blijf ik hem steeds aankijken. Hij heeft licht-

blauwe, starende ogen. Alweer een nieuw commando: Karel plaatst een vinger 

verticaal voor zijn mond, zuigt zijn wangen naar binnen en zegt ‘Doen!’ Als ik het 

nadoe, duwt hij zijn neus weer zachtjes in mijn rechterwang. Hij snuift voor-

zichtig en komt dan met zijn gezicht vrijwel tegen het mijne aan staan. Omdat 

ik mijn vinger nog steeds voor mijn mond houd, zit zijn neus tegen de buitenkant 

van mijn hand. Karels aanwijzingen wisselen elkaar nu af in hoog tempo. Ik moet 

mijn wang opblazen, inzuigen, lucht uitblazen, lucht van de ene naar de andere 

Voor veel oorspronkelijke buurtbewoners is aanraken, vastpakken, knuffelen of  

zoenen een belangrijke manier om hun waardering of genegenheid voor iemand te 

tonen. Zij maken daar binnenshuis veelvuldig gebruik van: veel zorgverleners worden 

regelmatig door hun cliënten vastgepakt, op schoot getrokken of geknuffeld. Ook 

gebeurt het geregeld dat de zorgverlener degene is die een bewoner vastpakt, aait 

of knuffelt. Je ziet beide partijen dikwijls genieten van die lijfelijke contactmomenten, 

waarop de onderlinge fysieke afstand voor even geheel verdwenen is. 

Niet iedereen wordt betrokken bij dergelijke intieme vormen van lijfelijk contact 

– en wat er precies gebeurt, verschilt vaak per bewoner en per zorgverlener. Als 

woonbegeleider Sandra aan het einde van haar dienst bijvoorbeeld afscheid neemt 

van haar weinig sprekende cliënten, komen de meesten van hen naar haar toe om 

haar een knuffel te geven. Ruth, een bijna zestig jarige dove vrouw met een ernstige  

verstandelijke beperking, die niet met woorden maar met haar lijf communiceert, 

laat echter overduidelijk merken dat zij daar (op dat moment) geen behoefte aan 

heeft. Met Myrthe, de woonbegeleider die Sandra’s dienst overneemt, heeft Ruth 

evenwel een speciale klik – en ook dat laat zij heel duidelijk merken. Vrijwel iedere 

keer als Sandra en Myrthe die middag in elkaars nabijheid komen, stoten zij – zonder 

woorden en zonder oogcontact – stevig met hun schouders tegen elkaar aan, om 

vervolgens door te gaan met waar ieder van hen mee bezig was (veldnotities 27 

januari 2012, p. 38).

In het alledaagse leven in de buurt komen dergelijke lijfelijke interactiepatronen veel 

minder voor. Toch zijn er ook enkele nieuwe buurtbewoners die geregeld een zoen 

of een knuffel van een oorspronkelijke buurtbewoner krijgen. Buurman Albert is een 

van hen: Fermien, zijn buurvrouw met een matige verstandelijke beperking, begroet 

hem iedere ochtend met een stevige zoen op zijn wang. Albert geniet daarvan.

  

(A): (glimlachend) ‘Elke ochtend wenst Fermien mij hier voor de deur “Goede-

morgen” en krijg ik een zoen van haar. Da’s toch mooi! Beter kun je de dag toch 

niet beginnen!?’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, gesprekverslag 870082, p. 3)

Voor Albert is het zonneklaar dat zijn buurvrouw Fermien hem goedemorgen zoent, 

omdat zij elkaar al jaren kennen en goed contact met elkaar hebben. Maar op sommige 

momenten is een langdurige, goede relatie voor sommige mensen met een verstan-

delijke beperking geen voorwaarde om een ander letterlijk zeer dicht op de huid 

te komen. Voor Carola, een frêle, gehelmde buurtbewoner met een meervoudige 

beperking bijvoorbeeld, waren tien minuten meer dan genoeg om over te gaan tot 

het zoenen en strelen van een voor haar onbekende ander. En dat roept de nodige 

twijfel en vraagtekens op.

Wat doe je als nieuwkomer als een buurtbewoner met een verstandelijke beperking, 

wiens houding en gedrag je in het geheel niet begrijpt, fysieke toenadering zoekt? 

In hoeverre kunnen en mogen betrokkenen in een omgekeerde-integratiesettingen 
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Lachen en kietelen, lachen en plagen, lachen en neusje-neusje, glimlachen en 

kusjes geven, glimlachen en hand vast houden, glimlachen en omhelzen – de  

momenten waarop er sprake is van contact tussen een bewoner en een zorgver-

lener bestaan dikwijls uit een combinatie van lijfelijke aanraking en een (glim)lach. 

(veldnotities 30 september 2012, p. 5)

Ook buitenshuis, op dagactiviteitencentra en (semipublieke) ontmoetingsplekken in 

de buurt, benaderen zorgverleners mensen met een verstandelijke beperking dikwijls 

op een levendige, enthousiaste en grappende manier: ze praten opgewekt en bluffen, 

plagen, stoeien en (glim)lachen veelvuldig. Daarmee sturen zij niet alleen aan op een 

gemoedelijke sfeer tussen hun cliënten, henzelf en eventuele andere aanwezigen, 

maar verleiden ze eerstgenoemden ook om hun regie, aanwijzingen en ondersteuning 

zonder veel tegenstribbelen te accepteren. Diverse zorgverleners claimen dat een 

humoristische en vrolijke bandering deel uitmaken van hun professionele houding en 

instrumentarium – iets wat zij tijdens hun opleiding of in de praktijk geleerd hebben 

en wat ze welbewust toepassen. Zo ook bewegingsagoog Aukje:

(A): ‘We doen vaak bewust zo druk en vrolijk tegen ze, want op serieusheid 

reageren ze helemaal niet.’ 

(bewegingsagoog, veldnotities 3 november 2010, p. 21). 

Meer dan eens kreeg ik het vermoeden dat het onderlinge gelach en geplaag dat 

voor een zorgverlener vooral instrumentele redenen had (bijvoorbeeld om een cliënt 

zo ver te krijgen om van a naar b te lopen), voor de betrokkene met een verstandelijke 

beperking veel meer betekende. Dat vermoeden riep de vraag op tot op welke 

hoogte het gebruik van humor geoorloofd is om binnen een beperkte tijd iets van 

iemand gedaan te krijgen. In hoeverre ben je bezig met wat je cliënt wil, als je vaak 

grappen moet maken en stoeien om hem zover te krijgen dat hij doet wat jij van hem 

vraagt? En wat doe je er als zorgverlener mee als het erop lijkt dat een luchtige, 

vrolijke interactie voor jouw cliënten minstens even zwaar weegt als de formele, 

planningstechnische en geprotocolleerde reden waarvoor jij bij hen bent? 

Voor woonbegeleider Sander, die in een woning voor jongeren met een lichte  

verstandelijke beperking en gedragsproblematiek werkt, lijkt het antwoord op die 

vraag niet moeilijk. Net als diverse van zijn collega’s, maakt hij niet alleen als hij iets 

van zijn cliënten gedaan wil krijgen gebruik van humor, maar ook wanneer een inter-

actie geen direct instrumenteel karakter heeft – bijvoorbeeld tijdens een onge-

plande ontmoeting in het buurthuis of in de kerk, na een gezamenlijke maaltijd of 

tijdens een gedeelde sigaret – lacht hij veel met hen. Daarmee heeft Sanders bena-

dering een grote impact op de houding en het gedrag van de individuele bewoners 

en op de groepssfeer. Opvallend vaak maakte Sander bij de speelse benadering van 

zijn cliënten niet alleen gebruik van woorden maar ook van zijn lijf. Dikwijls speelt 

zijn lijf zelfs een prominente rol in de interactie, doordat hij op theatrale wijze iets 

wang verplaatsen, et cetera. Ook moet ik de vier vingers van mijn rechterhand 

verticaal op mijn kin leggen, met de uiteinden tegen mijn onderlip, om vervolgens 

mijn wangen weer op te blazen. Terwijl ik al die dingen doe, staat Karel bijna  

tegen me aan, ruikt hij aan mijn wangen en mijn nek, blaast hij in mijn gezicht, 

duwt hij zijn neus tegen mijn bolle of ingezogen wangen en kijkt hij naar wat ik 

doe. Ik voel een steeds groter wordende spanning in mijn lijf, weet niet wat ik 

aan het doen ben, wat wij aan het doen zijn, wat Karel wil. Ik moet hem volgen en 

verlies daarmee de controle over mezelf, mijn gevoel, mijn lijf, de situatie. Ik voel 

euforie, angst en onzekerheid. Opeens merk ik dat ik ondanks mijn intensieve 

betrokkenheid bij deze interactie ook probeer haar als vanuit de deuropening 

van de kamer gade te slaan. Wat gebeurt hier? 

Karel steekt nu zijn tong naar buiten en zegt: ‘Doen!’ Ik schud mijn hoofd. Als 

ik mijn tong zou uitsteken, zou ik zijn gezicht aanraken. Karel herhaalt dit en 

zegt opnieuw: ‘Doen!’ Ik schud weer mijn hoofd. Hij doet nu alleen zijn mond open 

en zegt: ‘Doen!’ Ik schud mijn hoofd opnieuw. Wat als iemand ons hier zou zien?  

Opeens is de verwarring even helemaal weg, voel ik me zeker: dit komt te  

dichtbij. Dit wil ik niet. Dit ga ik niet imiteren. Ik pak Karels hoofd en hals zachtjes 

tussen beide handen vast, ter hoogte van zijn kaaklijn en zeg: ‘Klaar’. Ik kijk nog 

even in zijn ogen. Zijn blik komt verwilderd op mij over. Dan kantel ik mijn hoofd 

een beetje, zodat onze voorhoofden tegen elkaar aankomen. Hij zegt nog een 

keer: ‘Doen!’ Maar ik blijf zijn hals zacht vasthouden, kijk hem in de ogen en zeg: 

‘Karel, dat wil ik niet. Het is klaar. Zullen we naar beneden gaan?’ Karel verroert 

zich niet. Als ik vervolgens zeg: ‘Ik ga thee drinken’, stapt hij achteruit, draait 

zich een kwartslag om en staart vanaf het midden van zijn kamer door het raam 

naar buiten. Ons contact is weg. 

Ik voel me zeker, maar ook verward en schuldig over dit abrupte einde. Ik  

probeer nog Karel een uitspraak over iets op zijn kamer te ontlokken, maar hij 

kijkt zwijgend een andere kant op. Dan zeg ik: ‘Bedankt dat je me je kamer liet 

zien’. Geen enkele reactie. Met een ongemakkelijk, verward gevoel loop ik zijn 

kamer uit en de trap af. Karel loopt zwijgend achter me aan. Op de klok in de 

woonkamer zie ik dat we ongeveer een kwartier boven zijn geweest. Wat is er 

tussen ons gebeurd?

(veldnotities 4 november 2010, pp. 36-37)

4.2.7 Verbinding door (lijfelijk verbeelde) humor

Opvallend veel zorgverleners lachen, plagen en maken grapjes als ze veelvuldig  

lijfelijk contact hebben met hun cliënten. En niet zelden nemen personen met een 

verstandelijke beperking een vergelijkbare jolige houding aan. In de instellingswoning 

van de eerder genoemde Freddie en Diederik – bedoeld voor mensen met een (zeer) 

ernstige verstandelijke of meervoudige beperking – zijn dergelijke luchtige lijfelijke 

omgangsvormen aan de orde van de dag:
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nieuwe woordenstroom, onderbreekt Roelof haar opeens, half lachend: ‘Zeg eh 

Francien, zo kan ‘ie wel weer, hè!’ Hij staat op en loopt naar ons toe. Francien 

sputtert wat tegen, maar Roelof laat haar niet uitpraten. Hij zegt met quasi 

autoritaire stem: ‘Nee, nu is het klaar, ik wil het niet meer horen!’ en doet alsof 

hij haar wil grijpen. Dan gebeurt er iets wat ik in al die maanden hiervoor nog niet 

eerder heb gezien – en wat me volledig verrast: Franciens boze gezicht breekt 

ineens open in een stralende lach! Breed grijnzend roept ze: ‘Blijf van me af, 

houd je handen thuis jij.’ Roelof doet opnieuw alsof hij haar wil pakken, maar zij 

weert hem lachend af. Zo stoeien ze een tijdje met elkaar. Ze lacht! Ze lacht! Het 

is alsof er een last van me afvalt. Wat een heerlijk moment, en zo onverwacht! Er 

is blijkbaar alternatieve communicatie mogelijk met Francien, communicatie die 

haar even helemaal uit haar boze en klagerige houding kan halen. Niet door naar 

haar verhaal te luisteren en haar woorden te volgen, maar door dat verhaal te 

onderbreken en het initiatief te nemen tot een luchtigere interactie. Ik grijp 

mijn kans en vraag haar lachend of ze sterker is dan Roelof. In tegenstelling tot 

anders beantwoordt ze mijn vraag nu onmiddellijk, op een blufferige toon: ‘Ik heb 

helemaal niets met Roelof te maken.’ Als Roelof protesteert, lacht ze opnieuw 

uitbundig. Ze lijkt haar boosheid volledig te zijn vergeten. Zo demonstreert 

zorgverlener Roelof een ontspannende alternatieve respons op Franciens ti-

rades: door met humor haar grenzen te bepalen en door haar met humor lijfelijk 

nabij te komen. Verderop in de hal zitten vijf van de acht nieuwe buurtbewoners 

half omgedraaid op hun stoel glimlachend in onze richting te kijken. Is er ook bij 

hen spanning gebroken? 

(veldnotities 26 augustus 2011, pp. 18-19)

Ook veel nieuwe buurtbewoners gebruiken geregeld humor tijdens ontmoetingen 

met personen met een verstandelijke beperking. Verscheidene nieuwkomers die in 

het dagelijks leven contact hebben met oorspronkelijke bewoners, geven aan dat 

het frequent toepassen van humor hen helpt om dit contact op een voor hen ont-

spannen wijze vorm te geven. Buurvrouw Angelique, die ten tijde van het interview 

zes jaar met haar man en kinderen tegenover een instellingshuis woont, is één van 

hen.

(A): ‘Als je iemand tegenkomt dan maak je d’r een praatje mee. Ja, als ze vroeger 

wat tegen me hadden gezegd, dan had ik niet geweten hoe ik daar op moest 

reageren waarschijnlijk. Nu wel, ik maak gewoon een grapje of zo. Dat vind ik wel 

leuk.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870029-

30, pp. 13-14)

Sommige nieuwe buurtbewoners maken tijdens een ontmoeting met een buurt- 

genoot met een verstandelijke beperking geregeld ook gebruik van non-verbale  

uitbeeldt, of doordat hij zijn cliënten aanraakt, vasthoudt of met hen stoeit. En dat 

gebeurde niet alleen in de instellingswoning, maar ook op straat.

Aan het begin van de avond gaat woonbegeleider Sander samen met de  

bewoners Albert, Rob, Annejan, Regina en Joël (en met mij) naar het buurthuis 

om een kop koffie te drinken. Op de heenweg loopt hij met hen allemaal te dollen. 

[...] Hij is veel in beweging, raakt hen aan, plaagt hen, zingt gekke liedjes en heeft 

vrijwel voortdurend een lach op zijn gezicht. Hij doet me steeds meer denken 

aan een kwajongen, een clown. Als we het activiteitencentrum passeren waar 

Albert overdag heen gaat, roept Sander plagend: ‘Zo Albert, jij moet naar je 

werk. Dag Albert!’ Hij pakt Albert bij de arm en loopt quasi gedecideerd in de 

richting van het gebouw. Iedereen lacht uitbundig, en het echoot van alle kanten: 

‘Dag Albert!’ Albert lacht ook. ‘Nee! Nee!’ protesteert hij met een brede grijns 

– en hij trekt Sander de andere kant op, weg van het gebouw. Later die avond, 

als we teruglopen, springt Sander opeens bij Albert op de rug. Dit leidt opnieuw 

tot veel hilariteit bij de anderen, vooral als Albert begint te rennen. Het is een 

mooi gezicht: die tengere zorgverlener bungelend op de brede rug van Albert. 

Iedereen lacht.

(veldnotities 1 oktober 2010, p. 53)

Sommige zorgverleners zorgen door de toepassing van humor ook voor versoepeling 

en verluchtiging van een vastlopende of intensieve interactie tussen oorspronkelijke 

buurtbewoners en nieuwkomers. Zo liet zorgverlener Roelof, door te interveniëren 

in een uitermate moeizame ontmoeting in de hal van een instellingszwembad, (al 

of niet bewust) aan alle aanwezigen zien hoe een plagend en lijfelijk optreden een  

positieve impact kan hebben op de stemming van alle betrokkenen.

Francien, de oude vrouw met een verstandelijke beperking die zo vaak zo  

indringend klaagt, komt de hal binnenschuifelen. Ze loopt naar me toe en begint  

onmiddellijk met haar luide stem tegen me te mopperen. Dat heeft ze in de  

afgelopen maanden vaak gedaan – en hoewel ik gaandeweg steeds meer 

weerstand ben gaan voelen, probeer ik nog altijd te luisteren naar wat ze te  

vertellen heeft. Wat bedoelt ze toch, en in hoeverre moet ik hetgeen waarover 

ze steeds klaagt serieus nemen? Ze vertelt opnieuw over ‘die misselijke meid’ 

en ‘dat dat niet leuk is’ en ‘dat ze daarvan baalt’, et cetera. Ik weet na al die 

keren nog steeds niet goed hoe ik haar verhaal moet begrijpen – en dus hoe ik 

het best op haar kan reageren – anders dan naar haar te luisteren of haar te 

ontvluchten. De neiging om dat laatste te doen komt ook nu weer in mijn lijf op, 

want het eerste is zo moeilijk en intensief! Na tien minuten heb ik het gevoel 

dat mijn hoofd is volgelopen. Zorgverlener Roelof zit een eindje verderop in de 

hal, met achter hem een achttal nieuwe buurtbewoners die met de rug naar 

ons toe naar hun zwemmende kroost kijken. Wanneer Francien aanzet voor een 
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In wat Klarie vertelt, komt niet alleen de verbindende potentie van humorvolle, inter-

lijfelijke communicatie naar voren, maar blijkt evenzeer de persoonsafhankelijkheid 

van een dergelijke intieme omgangsvorm: de interactie is niet alleen grappig en fijn 

om wat er gebeurt, maar vooral ook omdat zij met een bepaalde buurtgenoot wordt 

gedeeld. 

De nieuwkomers Sjoerd en Felje waarschuwen er echter voor dat het gebruik van 

humor niet altijd in een wederzijds plezierige ontmoeting resulteert, omdat niet 

elke buurtgenoot met een verstandelijke beperking begrijpt wanneer iets grappig  

bedoeld is. Zij refereren hierbij aan hun buurvrouw Fabiënne, die is gediagnosticeerd 

met een autistische stoornis, en die tijdens haar vele wandelingen door de buurt 

met vrijwel iedereen enthousiaste gesprekken probeert aan te knopen.

 

(F:) ‘Fabiënne is zó outgoing, praat zóveel en lacht om, nou, zeg iets leuks en ze 

lacht mee. Maar [...] ze lacht echt méé. Dus als [Sjoerd] een geintje maakt dan 

zal ze dat in een flink deel van de gevallen [...] niet begrijpen, maar omdat ik ga 

lachen en hij meelacht [...] lacht zij wél mee. Dan heeft ze lol en dan heeft ze niet 

begrepen waar het over gaat.’

(S): ‘[...] En als [Felje] een heel goeie grap vertelt, maar hij doet het met een 

stalen gezicht, dan gaat ze echt niet lachen.’ [...]

(F): ‘Zij oogt als iemand die heel veel begrijpt. [...] Maar daarmee roept ze ook 

zoveel tekst over zichzelf af en zoveel informatie [...] die soms ook geen informatie 

 is. … Hè: bedoel ik iets schertsend, dan denkt zij dat je het letterlijk bedoelt. … 

Ik weet nog dat ze op een gegeven moment vertelde: “Daar wordt een gebouw 

gebouwd, dat wordt precíes hetzelfde als dat van ons”. Nou, dan ligt het op m’n 

lippen om tegen haar te zeggen: “Ik denk toch echt dat díe mooier wordt, hoor, 

waar jij niet komt te wonen”. Weet je, geintje, even een beetje [plagen]. … Dat 

heb ik niet gedaan, maar als ik dat wél doe dan vat zij dat op als dat ik echt denk 

dat het daar mooier is. Of, misschien, dat ik wéét dat het daar mooier is. [...] Dan 

komt ze op de groep en dan moet ze dáár weer houvast en duidelijkheid krijgen – 

dat [dat andere gebouw] niet mooier is. Dus dat moet je echt niet doen!’

(buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870051, 

pp. 14-15)

4.2.8 Verbinding zoeken ‹ – › verbonden voelen

Een gevoel van verbondenheid – of dat nu geassocieerd wordt met een bloedband 

of niet – is in alle verhalen van familieleden van mensen met een verstandelijke  

beperking cruciaal voor het voortbestaan van geregeld contact. Doordat zij zich 

verbonden voelen, blijven zij verbinding zoeken. Opmerkelijk genoeg houdt een 

dergelijk gevoel van verbondenheid niet noodzakelijk verband met wederkerige  

reacties of met de persoonlijke waardering van de kant van de betrokkene met 

een verstandelijke beperking; ook enkele wettelijke vertegenwoordigers die ervan  

overtuigd zijn dat het hun familielid weinig uitmaakt wie hem of haar bezoekt, voelen 

vormen van humor. Buurvrouw Carmen en haar man Thomas bijvoorbeeld, die sinds 

twee jaar schuin tegenover een appartementencomplex van de instelling wonen,  

hebben af en toe plezierig non-verbaal contact met Boaz, een zeer zwijgzame buur- 

man met een meervoudige beperking.

Volgens Carmen en Thomas heeft Boaz veel gevoel voor humor. Thomas illus-

treert dit door te vertellen dat Boaz, toen ze laatst samen bij een weinig ener- 

verende wedstrijd van de plaatselijke voetbalclub zaten te kijken, verschrikkelijk 

moest lachen toen Thomas hem voorstelde om takjes naar de scheidsrechter 

te gooien. Met z’n drieën hadden ze dat vervolgens gedaan – kleine stokjes, die 

niet verder kwamen dan een paar meter. Ze hadden veel plezier gehad.

(buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, gespreksverslag 870079, p. 3) 

Verhalen over lichte en luchtige omgangsvormen waarbij buurtgenoten met en 

zonder verstandelijke beperking elkaar lijfelijk zeer nabij komen, zijn uitermate 

schaars. Buurvrouw Klarie, die een broer heeft met een zeer ernstige verstandelijke 

beperking en die eveneens werkzaam is bij de zorginstelling, vertelt zo’n uitzonderlijk 

verhaal. Zij vergelijkt de stoeierige manier waarop zij met een van haar buurtge- 

noten met een verstandelijke beperking omgaat met de speelse wijze waarop ze 

zich meestal tot kleine kinderen verhoudt. 

(K): ‘Ik liep per ongeluk een keertje tegen Wilke op, een bewoonster, een schat 

van een meid, die hier op de dagbesteding werkt. Dus ik zei: “Oeh, sorry!” en toen 

zei zij (op dezelfde verschrikte toon): “Oeh, sorry!” – en ze begon te lachen. Dus 

ik zei: “Wilke, zal ik jou eens wat leren? Wij gaan kontjebutsen. Kom, jij omdraaien, 

ik omdraaien en dan zo met het kontje tegen mekaar – en dan zeggen: “Sorry!”’

(I): (lacht zacht) 

(K): ‘Nou, elke dag komt ze hier [het kantoor] binnen [...]: “Klarie? Doen wij kontje- 

butsen?” Nou, iedereen ligt in een deuk!’

(I): (lacht zacht) 

(K): ‘En dan moet ik gaan staan en dan: hoppetee! En dan lacht ze aan het eind 

van de gang nog!’

(I): (lacht)

(K): ‘Ja, waarom niet? Dat moet toch kunnen! Dat soort dingen, dat vind ik nou 

zo leuk, hè. En ik heb laatst vier weken vakantie gehad, nou, dan was het élke dag: 

“Waar is Klarie?” En dan zei mijn vervangster: “Ja, zal ík dan met jou kontjebutsen?” 

 Maar nee …’ (lacht)

(I): (lacht) ‘Dat kan alleen maar met Klarie.’

(K): ‘Dat kan alleen maar met Klarie. Dus, snap je, dat soort dingen, dat is  

gewoon toch op een kinderlijke manier, dat maakt het juist leuk.’

(zus, medewerker, buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, inter-

viewtranscript 870065, p. 10)
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Doordat haar buurtgenoten met een verstandelijke beperking in de decennia na 

deze confrontatie meer en meer in het straatbeeld verschenen, kwam Willy lang-

zamerhand over haar schrik heen. En ruim drie decennia later, toen ze samen met 

haar echtgenoot een seniorenwoning in de nieuwe omgekeerde-integratiebuurt  

betrok, kwam ze al snel in contact met enkelen van hen. Volgens Willy is de enige 

manier om je verbonden te gaan voelen met andere mensen, zelf open staan voor 

ontmoetingen met hen. Dat heeft bij haar en diverse oorspronkelijke buurtbewoners 

heel goed gewerkt.

Evenals Klarie (zie paragraaf 4.2.7) geeft ook Willy aan dat ze goed met haar buren 

met een verstandelijke beperking kan omgaan, omdat ze hen als kinderen benadert 

– zij het in een volwassen lijf. Voor buurtkinderen heeft Willy altijd al een zwak  

gehad; ze verwent hen vaak met een snoepje, een koekje of wat te drinken. En omdat 

ze ervan geniet dat ook veel haar buurtgenoten met een verstandelijke beperking 

beginnen te stralen wanneer ze hen een beetje verwent, beschouwt en behandelt zij 

hen net als haar buurtkinderen. 

(W): ‘Het zijn volwassenen, maar het blijven gewoon kinderen! Het blijven echt 

kinderen … Zoals Reinder, een bóóm van een vent, die woont hier tegenover, die 

is meer als vijftig maar dit gedeelte [wijst op haar slapen] dat blijft gewoon een 

kind. … Nou ja, dan denk ik van: “Wat is er toch leuker dan als je een blij kind ziet?’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870056,  

p. 32)

Buurman Ruben vertelt dat hij personen met een verstandelijke beperking anders is 

gaan bekijken – als individuen, in plaats van als ‘verstandelijk gehandicapten’ – door 

de vele ontmoetingen met zijn overbuurman Andries. 

(R): ‘Vroeger had je: “Verstandelijk gehandicapten, daar kun je niks mee, die heb-

ben geen gevoel”. Ja, ik chargeer nu. … Maar dat vind ik het leuke als je met die 

mensen contact hebt, en dat kan oogcontact zijn – hè, bij Andries, die zo zevert, 

daar heb ik eigenlijk alleen maar oogcontact mee – maar dat vind ik wél prettig! 

Toen ik hem de eerste keer zag dacht ik: “Godverdikkeme wat een zeverzak, 

maak die man eens schoon!” Ja, die kwijlt altijd en dan is dat toch afschrikbaar. 

Maar dan tóch, dat je op een gegeven moment ziet – en dat vind ik dan het leuke, 

of het mooie, en het sociale –“Hé godverdikke: die twinkelende ogen”. Die kijkt zo 

mooi uit zijn ogen en die heeft toch een blij gezicht! Daar zie ik tóch een leuke 

Andries in, d’r zit ook humor in, ondanks dat ‘ie redelijk uitdrukkingsloos is. En dat 

vind ik dan het mooie, om dat te erkennen en te zoeken bij die mensen. En daar 

ben ik ook niet heel de dag mee bezig, maar dan zie je mekaar en dan denk ik: “Hé 

potverdikke, Andries!” Als ik die op de kermis zie, dan loop ik er altijd even naar 

toe: “Hé Andries!” En hij zegt niks, en hij loopt ook altijd meteen weer door, maar 

zich nochtans sterk met hen verbonden. Mannes bijvoorbeeld, bezoekt zijn zwa-

ger Bastiaan, een zestiger met een ernstige verstandelijke beperking al vele jaren 

ruim dertig keer per jaar. Hoewel hij er zeker van lijkt te zijn dat Bastiaan hem niet  

persoonlijk herkent, voelt hij een zeer sterke band met hem. 

(M): ‘Ik voel me hier thuis … bij Bastiaan. Bastiaan is een broer voor me. Nou, 

meer als een broer. Bastiaan is, Bastiaan is bijna alles voor me. … Ja. … Ja, dat 

durf ik gerust te zeggen. Bastiaan is echt alles voor me. Als Bastiaan d’r niet 

meer zou zijn, oh dat zou ik verschrikkelijk vinden. Ondanks dat er dus heel weinig 

contact tussen Bastiaan en mij over en weer is eigenlijk. Ja, ik vind het een, een 

scheet van een vent. (lacht) Misschien is het stom gezegd, maar … ja. … Dus 

daarom wil ik ook dat hij een zo goed mogelijk leven heeft. En ben ik blij dat ie nu 

in [naam woonvoorziening] woont. En [houd ik] constant de vinger aan de pols 

als er iets aan de hand is, [heb ik] … constant overleg met de verzorgers … van: 

“Hoe is het met Bastiaan gegaan deze week?” En telefoontjes, al heeft ‘ie maar 

een beetje koorts, ik wil dat weten. Dus … ja. …’ 

(zwager, interviewtranscript 870062, p. 11)

Ook verscheidene nieuwe buurtbewoners voelen zich speciaal verbonden met een 

(of meer) van hun buurtgenoten met een verstandelijke beperking. Dat gevoel van 

verbondenheid komt meestal niet direct tot stand, en wordt verrassend vaak 

voorafgegaan (of vergezeld) door ervaringen van afkeer of schrik. Neem buurvrouw 

Willy, die al eerder in dit hoofdstuk aan het woord kwam. Willy heeft veel contact 

met de zeven bewoners van het instellingshuis naast haar. Zij komt bij elk van hen 

op de verjaardag en maakt op straat geregeld een praatje met hen en is daarnaast 

ook al enkele jaren vrijwilliger bij een dagbestedingsvoorziening. Die grote mate 

van betrokkenheid is echter pas ontstaan sinds zij in een omgekeerde-integratie- 

setting is gaan wonen. Willy stelt dat ze veertig jaar geleden – toen ze jong was –

liever niets met ‘verstandelijk gehandicapten’ te maken had. Ze heeft flink moeten 

wennen aan hun aanwezigheid in het straatbeeld; ruim veertig jaar geleden woonden 

veel haar huidige buurtgenoten achter een hek en kwamen ze vrijwel nooit buiten. 

Haar eerste ontmoeting met enkelen van hen stamt uit die tijd en heeft haar grote 

schrik aangejaagd.

 

(W): ‘Eind jaren zestig is mijn zoon geboren, en woonden wij hier [dichtbij]. Ik 

liep met de kinderwagen [in de buurt], en toen kwam daar zo’n groep aan, en d’r 

schiet er eentje … met twee handen zo in die kinderwagen. … Ik stond verstijfd! 

Ik liep er voor om in die tijd; als ik ze aan zag komen, dan ging ik niet de straat op. 

… Eerlijk niet. Toen dacht ik écht van: “Ik hou geen kind over!” … Dat is zó raar!’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870056, 

p. 12)
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Theoretische reflectie op paragraaf 4.2

In een poging meer inzicht te krijgen in wat er gebeurt tijdens de in paragraaf 

4.2 beschreven lijfelijke ontmoetingen tussen buurtgenoten met en zonder  

verstandelijke beperking (en zorgverleners), gebruik ik twee concepten uit Goffmans  

perspectief, één uit dat van Kunneman en één uit dat van Waldenfels. Daarmee  

beperk ik me in deze theoretische reflectie tot de meest opvallende punten uit 

paragraaf 4.2.

Verbale voorstellingen zijn populair

Als we door Goffmans bril naar de fragmenten in de paragraaf 4.2 kijken, dan valt op 

dat de bereidheid van nieuwe buurtbewoners om deel te nemen aan ontmoetingen 

met oorspronkelijke buurtbewoners meestal staat of valt met de mogelijkheid tot 

verbale communicatie; de meeste nieuwkomers achten alledaagse interacties in 

de buurt niet (goed) mogelijk zonder de uitwisseling van gesproken woorden. Ver- 

scheidenen van hen gebruiken ‘communiceren’ en ‘spreken’ in hun verhalen zelfs als 

synoniemen – zo vanzelfsprekend lijkt het hen dat burencontact een sterk verbaal 

karakter heeft. Volgens Martin, Esmée en Wouter kunnen ontmoetingen tussen  

buren door het uitwisselen van gesproken woorden soepel verlopen – en zonder die 

mogelijkheid zou het contact al snel onbehaaglijk aanvoelen. Zij verwachten ook dat 

zij zelf te weinig geduld en aandacht kunnen opbrengen om te communiceren met 

buurtgenoten met wie ze niet kunnen praten. Andere nieuwkomers wijzen vooral op 

hetgeen onmogelijk is tijdens niet-verbale interacties; zij lijken geen oog te hebben 

voor wat er wel zou kunnen gebeuren. Weinigen van hen vragen zich daarnaast af 

waarom de absentie van woorden tijdens een ontmoeting met een onbekende ander 

hen een onbehaaglijk scenario toeschijnt. Hierdoor blijft het onduidelijk welke func-

ties en betekenissen het gebruik van woorden tijdens alledaagse buurtinteracties 

voor hen heeft. 

De sterke voorkeur van veel personen zonder verstandelijke beperking voor verbale 

communicatie blijkt niet alleen in de verhalen waarin nieuwkomers en oorspronkelijke 

bewoners elkaar – buitenshuis – ontmoeten. Ook de voorstellingen die zorgverleners 

– binnenshuis – tijdens interacties met hun cliënten geven, lijken vaak niet zonder 

te kunnen. Denk bijvoorbeeld aan de woonbegeleiders Trude en Sietske, die stellen 

dat het hardop praten tijdens hun interacties met hun doofblinde cliënt Diederik 

hen helpt om hem ‘met respect’ te blijven behandelen. Ook zij vinden de omgang met 

een ander ‘kaal’ en ‘ongemakkelijk’ als zij geen woorden kunnen gebruiken. Maar ook 

bij hen blijft het onduidelijk waarom zij zonder het uitspreken van woorden ‘kaalheid’ 

en ‘ongemak’ verwachten te ervaren. Zou het ook mogelijk zijn dat dergelijke stille 

ervaringen hun beeld en benadering van Diederik ten goede veranderen, bijvoorbeeld 

doordat zij zonder woorden beter bij hun zwijgende en doofblinde cliënt kunnen 

aansluiten? 

Zorgverleners lijken zich er– zowel binnenshuis als op straat – vaak niet van bewust dat 

het veelvuldig toepassen van gesproken taal tijdens ontmoetingen met (nagenoeg) 

daar loop ik toch naartoe. Zo heb ik mijn voorkeuren bij mensen, hè. [...]  Andries, 

dat vind ik een [...] heel leuke man.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870020, p. 22)

Ruben stelt dat je je met iemand verbonden kunt gaan voelen, wanneer je iets 

in hem of haar herkent. Doordat hij iets van humor in Andries herkende, leerde hij 

verder kijken dan het verschil dat hij aanvankelijk zo ingrijpend waarnam tijdens hun 

onderlinge ontmoetingen. 

Ruben staat hierin verre van alleen: vrijwel iedere nieuwkomer die zich verbonden is 

gaan voelen met (een van) zijn buurtgenoten met een verstandelijk beperking, zegt 

dat dit alleen gebeurt als je er zelf voor open staat. Alleen wie dat wil en niet snel op-

geeft, kan volgens hen veel positieve ervaringen opdoen. En als je ervoor openstaat, 

maakt het ook veel minder uit als je af en toe een vervelende ervaring opdoet. Ver-

scheidene nieuwkomers geven aan dat een dergelijk gevoel van verbondenheid niet 

zo zeer samenhing met de uitwisseling van (veel) woordelijke inhoud, maar eerder 

met een gedeelde aandacht en waardering voor humorvolle, non-verbale en lijfelijke 

communicatie. 
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Door Kunnemans bril bekeken, past die opvatting van Sjoerd en Felje in een pleidooi 

om meer vanuit communicatieve logica te gaan handelen. Beide buren geven aan 

dat er met betrekking tot alledaagse ontmoetingen in omgekeerde-integratie- 

settingen vaker aandacht zou moeten zijn voor het gegeven dat: 1. ieder mens 

(met en zonder verstandelijke beperking) tijdens iedere interactie al of niet bewust  

allerlei non-verbale signalen uitzendt en 2. de betekenis van het verbale deel van 

de interactie tussen buren onmogelijk te reduceren is tot de inhoud van wat men 

zegt; wat we met onze woorden ten opzichte van een ander doen en met welke 

intentie en intonatie we die ander benaderen is minstens even belangrijk. Als buurt-

bewoners zonder verstandelijke beperking, vanuit een streven om onderling begrip 

en een gelijkwaardige dialoog te bevorderen, meer rekening zouden houden met de 

non-verbale communicatieve uitingen van buurtgenoten met een verstandelijke  

beperking, dan zou niemand van hen de laatstgenoemden steevast uit de weg gaan, 

noch uitsluitend verbaal op hen reageren. 

Volgens Sjoerd en Felje kan er door een dergelijke bewustwording meer ontmoetings- 

ruimte in omgekeerde-integratiesettingen ontstaan, enerzijds omdat nieuwkomers 

zo op een andere manier leren kijken naar de indrukken die de andere deelnemers 

aan een ontmoeting (al of niet bewust) wekken, en anderzijds omdat zij in anticipatie 

hierop een andere invulling aan hun eigen voorstelling zouden kunnen geven, waarbij 

zij zouden kunnen proberen om beter aan te sluiten bij de communicatieve voor- 

keuren van de andere deelnemers. 

De bewustwording waar Sjoerd en Felje op aansturen, hangt samen met de vraag 

in hoeverre de nieuwe buurtbewoners zich persoonlijk verbonden voelen met – en 

verantwoordelijk voor – het welzijn van hun buurtgenoten met een verstandelijke 

beperking. Tot op welke hoogte is ieder van hen bereid om de eigen communicatieve 

voorkeuren tijdens ontmoetingen met laatstgenoemden aan te passen, als zij hen 

daarmee een plezier zouden doen? En hoe zou hun ervaringswereld en waarnemings- 

kader verrijkt worden, doordat ze deze non-verbale communicatie leren waarderen?

Toeschouwers of grappenmakers

Een handjevol nieuwkomers laat een buurtgenoot met een verstandelijke beperking 

tijdens spontane interacties enige tijd zijn gang gaan zonder aanwijzingen te geven, 

in te grijpen of fysiek afstand te nemen – ook als zij zich door zijn of haar gedrag  

onbehaaglijk gaan voelen. De grote meerderheid van de nieuwkomers neemt wanneer 

zij ongemak (denken te gaan) ervaren evenwel het initiatief van de deelnemer van 

een verstandelijke beperking over – meestal op een humoristische, plagerige wijze. 

Bezien door Goffmans bril, nemen nieuwe buren de afwachtende rol van toeschouwer 

het vaakst aan als een spontane ontmoeting met een oorspronkelijke buurtbewoner 

op een drukbezet omgekeerde-integratietoneel plaatsvindt (bijvoorbeeld in het 

zwembad, winkeltje, restaurant of kerkgebouw van de instelling). Diverse personen 

met een verstandelijke beperking kunnen op dergelijke semipublieke plekken dus 

geregeld een voorstelling geven, zonder dat hun publiek wegloopt, de voorstelling 

niet-sprekende personen met een verstandelijke beperking ten koste kan gaan 

van de aandacht van andere deelnemers (en toeschouwers) voor de non-verbale  

elementen van een ontmoeting. In hoeverre zijn andere betrokkenen zich er wel van 

bewust dat zij door die (voor de meesten van ons zo vertrouwde) verbale manier 

van communiceren door andermans ‘stomme voorstelling’ kunnen heen praten? Hoe 

zouden zij – met een variatie op Goffman – ‘tactvol oplettender’ kunnen worden ten 

aanzien van de ongesproken elementen van de voorstellingen van personen voor wie 

woordgebruik niet vanzelfsprekend is? 

Hier breng ik nog weer even het interferentieperspectief in herinnering. 

Volgens socioloog en filosoof Harry Kunneman (1996) vinden ontmoetingen 

in hedendaagse zorgsettingen plaats in een onbeslist krachtenveld tus-

sen twee fundamenteel verschillende logica’s; een interferentiegebied. De 

ene – ‘instrumentele logica’ – doet veelal een beroep op de geobjectiveerde 

denk- en handelingskaders van de instelling, de andere – ‘communicatieve 

logica’ – komt voort uit de persoons- en situatiegebonden ervaringskennis 

en motieven van individuele betrokkenen. Terwijl instrumentele logica draait 

om een streven te handelen in de richting van vooraf geformuleerde doelen, 

draait communicatieve logica om een streven te handelen volgens een zo 

breed mogelijk gedragen consensus op basis van een gelijkwaardige dialoog. 

Als gevolg daarvan houden wij als we instrumenteel handelen rekening met 

een zeer beperkt aantal perspectieven, terwijl we als we communicatief han-

delen rekening willen houden met zoveel mogelijk perspectieven – en mede 

daarom niet alleen aandacht hebben voor verbaal ingebrachte argumen- 

ten, maar ook voor betekenissen die via zwijgen of door andere vormen van 

lijfelijke communicatie naar voren worden gebracht. Welke logica bepalend is 

voor hoe de deelnemers aan een ontmoeting elkaar benaderen, hangt vol-

gens Kunneman steeds af van lokale en persoonlijke invloeden. In een door 

instrumentele logica gedomineerde systeemcontext stelt het handelen van- 

uit communicatieve logica hoge eisen aan de reflexieve vermogens, de nor-

matieve houding en de moed van de betrokkenen.

Communicatieve logica: wat wil je met een ander?

De nieuwe buren Sjoerd en Felje stellen dat het tijdens alledaags burencontact 

vaak niet zozeer gaat om wat er precies wordt gezegd, maar veel meer om hoe 

de betrokkenen zich tot elkaar verhouden. Volgens hen bevestigt iedere deel- 

nemer aan een ontmoeting – al of niet door woorden uit te wisselen – vooral een  

bepaalde relatie met de andere deelnemer(s). Daarom zijn de intentie en de  

intonatie waarmee nieuwkomers hun buurtgenoten met een verstandelijke beper- 

king tegemoet treden, in hun ogen minstens even belangrijk als de (verbale) inhoud 

ervan. 
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zodoende vaak voor dat een (al of niet lijfelijke) interactie met een deelnemer met 

een verstandelijke beperking voor alle betrokkenen soepel en aangenaam blijft. 

Hoewel de fragmenten waarin Sander en Roelof figureren illustreren hoe ook de 

vertegenwoordigers van een zorginstelling er met een humoristische benaderings- 

wijze sterk aan kunnen bijdragen dat er tussen de betrokkenen met en zonder  

verstandelijke beperking nieuwe, ongedachte, constructieve manieren ontstaan om 

zich tot elkaar te verhouden, laten uitspraken zoals die van Aukje ook ruimte voor 

twijfel over de intenties waarmee de deelnemers aan ontmoetingen met perso-

nen met een verstandelijke beperking een humoristische insteek kiezen. Wij kunnen  

immers grappen maken (of een ander plagen) om ruimte te maken voor zijn – voor 

ons ongebruikelijke – voorstelling of om samen een aangename tijd door te bren-

gen, maar we kunnen dit evengoed (en/of tegelijkertijd) doen om het gedrag van die 

ander te sturen en hem niet te dichtbij te laten komen. Anders, in het vocabulaire 

van Kunneman, uitgedrukt: de toepassing van humor tijdens interacties met perso-

nen met een verstandelijke beperking kan evengoed door communicatieve als door  

instrumentele logica worden geïnspireerd.

Verwarring door de angel van het vreemde

Veel ontmoetingen met buurtbewoners met een verstandelijke beperking riepen 

bij mij bovenal verwarring op. Hoewel ik enerzijds uit alle macht probeerde om 

meer over hen te weten te komen, ging mijn fascinatie voor hen anderzijds dikwijls 

vergezeld van gevoelens van onbehagen, angst, afkeer of ergernis. Als gevolg daarvan 

namen mijn twijfels over hun bedoelingen, opvattingen en perspectieven tijdens en 

na afloop van onze interacties vaak eerder toe dan af. 

Door Waldenfels’ bril bezien, voelde ik me tijdens een ontmoeting zoals die met  

Karel aanvankelijk vooral aangetrokken door zijn voor mij vreemde andersheid: ik 

genoot zonder bedenkingen van de onconventionele, lijfelijke manier waarop hij met 

me communiceerde. Maar het duurde niet lang voordat ik ook bewust betekenis 

probeerde te verlenen aan hetgeen hij deed. Waarom blies Karel in mijn gezicht 

en waarom wilde hij dat ik mijn wangen vol lucht blies? Hoe keek hij naar mij? Wat  

probeerde hij me duidelijk te maken? 

Toen ik zo snel geen (bevredigende) antwoorden op deze vragen kon formuleren, 

werd ik ongerust en begon ik me zorgen te maken over wat de zorgverleners van  

Karel van onze – voor mij ongebruikelijke en onbegrijpelijke – interacties zouden den- 

ken. Ik betwijfelde in hoeverre ik in deze voor mij onbekende zorgcontext geoorloofd 

was om deze voor mij onbekende man zijn gang te laten gaan. Wanneer diende ik in 

te grijpen, bijvoorbeeld met een beroep op algemeen geldende omgangsnormen? 

Door Waldenfels bril bezien probeerde ik daarmee al tijdens de interactie met Karel 

grip te krijgen op zijn intenties met – en mijn voorbewuste fascinatie voor – wat wij 

deden. Toen die pogingen echter tevergeefs bleken, probeerde ik mijn groeiende 

verwarring en vluchtneigingen nog enige tijd te onderdrukken. Ik dacht mijn lijf 

daarmee tijdelijk te kunnen loslaten, om dichterbij de bedoelingen, opvattingen en 

verstoort of onderbreekt. En geregeld lijkt die passieve rol van toeschouwer – bij 

tonelen waar de nieuwkomers vrijwel altijd met een andere reden zijn – ook het enige 

te zijn wat degene met een verstandelijke beperking verlangt van de deelnemers 

zonder verstandelijke beperking: zij dienen vooral stil te staan, te aanschouwen en 

te zwijgen. De fragmenten over Annie en Walter illustreren dit punt goed: het enige 

wat de aanwezigen zonder verstandelijke beperking tijdens de daarin beschreven 

ontmoetingen moesten (of konden?) doen, was stilstaan, kijken en zwijgen. Daarmee 

roepen die fragmenten vragen op over de betekenissen en waarden die laatst- 

genoemden aan een passieve toeschouwersrol hechten. Zo blijft het bijvoorbeeld 

onduidelijk of de glimlach die Walters publiek onderling uitwisselde, vooral bedoeld 

was om individuele gevoelens van onbehagen te maskeren of mogelijk ook een 

gedeeld perspectief op hetgeen er gebeurde symboliseerde en – in dat laatste geval 

– welk perspectief dat is. 

Zoals gezegd, vinden veel ontmoetingen waarbij deelnemers zonder verstandelijke 

beperking de regie tijdelijk aan een deelnemer met een verstandelijke beperking  

laten, plaats in semipublieke settingen die door de zorginstelling worden be-

heerd. Is de rol van zwijgende, afwachtende of welwillende toeschouwer het meest  

passend voor nieuwkomers op dergelijke omgekeerde-integratietonelen? Anders 

gezegd: hebben de nieuwe buren de fysieke, aanwijsbare grenzen van een semi- 

publieke zorgsetting en de nabijheid van zorgverleners nodig om een buurtgenoot 

met een verstandelijke beperking tijdelijk te kunnen (of durven) laten bepalen wat 

er tijdens een interactie gebeurt? Wie of wat bepaalt in hoeverre wij in staat zijn 

om de omgangsvormen die in een instellingscontext legitiem zijn – en die dikwijls een 

non-verbaal en lijfelijk karakter hebben – te accepteren in de publieke ruimte of in 

onze privésfeer? 

Zowel instellingsvertegenwoordigers als nieuwe buren die geregeld contact met 

iemand met een verstandelijke beperking hebben, geven tijdens die interacties vaak 

een humoristische voorstelling, met zichzelf in de rol van grappenmaker. Verschei-

denen van hen stellen dat hun grapjes, plagerijtjes en/of een door hen uitgelokte 

stoeipartij hen in staat stellen om gedurende langere tijd op een soepele, luchtige 

wijze met (een van) de oorspronkelijke buurtbewoners om te gaan. Diverse nieuw- 

komers vergelijken de luchtige en speelse wijze waarop zij zich vaak tot personen 

met een verstandelijke beperking verhouden, met de manier waarop volwassenen 

doorgaans met kinderen omgaan. De analogie met die rolverdeling roept onmiddellijk 

de vraag op in hoeverre wij recht doen aan de levensverhalen van de oorspronkelijke 

buurtbewoners, als wij hen veelvuldig als kind benaderen. 

De toepassing van humor maakt het voor de betrokkenen zonder verstandelijke  

beperking mogelijk om interacties te initiëren, gaande te houden of een andere 

wending te geven, zonder dat het samenzijn ongemakkelijk of conflictueus wordt. 

Veel zorgverleners en nieuwe buren maken niet alleen gebruik van grapjes en 

plagerijtjes tijdens ontmoetingen met mensen die weinig of niet spreken, maar 

ook tijdens interacties met personen die heel veel spreken. En elk van hen zorgt er  
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Een prereflexieve, lijfelijke respons is niet allesbepalend 

Uit de verhalen van diverse familieleden en buurtbewoners zonder verstandelijke 

beperking blijkt dat ook zij bekend zijn met wat Waldenfels typeert als een ‘voorbe-

wuste, lijfelijke respons op de andersheid van een ander’. Verscheidene familieleden 

vertellen bijvoorbeeld over hun gevoelens van fascinatie, verwarring en afkeer  

tijdens interacties met hun familielid met een verstandelijke beperking, terwijl nieuw- 

komer Willy refereert aan het ervaren van ontreddering tijdens de ontmoeting met 

een latere buurtgenoot met een verstandelijke beperking. 

Opvallend genoeg leiden deze ervaringen van afkeer, verwarring of ontreddering er 

niet toe dat deze familieleden en nieuwkomers de interacties met hun familieleden 

c.q. (een van) hun buurtgenoten met een verstandelijke beperking het liefst uit de 

weg (zouden) gaan. Integendeel: zij voelen zich sterk verbonden met hen en zoeken 

hen veelvuldig op, en nemen hun gevoelens van walging of verwarring daarbij op de 

koop toe. 

Waarom staat de door Waldenfels beschreven afwijzende, prereflexieve, lijfelijke res- 

pons op het ervaren van vreemdheid frequente ontmoetingen zoals die tussen 

Mannes en zijn zwager en Ruben en zijn overbuurman niet in de weg? Zowel familie- 

leden als nieuwkomers verklaren hun sterke gevoelens van verbondenheid met hun 

familielid of buurtgenoot met een verstandelijke beperking – die naast het ervaren 

van vreemdheid bestaat – vooral door te wijzen op een belangrijke gemene deler (een 

bloedband, een gedeelde interesse of karaktertrek); ze herkennen iets van zichzelf 

in de ander. Niet de voor hen vreemde andersheid van hun familieleden of buurt-

genoten met een verstandelijke beperking, maar de overtuiging dat zij iets met hen 

delen bepaalt hun verhouding tot hen. Zonder uitzondering wijzen zij erop dat dit 

gevoel van verbondenheid de (vaak sterk) ervaren vreemdheid overstijgt. Een goed 

voorbeeld hiervan is Mannes, die zich zeer sterk verbonden voelt met zijn zwager 

Bastiaan, terwijl hij vermoedt dat Bastiaan er niet om zou rouwen als iemand anders 

zijn plaats zou innemen.

Volgens verscheidene nieuwe buurtbewoners is een ‘open’ houding ten aanzien van 

de andersheid van buurtgenoten met een verstandelijke beperking cruciaal om een 

afwijzende lijfelijke respons op het ervaren van vreemdheid te overwinnen. Zonder 

die openheid is het in hun ogen onmogelijk dat nieuwkomers zich verbonden zullen 

gaan voelen met (een van) de oorspronkelijke buurtbewoners. Maar waaruit bestaat 

een dergelijke open houding? En hoe verhoudt het ervaren van vreemdheid tijdens 

de ontmoeting met een ander – en het volgens Waldenfels fundamenteel onkenbare 

karakter van die vreemdheid – zich tot de sterke gevoelens van verbondenheid 

waaraan zowel familieleden als nieuwe buurtbewoners refereren? Anders gezegd: 

hoe kunnen wij openstaan voor en ons verbinden met iemand die ten diepste vreemd 

voor ons is? In hoofdstuk 7 ga ik op zoek naar antwoorden op deze vragen.

perspectieven van Karel te komen. Toch was uiteindelijk de oncontroleerbare manier 

waarop mijn lijf op zijn andersheid reageerde beslissend voor mijn expliciete terug-

trekking. Toen ik geen enkele (bevredigende) betekenis bleek te kunnen verlenen aan 

de onconventionele manieren waarop Karel met mij communiceerde, maakte mijn 

aanvankelijke fascinatie plaats voor een snel cumulerende verwarring en onzeker-

heid. Ook in de dagen na afloop van de ontmoeting was ik me vooral sterk bewust 

van wat ik spannend en ondraaglijk aan onze communicatie had gevonden, in plaats 

van dat ik bijvoorbeeld meer inzicht kreeg in wat Karel had kunnen ervaren of willen 

bereiken. Hierdoor werd ik ermee geconfronteerd dat ik de neigingen van mijn lijf 

tijdens een interactie niet zomaar kan negeren, sterker nog: dat mijn lichaam onlos-

makelijk verbonden is met iedere betekenis die ik geef. 

Paradoxaal genoeg wierp de indrukwekkende ontmoeting met Karel me daarmee terug 

op mezelf: ze liet me erover nadenken waarom ik zowel gefascineerd als angstig 

werd door de onconventionele, lijfelijke manier waarop hij me had benaderd. Ik begon 

aan alles te twijfelen – niet in het minst aan mezelf, mijn communicatieve vaardig- 

heden en aan het idee dat je anderen beter kunt leren begrijpen, als je onbevangen 

naar hen wilt luisteren, met hen meebeweegt en probeert hen niet je eigen wil op 

te leggen. In plaats van dat ik Karel – en de andere personen met een verstandelijke 

beperking die ik tijdens mijn veldwerk ontmoette – er beter door leerde kennen, 

maakten onze interacties me vooral bewuster van mijn eigen beperkingen: ik reali- 

seerde me meer dan voorheen dat gevoelens zoals ongeduld, onzekerheid, angst, 

vermoeidheid of ergernis dikwijls doorslaggevend zijn voor de wijze waarop ik op 

anderen reageer. Door de steeds sterker wordende behoefte om alles wat ik tijdens 

ontmoetingen met buurtbewoners met een verstandelijke beperking waarnam en 

ervoer te overdenken, was ik na afloop van sommige ontmoetingen soms dagenlang 

– tevergeefs – bezig om betekenis te verlenen aan hetgeen ik had ervaren. 

Omdat interacties zoals die met Karel me niet meer inzichten in zijn perspectief op 

de wereld om hem heen opleverden, kreeg ik gedurende mijn veldwerk steeds meer 

moeite om te bepalen in hoeverre mijn houding en handelen ten opzichte van hem 

ethisch te verantwoorden zou zijn. In hoeverre deed ik – als buitenstaander – recht 

aan een ander wanneer ik tijdens en na afloop van onze ontmoetingen vooral over 

mezelf nadacht? Ik kwam er niet uit. Mede vanwege de aanhoudende intensiteit van 

deze verwarring – en ook omdat die er geregeld toe leidde dat ik niet meer in staat 

was om aandachtig te interacteren met andere personen die ik tegenkwam – vie- 

len de interacties met een groeiend aantal buurtbewoners met een verstandelijke  

beperking me steeds zwaarder. Meer dan eens gaf ik gehoor aan de neiging ze uit 

de weg te gaan of vroegtijdig af te kappen. Maar deed ik hen hiermee dan wel recht? 

Wat achten de andere betrokkenen bij omgekeerde-integratiesettingen verkies-

lijker: proberen te achterhalen waarom ontmoetingen zoals die met Karel ons zo 

alert, onzeker, angstig en verward kunnen maken, of proberen zulke verwarrende 

ervaringen zoveel mogelijk te voorkomen? 
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Hoofdstuk 5 
De sterk geprotocolleerde 
en georganiseerde omgang 
met andersheid 
In dit hoofdstuk focus ik allereerst op een aantal fragmenten over wat er gebeurt 

als er tijdens een ontmoeting tussen buurtgenoten met en zonder verstandelijke 

beperking ‘iets’ blijkt van de invloed van zorginstellingslogica. Welke ruimte neemt 

die instrumentele handelingsoriëntatie in tijdens alledaagse interacties in omge-

keerde-integratiebuurten? Wat zijn de belangrijkste kenmerken van die manier 

van denken? En hoe stellen de deelnemers aan een ontmoeting zich ten opzichte 

van elkaar op als vooral de min of meer vaststaande denkmodellen en handelings- 

voorschriften van een zorginstelling hun denken, doen en laten bepalen?

Vervolgens presenteer ik – ter contrast – enkele verhalen over wat er gebeurt  

tijdens ontmoetingen waarin de (inter)persoonlijke handelings- en ervaringskennis 

van betrokkenen de boventoon voert. Hoe stellen deelnemers zich ten opzichte van 

elkaar op als een dergelijke communicatieve logica hun handelen bepaalt? Wat zijn 

de belangrijkste kenmerken van die manier van denken? En in welke mate slagen 

de nieuwe buurtbewoners (en zorgverleners) erin om hun houding en handelen ten 

aanzien van betrokkenen met een verstandelijke beperking – zelf en gezamenlijk 

– vorm, invulling en betekenis te geven, zonder gebruik te maken van gefixeerde,  

‘objectiverende’, professionele kaders?

De deelnemers aan de ontmoetingen die dit hoofdstuk centraal stelt zijn enerzijds 

buurtbewoners met een verstandelijke beperking, zorgverleners en/of wettelijke 

vertegenwoordigers en anderzijds (meestal) buurtbewoners zonder verstandelijke 

beperking. In een enkel geval neemt de onderzoeker – als nieuwkomer – een positie 

in die te vergelijken is met die van laatstgenoemden. 

Paragraaf 5.1 illustreert hoe het handelen volgens zorginstellingslogica op velerlei 

manieren vorm, invulling en betekenis geeft aan de ruimte waarin en de wijze waarop 

buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking elkaar (kunnen) ontmoeten. 

In paragraaf 5.2 beschrijf ik hoe enkele nieuwe buurtbewoners en zorginstellings- 

vertegenwoordigers op hun eigen manier vorm, invulling en betekenis geven aan  

interacties met iemand met een verstandelijke beperking, niet zelden in weerwil van 

(of in strijd met) zorginstellingslogica. 

Aan het einde van beide paragrafen beschrijf ik wat het meest opvalt als ik, met  

behulp van de theoretische perspectieven van Goffman en Kunneman, op de gepresen- 

teerde fragmenten reflecteer.
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zal gaan. ‘Ik denk dat je het ook met je begeleiders moet overleggen, of niet?’ 

Hij: ‘Ja, dat moet wel.’ Op mijn voorstel schrijf ik een kort briefje voor zijn bege-

leiders met mijn persoonlijke gegevens en een datum waarop wij afspreken het 

graf van zijn ouders te bezoeken. 

Een paar uur later spreekt zorgverlener Fiona mijn voicemail in. En drie dagen 

later (op donderdag) belt ze me opnieuw. Fiona legt met besliste stem – in een 

niet te onderbreken monoloog – uit waarom Tobias niet naar het graf van zijn 

ouders toe mag. Tobias was volgens haar in de weken voorafgaand aan het 

eerdere grafbezoek ‘niet te genieten’, en daarna ook niet. Daarnaast was hij 

tijdens het bezoek zo gespannen, dat hij overgaf in de auto van de begeleider, 

op de begraafplaats én op het graf. De impact van dit alles was te groot voor 

Tobias, zijn begeleiders en zijn huisgenoten. Fiona lijkt er niet aan te twijfelen 

dat één en ander bij een tweede bezoek opnieuw zal gebeuren. Ze vertelt dat zij 

en haar collega’s met Tobias hebben afgesproken dat hij daarom niet meer naar 

het graf toe kan. ‘We zoeken voor Tobias nog naar andere manieren om met 

rouw en afscheid om te gaan.’ [...] ‘Als u een dag je met Tobias uit wil, of naar zijn 

oude huis, dan vind ik dat prima. Maar niet naar het graf van zijn ouders.’ 

Haar boodschap is duidelijk en stellig: zij is de baas en ik heb te luisteren. Ik ga 

niet met haar in discussie, maar geef aan dat ik graag iets anders met Tobias wil 

doen. Hoewel ik het niet met haar eens ben, en Tobias’ spanning geen afdoende 

reden vind om hem de toegang tot het graf van zijn ouders geheel te ontzeggen 

heb ik – als onbekende buitenstaander – geen andere keuze dan (voorlopig)  

genoegen te nemen met haar uitleg, verbod en aanbod. Toch neem ik me op dat 

moment voor om ooit met Tobias naar het graf van zijn ouders te gaan. 

(veldnotities 23 april 2012, pp. 62-64; 26 april 2012, p. 71)

Het verbod van woonbegeleider Fiona en haar collega’s kwam niet alleen voort uit 

hun eerdere, negatieve ervaringen bij het grafbezoek en hun gebrek aan vertrouwen 

in een onbekende buitenstaander die aanbood het eens een keer met Tobias te 

proberen, maar evenzeer uit het gegeven dat deze buitenstaander geen zorgpro-

fessional was. Niels, een persoonlijk begeleider met wie Tobias zeer goed contact 

had, gaf aan dat uitjes met Tobias voor hem en zijn collega’s zwaar waren en achtte 

het daarom zeer aannemelijk dat dit voor een niet-zorgverlener nog veel meer het 

geval zou zijn. Hij zegt in mijn bijzijn tegen Tobias:

(N): ‘Met alle respect, Gustaaf is geen begeleider, dus ik denk dat het beter is 

om klein te beginnen.’ 

(veldnotities 26 mei 2012, pp. 91-92)

In de maanden die op onze eerste ontmoeting volgen, hebben Tobias en ik geregeld 

contact. We gaan af en toe een dag je uit en bellen elkaar wekelijks. Ik maak mee dat 

zijn persoonlijk begeleider Niels naar een ander woonhuis vertrekt en dat Kristien 

5.1 Alomtegenwoordige, dominante zorginstellingslogica

(F): ‘Een hele goede middag, meneer Bos. U spreekt met Fiona, de begeleider 

van Tobias Willems van [naam woonvoorziening]. Ehm, ik belde eventjes naar 

aanleiding van uw vraag of het goed was … dat u samen met Tobias naar het 

graf van zijn ouders toegaat. Ehm, dat vinden wij níet goed. Graag zou ik u hier 

een mondelinge uitleg over willen geven, echter kan ik u nu niet bereiken. … Dus 

bij dezen zeg ik de afspraak van 12 mei af – Tobias weet dit ook – en ik probeer 

u donderdag of vrijdag, als ik werk, nogmaals te bellen om eventjes een uitleg 

te geven. Hopende u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Met 

vriendelijke groet, Fiona. Dahag!’

(woonbegeleider, voicemailtranscript 870055)

Eén van de momenten waarop ik persoonlijk het krachtigst werd geconfronteerd 

met de verregaande invloed van zorginstellingslogica, was toen ik het bovenstaande 

voicemailbericht hoorde. Ik voelde me op mijn plek gezet, overbluft en machteloos. 

De vierenzestig jarige Tobias en ik hadden spontaan en buiten het gezichtsveld van 

zijn begeleiders een afspraak met elkaar willen maken – en dat was kennelijk vragen 

om problemen. Maar waarom was dat eigenlijk zo? Waarom sloot Tobias’ woonbege-

leider de mogelijkheid voor onze gezamenlijke uitstap zo resoluut uit?

Tobias en ik ontmoetten elkaar voor het eerst op het centrale plein. Hij zit op 

een bankje een sigaret te roken en groet als ik langsloop. Zijn rollator staat vlak 

voor hem. Tobias is een opvallende verschijning: hij draagt een felgekleurde jas, 

heeft een gerimpeld gezicht, felle, spiedende ogen en lippen met donkergele 

randen. Zijn stem klinkt krakerig, luid en enigszins monotoon. Ik stop, we maken 

een praatje met elkaar – en na enige tijd vraag ik of ik naast hem mag komen 

zitten. ‘Natuurlijk!’ Tobias rolt een shaggie en biedt mij er ook één aan. We roken, 

terwijl hij over Nederlandstalige muziek en zijn voorliefde voor bepaalde ar- 

tiesten vertelt. Ik luister en zwijg. Tobias vertelt vervolgens uitgebreid en open-

hartig over enkele ingrijpende momenten en aspecten in zijn leven. Indringend 

vertelt hij dat zijn ouders zijn overleden en in [naam stad] begraven zijn. Ik vraag 

of hij hun graf wel eens bezoekt. Hij schudt zijn hoofd: ‘Nee, nooit meer. Ik ben er 

één keer geweest, maar ik raakte in de war.’

Dan vertelt Tobias dat hij bij dat bezoek aan de begraafplaats zo gespannen 

was, dat hij moest overgeven. In de auto, op de begraafplaats en op het graf. 

Dat hij in de war raakte van zijn dode ouders. ‘Ze zijn in hemel, maar ook in het 

graf.’ Even later vraagt Tobias: ‘Heb jij een auto?’ Ik knik, waarop hij tot mijn  

verrassing vraagt: ‘Wil jij met mij naar het graf van m’n ouders?’ Ik aarzel. ‘Ben je 

dan niet bang dat je weer in de war raakt?’ Hij kijkt me rustig aan en zegt: ‘Jawel, 

maar dan moet jij me opvangen. Wil je dat?’ Ik ben onder de indruk van zijn open 

en kwetsbare reactie en voel me ook vereerd door zijn verzoek. Dus ik knik: ‘Dat 

wil ik wel.’ Tegelijkertijd realiseer ik me dat dit waarschijnlijk niet zo gemakkelijk 
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Vooral die laatste opmerking blijft nog geruime tijd in mijn gedachten hangen. Weet 

ik echt wel wat ik kan verwachten? En als dat al zo is, doe ik er dan wel goed aan om 

samen met Tobias het graf te bezoeken? Is het gegeven dat Tobias het graag wil – en 

mij heeft gevraagd om hem te steunen – genoeg reden om te gaan; ongeacht wat 

er zou kunnen gebeuren? 

Ik twijfel even hevig. Dan realiseer ik me echter dat Tobias en zijn begeleiders niet 

verschillen in hun verwachtingen over wat er zou kunnen gebeuren bij een hernieuwd 

bezoek aan het graf, maar wel in hun reactie op die verwachtingen. Voor zijn begelei-

ders was zo’n ‘escalatie’ voldoende reden om van toekomstige bezoeken af te zien; 

voor Tobias niet. Hij leek er, evenzeer als zijn begeleiders, van overtuigd te zijn dat de 

kans groot was dat hij opnieuw zou ‘instorten’ bij het graf van zijn ouders maar hij 

wilde er niettemin heen. Voor hem was het doorslaggevend of er iemand zou zijn die 

hem in dat geval zou ondersteunen. En die iemand was ik. Dat gaf voor mij de door- 

slag. We zouden gaan, we zouden samen gaan. We nemen de tijd en we zullen wel zien 

wat er gaat gebeuren – en hoe we daarmee zullen omgaan. 

‘Denk je dat ik moet kotsen? Denk je dat ik instort?’ vraagt Tobias herhaaldelijk 

in de auto op weg naar de begraafplaats. Ik antwoord dat ik dat niet weet, maar 

dat ik hem hoe dan ook zal steunen. Als hij opmerkt dat hij waarschijnlijk zal gaan 

huilen, zeg ik dat het niet verkeerd is om verdrietig te zijn. Dat lijkt hem enigszins 

rustig te maken. Arm in arm gaan we op zoek naar het graf. Tobias leunt zwaar 

op me – iets wat hij anders nooit doet. Het duurt lang voor we de juiste plek 

gevonden hebben. Als we er zijn, huilt Tobias langdurig. Eerst sta ik geruime tijd 

naast hem, met een arm om zijn schouders. Dan gaat hij alleen achter de steen 

staan en hij praat hardop tegen zijn ouders. Tot slot planten we een struikje 

dat Tobias heeft meegebracht. Als we teruglopen naar de auto bedankt hij me  

nadrukkelijk. ‘Bedankt voor je steun. Daar ben ik je heel dankbaar voor!‘ En hij 

voegt eraan toe: ‘Ik wil hier vaker heen, als dat mogelijk is.’

(veldnotities 20 december 2013, p. 16)

Deze uitvoerige beschrijving van een persoonlijke ervaring met de impact die het 

handelen van Tobias’ zorgverleners had op de wijze waarop hij en ik ons contact 

konden vormgeven was nodig om ten minste drie redenen. Allereerst omdat het 

verhaal symbool staat voor iets wat ik tijdens veel ontmoetingen met buurt- 

bewoners met een verstandelijke beperking heb ervaren: het illustreert hoe bruut en 

overheersend zorginstellingslogica kan ingrijpen in de ontwikkeling van interacties 

tussen onbekenden in een omgekeerde-integratiecontext. Daarnaast omdat het 

ook laat zien hoe dergelijke zorginstellingslogica nooit allesbepalend wordt en hoe de 

uitwerking ervan – ook in het handelen van zorgverleners – altijd persoonsafhankelijk 

blijft. Uiteindelijk draaide het contact tussen Tobias, zijn woonbegeleiders en mij 

om veel meer dan om handelen binnen de formele kaders van een zorgverlener- 

cliëntrelatie; het ging ook over het ontstaan en toelaten van onzekerheid,  

hem opvolgt, die het stokje een half jaar later op haar beurt overdraagt aan Miranda. 

Miranda en ik hebben regelmatig contact, voornamelijk via e-mail. Zij verzoekt me 

vanaf het begin – vriendelijk doch dringend – om geen afspraken meer met Tobias 

zelf te maken en hem niks meer te beloven. Volgens haar zorgt dat voor teveel  

onrust, niet alleen voor hem, maar ook voor zijn zorgverleners en huisgenoten. Ik 

dien alle afspraken voor uitjes met Tobias in het vervolg via haar te maken. Hoewel 

Tobias hiertegen protesteert, houd ik me wijselijk ook aan dit verbod. Heb ik een 

andere keuze? We blijven plannen smeden voor nieuw uitjes, maar telkens als het 

op een datum aankomt, herinner ik Tobias aan de afspraak met zijn persoonlijk  

begeleider: ‘Dat moet ik eerst met Miranda overleggen – en als het zover is, zet zij de 

afspraak op je kalender’. Aanvankelijk voelt het tegennatuurlijk om dit tegen Tobias 

te zeggen, maar na enkele maanden ben ik er al behoorlijk aan gewend. Ook Tobias 

lijkt zich er gaandeweg meer bij neer te leggen, al blijft hij nog geregeld proberen om 

mij een uitspraak over een afspraak of tijdstip te ontlokken. 

Dan, bijna anderhalf jaar na onze eerste ontmoeting, krijg ik van Miranda per e-mail 

het dringende verzoek om met Tobias naar zijn ouders’ graf te gaan (e-mailtrans- 

cript 001). Tot mijn verrassing is er blijkbaar geen enkel beletsel meer voor mij om 

dit met Tobias te doen. Waar het anderhalf jaar geleden volstrekt ondenkbaar was, 

word ik nu, twee persoonlijk begeleiders later, uitdrukkelijk verzocht of ik wil gaan. 

Bovendien blijkt er voor ons – buiten de invloedssfeer van de zorginstelling – nog 

veel meer mogelijk te zijn: Tobias mag bijvoorbeeld ‘zomaar’ een nacht bij me komen 

logeren (e-mailtranscript 002). Het is mij nog altijd onduidelijk wat deze ommezwaai 

van een sterk afhoudende naar een zeer welwillende houding van zijn zorgverleners 

heeft veroorzaakt. Zou mijn strategie van ‘meebewegen met de zorginstellingeisen’ 

dit hebben bewerkstelligd? Is er nu zoveel vertrouwen gegroeid bij Tobias’ bege-

leiders, dat ik – als niet-zorgprofessional – met hem naar het graf van zijn ouders 

mag? Of heeft Miranda misschien geen weet van haar collega’s eerdere, negatieve 

ervaringen en verbod? Of is ze daarvan wel op de hoogte, maar is zij bereid het risico 

te nemen – omdat Tobias het zo graag wil en/of omdat zij hem rustig probeert te 

maken?

Een paar dagen voordat we gaan, word ik gebeld door Frederiek, een voor mij  

onbekende woonbegeleider van Tobias, die ‘voor de zekerheid’ checkt: ‘U weet wat 

er allemaal kan gebeuren als u met Tobias naar het graf van zijn ouders gaat?’  

Blijkbaar heeft hetgeen er ooit is gebeurd toen Tobias de begraafplaats bezocht, diepe 

indruk op deze zorgverlener gemaakt. Evenals Fiona – anderhalf jaar geleden – acht 

ook Frederiek de kans groot dat de spanning Tobias opnieuw te veel zal worden. Zij 

raadt me impliciet aan om van het bezoek af te zien. Dat ergert me, en ik bevestig 

dat ik weet wat er de vorige keer is gebeurd, door te refereren aan hetgeen Tobias 

me erover heeft verteld. Ik voeg er ook aan toe dat hij me heeft gevraagd of ik hem 

wil opvangen en steunen, mocht het opnieuw mis gaan – en geef aan dat ik dat zal 

doen. Frederiek lijkt nauwelijks overtuigd, laat staan enthousiast of bemoedigend: 

‘Okee, als u maar weet wat u kunt verwachten, is het goed’ (veldnotities 12 december 

2013, p. 16).
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opvallend vaak sterk individualiserend: ze spreken bijvoorbeeld niet over een ‘onrustige’ 

of ‘escalerende situatie’ maar over een ‘onrustige’ of ‘escalerende cliënt’, die ‘uit de 

situatie’ gehaald moet worden. 

Slechts een enkele zorginstellingsvertegenwoordiger plaatst kritische kantteke-

ningen bij een eenzijdig individualiserend perspectief op de behoefte aan rust en 

veiligheid, bijvoorbeeld door aan te geven dat niet alleen personen met een ver-

standelijke beperking maar ook begeleiders geregeld behoefte aan momenten van  

ontspanning en afzondering hebben. Hanna, de manager van een dagbestedings- 

centrum, illustreert dit door te vertellen dat veel van ‘haar’ activiteitenbegeleiders 

zich fel hebben verzet tegen een voornemen van de directie om hun cliënten op hun 

werk – in plaats van thuis – te laten eten, omdat zíj daardoor hun ‘rustige lunch-

pauze’ zouden kwijtraken (veldnotities 11 februari 2011, p. 51). 

Ook verscheidene woonbegeleiders geven aan dat zij geregeld behoefte hebben aan 

een moment van respijt. Zo stelt flexwerker Tom dat hij tijdens zijn lunch rust en 

ontspanning nodig heeft, op enige afstand van een van zijn cliënten, wiens nabijheid 

hij geregeld als zeer intensief ervaart (zorgverlener, veldnotities 12 februari 2011, 

p. 73). En volgens één van zijn collega’s bij een andere instelling zijn de dagelijkse 

‘rustmomentjes’ – wanneer de bewoners voor een vastgestelde tijd op hun eigen 

kamer vertoeven – niet alleen goed voor die bewoners, maar ook voor hun begelei-

ders (zorgverlener, veldnotities 2 oktober 2010, p. 68). 

In lijn hiermee beschouwt manager primair proces Edwin het onder zorgverleners 

wijdverspreide streven naar rust niet zozeer als het tegemoetkomen aan de indivi-

duele behoefte van personen met een verstandelijke beperking, maar eerder aan een 

gezamenlijke behoefte van zorgverleners én hun cliënten, vanwege de ‘begeleider/ 

cliënt-ratio’ in de huidige zorgcontext: 

(E): ‘Rust brengen is wenselijk doordat er [per woning] één begeleider is op 

zes bewoners. Onrust is een probleem, omdat er niet genoeg personeel is om 

daarmee om te gaan.’ 

(manager primair proces, veldnotities 18 maart 2011, p. 13). 

Zowel bij het beheersen als bij het voorkomen van onrust in het dagelijks leven doen 

zorgverleners dikwijls een beroep op het principe van ‘regelmaat’. Willen ze een  

onrustige situatie beheersen, dan maken ze eerst zo snel mogelijk een einde aan die 

onrust, om er vervolgens naar te streven dat hun ‘onrustige’ of ‘escalerende’ cliënt 

zo snel mogelijk weer in zijn normale, dagelijkse leven zit; proberen ze een onrustige 

situatie te voorkomen, dan brengen ze zo veel mogelijk duidelijkheid en ‘structuur’ 

aan in het dagelijkse leven van hun cliënt. 

Niet alleen zorgverleners, maar ook diverse (regio)managers beschouwen een sterke 

focus op het bewaken van rust, veiligheid en regelmaat in het dagelijks leven van hun 

cliënten als één de van belangrijkste opdrachten van hun instelling. Zij erkennen dat 

die focus niet zelden op gespannen voet staat met het landelijke integratie- en 

wederzijds vertrouwen en gevoelens van vriendschap. Al met al bevat de beschrijving 

daarmee diverse elementen die verwijzen naar concepten uit het interferentiepers- 

pectief, die van belang zijn voor de opbouw van dit hoofdstuk. 

5.1.1 Rust, veiligheid, regelmaat en … preventie

In de ogen van veel zorgverleners (en wettelijke vertegenwoordigers) is de leef- 

omgeving van personen met een verstandelijke beperking door de transformatie 

van het voorheen beschutte instellingsterrein bovenal onrustiger en onveiliger 

geworden. Ze wijzen er bijvoorbeeld op dat het autoverkeer sterk is toegenomen 

en dat er meer vervelende ervaringen zijn met loslopende honden, rondslingerend 

vuurwerk, inbrekers, loverboys, zwervers, drugsdealers, hang jongeren en andere 

ongewenste individuen (veldnotities 27 januari 2012, pp. 34, 38; 11 januari 2012, p. 14). 

Deze opvallend grote bezorgdheid van zorgverleners over de (mogelijke) toename 

van onrust en onveiligheid in het leven van hun cliënten beperkt zich allerminst tot 

wat er buitenshuis gebeurt (of kan gebeuren); ook binnenshuis staat het thema 

hoog op de agenda. Woonbegeleider Vincent liet daar geen misverstand over 

bestaan toen ik kwam kennismaken in een woning voor personen met een matige of 

lichte verstandelijke beperking en gedragsproblematiek:

Direct na binnenkomst – ik heb mijn jas nog aan – krijg ik van woonbegeleider 

Vincent een lesje risicomanagement. Hij legt uit wat er allemaal mis kan gaan, 

dat er ‘escalaties’ kunnen zijn als het te onrustig is, dat zij dan zullen moe- 

ten ingrijpen en wat ik dan moet doen. Hoe de portofoon werkt, welke sleutels  

belangrijk zijn en wat er allemaal op slot kan. 

(veldnotities 27 september 2010, p. 1)

Voor woonbegeleider Vincent was het van groot belang dat ik – als onbekende 

buitenstaander – snel begreep dat hij en zijn collega’s alert dienden te zijn zodra 

er onrust ontstond, omdat onrust al snel onwenselijk was. Ook veel andere zorg-

verleners wezen me erop dat het handhaven en, zo nodig, herstellen van rust één 

van hun voornaamste taken is. Onrust heeft in hun verhalen vrijwel uitsluitend een 

negatieve betekenis en gaat opvallend vaak gepaard met verhalen over onveiligheid. 

Als zorgverleners hun cliënten bijvoorbeeld tot rust manen, sussen, afleiden of naar 

hun kamer brengen voor ‘een rustmomentje’, doen ze dat dikwijls met het argument 

dat er anders ‘een onveilige situatie’ kan ontstaan. Veel onrust in een zorgsetting 

kan er toe leiden dat hun cliënt meer te verwerken krijgt dan hij aankan en daardoor 

overstuur raakt, boos wordt, gaat schreeuwen of zichzelf verwondt. En sommigen 

van hen zouden ook hun huis- of buurtgenoten kunnen verontrusten, bedreigen of 

aanvallen.

Doorgaans anticiperen zorgverleners op grofweg twee manieren als de door hen 

gewenste rust en veiligheid in het geding zijn: zij proberen de situatie 1. te beheersen 

en/of 2. te voorkomen. Hun focus bij zowel de reactieve als de preventieve aanpak is 
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(E): ‘Hier wordt elke dag wel iemand [van het personeel] geknepen, gekrabd of 

geslagen. Sommige begeleiders doen wel eens aangifte, maar daar kan de poli- 

tie niets mee. Die zeggen dan: “Daar zijn jullie toch voor!?” – en dan krijgen we 

de cliënt terug.’

(manager primair proces, veldnotities 18 maart 2011, p. 12)

Met dit in het achterhoofd wekt het weinig verwondering dat zorgverleners – die 

niet alleen beducht maar ook formeel verantwoordelijk zijn voor wat er mis kan 

gaan in het dagelijks leven van hun cliënten – een ontmoeting in de buurt geregeld 

beschouwen als een potentieel bedreigende situatie, waarin zij alert moeten zijn. 

Met enige regelmaat grijpen zij buitenshuis duidelijk zichtbaar in het leven van hun 

cliënten in. Soms zijn zulke interventies zeer lijfelijk en weinig subtiel. 

Harm Jan, een ervaren wooncoördinator, geeft aan dat het schaarse contact 

dat hij met nieuwe buurtbewoners heeft, vooral bestaat uit het uitleggen van 

‘ogenschijnlijk intimiderende interventies’. ‘Dan vertel je waarom begeleiders 

een bepaalde cliënt “zus en zo” benaderen, bijvoorbeeld omdat hij niet van zacht 

aanraken houdt. Dat is wel goed om te doen – om onbegrip te voorkomen. Want 

het gaat er soms best hard aan toe.’ 

(veldnotities 22 juni 2011, p. 38)

Zorginstellingen nemen ook diverse ingrijpende preventieve maatregelen om de 

kans op onaangename ervaringen tijdens interacties tussen oorspronkelijke en 

nieuwe buurtbewoners zo klein mogelijk te houden. Zo heeft één van de organisaties 

voor een deel van haar clientèle min of meer ‘verborgen’ looproutes in de nieuwe 

wijk laten aanleggen, die de kans op spontane ontmoetingen sterk terugbrengen. 

Deze secundaire wandelpaden slingeren langs de randen van de wijk, zonder dat ze 

een directe verbinding hebben met de hoofd- en ontsluitingswegen. Andere zorg- 

instellingen hebben – om dezelfde reden – de woningen voor mensen met ernstige 

gedragsproblematiek of autistische kenmerken in de periferie (of in een nagenoeg 

verlaten uithoek) van de nieuwe wijk laten bouwen. Eén organisatie heeft er  

eveneens voor gekozen om – in verband met geluidsoverlast – een extra strook 

grond te kopen bij iedere kavel die grenst aan een perceel van buurtbewoners 

zonder verstandelijke beperking. Bestuurder Nicolet zegt daarover: 

(N): ‘Sommige [oorspronkelijke] bewoners zorgen nog wel eens voor geluids- 

overlast. Daarom worden extra meters grond gebruikt als buffer. Maar niet 

iedereen zorgt voor overlast, hoor!’

(bestuurder, krantenartikel 001)

participatiebeleid – waarin ontmoetingen en verbindingen tussen burgers met en 

zonder verstandelijke beperking belangrijke speerpunten zijn – maar zien doorgaans 

weinig mogelijkheden om dat spanningsveld te doorbreken. 

Regiomanager Johan bijvoorbeeld, die ruim dertig jaar bij dezelfde zorginstelling werkt, 

vindt het, gezien de historisch bepaalde situatie van veel (voormalige) instellings- 

terreinen, onrealistisch om van zorgverleners te verwachten dat zij vanwege de 

komst van de nieuwe buurtbewoners opeens een geheel andere invulling aan hun werk 

gaan geven – allereerst omdat de personen met een verstandelijke beperking die 

ook na twintig jaar vermaatschappelijkingsbeleid nog op een (voormalig) instellings- 

terrein wonen, in zijn ogen veel baat hebben bij de beschermende focus van zorgver-

leners en daarnaast omdat de zorginstelling haar personeel tot voor kort jarenlang 

sterk heeft gestimuleerd om beschermend te werken. Volgens Johan hebben veel 

woon- en activiteitenbegeleiders die op tot voor kort beschutte terreinen werkten 

aanhoudend gehoord dat zij een uitzonderingspositie bekleedden, immers: 1. zij 

kwamen in de nabijheid van mensen in wier nabijheid vrijwel niemand anders kwam; 

2. zij wisten om te gaan met mensen met wie vrijwel niemand anders wist om te 

gaan en 3. zij waren verantwoordelijk voor mensen voor wie vrijwel niemand anders 

de verantwoordelijkheid nam. Met andere woorden: zij waren en zijn bij uitstek de 

‘specialisten’ (regiomanager, interviewtranscript 870040, p. 25). 

Hoewel die uitzonderingspositie van zorgverleners door de ontsluiting van veel 

beschutte instellingsterreinen enigszins onder druk is komen te staan – de nieuwe 

buurtbewoners komen nu immers ook in de nabijheid van de oorspronkelijke buurt-

bewoners en kunnen ook met hen (leren) omgaan – bleef hun exclusieve status in 

het leven van de meeste personen met een beperking onaangetast, omdat het 

fundament van verantwoordelijkheid geen millimeter opschoof: ook in een omge-

keerde-integratiesetting zijn en blijven zorgverleners formeel als enigen verant-

woordelijk voor de zorg, het welzijn en de ondersteuning van de oorspronkelijke 

buurtbewoners. 

In de ogen van veel zorginstellingsvertegenwoordigers is hun betrokkenheid ook 

noodzakelijk bij de meeste ontmoetingen in de buurt. Manager primair proces Pascal, 

die ruim twintig jaar bij de instelling werkt en eindverantwoordelijk is voor twee 

woonvoorzieningen voor mannen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking, 

verwoordde deze zienswijze als volgt:

(P): ‘Er moet altijd een zorgprofessional aanwezig zijn bij gezamenlijke activitei-

ten in de buurt. Dat kan niet zo maar iemand uit de straat.’

(manager primair proces, veldnotities 30 september 2012, p. 1)

Terwijl veel zorgverleners in het (groeps)leven van alledag proberen de rust en 

veiligheid – binnenshuis en in de buurt – te handhaven of te herstellen, zijn hun  

eigen rust en veiligheid ook regelmatig in het geding. Manager primair proces Edwin 

maakt dat laatste heel concreet met betrekking tot ‘zijn’ woonbegeleiders:
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supermarkt … Ze praat dan tegen het bord dat daar hangt, hè, de merknaam 

van (lacht) die supermarkt.’[...] Toen zei ik zo van: “Doe je dat in een normale 

supermarkt ook? [...] Als je naar de Albert Heijn gaat, in de stad, doe je dat dan 

ook? Praat je dan ook zo tegen het bord van de (lachend) Albert Heijn?” Toen 

begon ze heel hard te lachen: “Nee, Ellen, natúúrlijk doe ik dat niet! Maar dit is 

van óns, dit is de supermarkt van [naam instelling] – dit is toch geen normale 

supermarkt!?”. Ik zeg: “Nou ja, het is eigenlijk wel de bedoeling dat dit ook een su-

permarkt is voor alle mensen in de wijk. En die schrikken misschien wel een beet-

je als jij dan zomaar in (lachend) het midden van die winkel staat te praten met 

dat bord.” “Oh, maar is dit dan niet meer de supermarkt van [naam instelling]?”  

Ik zeg: “Nee, dit is de supermarkt van [naam wijk], van de hele wijk”. …  Zij denken, 

denken, denken. …  “Ja”, zegt ze, “maar dat betekent dus dat ik dan ook niet 

meer zo kan staan schreeuwen tegen dat bord”. Ik zeg: “Ja.” [...] Ze zegt: “Is 

dat dan de reden dat die beheerder mij elke keer uit de winkel stuurt?” Want 

vroeger kon dat wel, maar tegenwoordig, ja, d’r komen steeds meer klanten van 

buiten, nu wordt dat ook door die beheerder – dat is ook een medewerker van 

de organisatie – niet meer getolereerd. Ik zeg: “Ja, dat zou wel eens kunnen”. [...] 

Dus nu hebben we de oplossing gevonden dat ze boven d’r bed een bord heeft 

van de supermarkt met het merk d’r op.’ (lacht)

(I): ‘Waar ze tegenaan mag schreeuwen?’

(E): ‘Kan ze gewoon tegenaan schreeuwen, zoveel als ze wil. En dat kan ze dan 

gewoon het beste op d’r eigen kamer doen en niet in de winkel. Dat is nu wel 

helder, maar dat is een heel proces.’

(regiomanager, interviewtranscript 870041, pp. 10-11)

Opvallend veel zorginstellingsvertegenwoordigers geven aan dat ze er begrip voor 

(zouden) hebben als nieuwe buurtbewoners overlast hebben van luidruchtige buren 

met een verstandelijke beperking. Zij zouden het net zo min op prijs stellen als ze 

naast iemand woonden die vaak en veel geluid produceert. Activiteitenbegeleider 

Siemen verwoordt dat standpunt als volgt: 

(S): ‘Het is niet zo dat ik niet naast een gehandicapte wil wonen, maar het is zo 

dat ik niet naast een druktemaker wil wonen.’ 

(veldnotities 5 november 2010, p. 49)

Iemand die vanwege geluidsoverlastklachten van de nieuwe buurtbewoners moet 

verhuizen, komt overigens altijd weer terecht in een woonvoorziening met minimaal 

vijf andere mensen – die meestal even weinig op hebben met een luidruchtige buur 

als de andere betrokkenen. Hun bezwaren tegen ‘een druktemaker’ als buurman (of 

als huisgenoot) leggen daarmee blijkbaar aanzienlijk minder gewicht in de schaal dan 

die van de nieuwe buren. Dat realiseerde ik me eens te meer in de woonvoorziening 

van Freddie, die veelvuldig lang, hard en indringend schreeuwde. 

Om geluidsoverlast te voorkomen, laten de instellingen potentiële ‘amokmakers’ dik-

wijls in enigszins afgelegen huizen wonen, doorgaans aan de rand van de wijk. En in 

een enkel geval gaat een instelling over tot ‘overplaatsing’ van één van haar cliënten, 

nadat nieuwe buurtbewoners een klacht over geluidsoverlast hadden ingediend. Ab 

en Welmoed, vijftigers die sinds zeven jaar in de wijk wonen en een dochter met 

een matige verstandelijke beperking hebben, vertellen bijvoorbeeld dat één van hun 

achterburen met een verstandelijke beperking is verhuisd, nadat zij bij zijn zorgver-

leners hun beklag hadden gedaan over het harde geluid dat hij – vaak langdurig en 

buitenshuis – produceerde. 

(A): ‘Hierachter [...] zat er één, die kon me nou wel – die gilde, jongen! Dat was 

een kabaal!’

(W): ‘Die werd buiten gezet.’

(A): ‘Die ging buiten staan en die kwèkte, jonge! Nou, dat ging door de hele wijk 

heen!’

(W): ‘Die werd buiten gezet als ‘ie zo schreeuwde.’

(A): ‘[...] Op een gegeven moment. Ja, één of twee keer vind ik niet erg, maar als 

je op een gegeven moment een hele middag aan de gang blijft. …’

(W): ‘En keihard, hè!’ 

(A): ‘Ja, écht hard, hè!’ 

(W): ‘Echt keihard. En de buren hadden gewoon een afspraak van: dan zetten we 

dat kind buiten. Maar wij hoorden dat één uur tot twee uur.’

(A): ‘Dan word je stapelgek!’

(buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870066, 

pp. 34-35)

Preventieve maatregelen ten behoeve van veiligheid en rust in de buurt krijgen 

opvallend vaak vorm op individueel niveau, in de persoonlijke levenssfeer van mensen 

met een verstandelijke beperking. Zo wordt – om mogelijke problemen te voorkomen 

– het toneel voor gedrag van oorspronkelijke buurtbewoners dat niet strookt 

met algemeen geldende omgangsvormen niet zelden verplaatst van de openbare 

ruimte naar hun privédomein. Diverse luidruchtige personen met een verstandelijke  

beperking hebben in hun huis in de nieuwe buurt een kamer met geluidsisolerende 

wanden gekregen – en worden wanneer zij amok maken niet meer naar buiten  

gebracht ‘om af te koelen’, maar naar hun geluidsisolerende kamer (veldnotities  

5 oktober 2012, p. 29). 

Volgens regiomanager Ellen dienen ook oorspronkelijke buurtbewoners die vaak 

luidruchtig zijn, zich in het dagelijks leven in een omgekeerde-integratiesetting 

buitenshuis net zo te gedragen als in een reguliere woonwijk. 

(E): ‘Ik heb wel eens een heel gesprek gehad met één van de [oorspronkelijke] 

bewoners hier, die de gewoonte heeft om te gaan staan schreeuwen in de  
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manier naar de oorspronkelijke buurtbewoners gaan kijken als zorginstellingsver-

tegenwoordigers. Hoe en in hoeverre beïnvloedt de verspreiding van zorginstel- 

lingslogica de verhouding buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking?

Veel nieuwe buurtbewoners herinneren zich dat ze op een voorlichtingsbijeenkomst 

hebben gehoord dat slechts een kleine minderheid van de oorspronkelijke populatie 

zich in het dagelijks leven zelfstandig buitenshuis zal begeven – en dat diegenen 

‘veilig’ zijn voor zichzelf en voor anderen. De mensen voor wie dat niet gold, zouden 

alleen onder begeleiding buiten komen. In lijn hiermee maken enkele nieuwkomers 

onderscheid tussen ‘veilige’ en ‘onveilige’ buurtgenoten met een verstandelijke be- 

perking. Buurvrouw Greetje, die achter een huis voor mensen met een ernstige ver-

standelijke beperking woont, verwoordt dit onderscheid als volgt:

(G): ‘Als ik over het terrein wandel, lopen er ook wel eens mensen van [naam  

instelling] die zonder begeleiding mogen wandelen. [...] Maar het zijn natuurlijk 

wel de mensen die mógen wandelen, die mogen los lopen, die zijn niet onveilig, 

zeg maar. Ga ik nog steeds vanuit. … Dus wat dat betreft voel ik me niet on-

veilig, als ik daar met mijn kinderen wandel. [...] Er lopen soms wel bewoners over 

het terrein zonder begeleider, maar dit zijn nooit de mensen die aan je zouden  

zitten of iets dergelijks.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870025-

26, p. 4; member check, p. 1)

Greetje en de andere nieuwkomers in haar straat kregen tijdens een voorlichtings-

bijeenkomst te horen dat zij zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid in 

de buurt. De zorgverleners van haar achterburen adviseerden hen dringend om zich, 

met het oog op wat er allemaal mis kon gaan, enigszins terughoudend op te stellen 

als ze een oorspronkelijke buurtbewoner tegenkomen. 

(G): ‘Toen met die avonden dat we informatie kregen over de bewoners en zo, 

zeiden ze ook wel: “Ja, wees zelf ook een beetje gereserveerd”. Want als je één 

keer tegen zo iemand zegt – die bijvoorbeeld op straat loopt – van: “Joh, kom 

even bij me in de tuin”, dan heb je ze vervolgens elke week. Want dat vinden die 

mensen leuk. Ze houden er ook van om in de zandbak te spelen, ik noem maar 

iets. En [die zorgverleners] hebben ook wel echt gezegd van: “Joh, d’r kan ook 

iemand z’n broek naar beneden trekken, dat er in één keer eentje in zijn blootje 

staat”. Maar dat soort dingen heb ik nog niet meegemaakt. Nee.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870025-

26, pp. 24-25) 

Greetjes buurtgenoten Wouter en Esmée herinneren zich dat op een voorlichtings-

bijeenkomst ook de verwachtingen van de nieuwe buurtbewoners met betrekking 

tot contactmogelijkheden werden getemperd. Volgens hen vertelden de zorgver-

Freddies begeleiders lieten weten dat zijn kamer in verband met klachten van de 

achterburen extra glas en extra dikke wanden had gekregen. Buitenshuis was 

er nu nauwelijks meer iets van hem te vernemen. Maar zijn huisgenoten hoorden 

hem nog goed, ook als hij op zijn ‘geluidsdichte’ kamer was. Eén van hen, Matthijs, 

een circa vijftig jaar oude, blinde man in een rolstoel, die dol was op muziek, zei 

tijdens de zoveelste uitbarsting van Freddie terneergeslagen tegen mij: ‘Fred-

die schreeuwt zoveel, Guus! Kan niet eens muziek luisteren op m’n kamer.’ 

(veldnotities 5 oktober 2012, p. 29)

5.1.2 De focus op wat er mis kan gaan tijdens ontmoetingen 

Zowel tijdens de ombouw van hun beschutte terreinen als in de beginjaren van het 

samenleven in omgekeerde-integratiebuurten, organiseerden de meeste zorgin-

stellingen voorlichtingsbijeenkomsten voor de nieuwkomers. Bij die bijeenkomsten 

waren geen mensen met een verstandelijke beperking aanwezig, maar enkel nieuwe 

buurtbewoners en organisatievertegenwoordigers. Dikwijls gaven een bestuurder 

c.q. regiomanager, een manager primair proces en enkele zorgverleners hun visie 

op omgekeerde integratie en kregen de nieuwe buren de gelegenheid om vragen te 

stellen. Een van de thema’s die opvallend vaak ter sprake kwam tijdens deze bijeen-

komsten was ‘veiligheid’: nieuwe buurtbewoners vroegen dikwijls in hoeverre zij op 

hun hoede dienden te zijn voor hun buurtgenoten met een verstandelijke beperking, 

en organisatievertegenwoordigers lieten dan weten alles zo goed mogelijk onder 

controle te hebben. Ook op een voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwkomers die 

sinds een jaar in de nabijheid van een ‘gesloten afdeling’ woonden, kwam de veiligheid 

in de buurt uitvoerig aan bod:

Een groot deel van de bijeenkomst staan de aanwezigen – acht zorginstellings- 

vertegenwoordigers (waaronder regiomanager Johan en buurtaanspreekpunt 

John) en zevenentwintig nieuwe buurtbewoners – stil bij twee vragen, die enkele 

laatstgenoemden oproepen: 1. ‘Welk type mensen woont hier?’ en 2. ‘Is het wel 

veilig voor kleine kindjes?’ Wijkaanspreekpunt John benadrukt, op geruststellende 

toon: ‘In zijn algemeenheid loopt hier niemand alleen rond, die voor gevaar kan 

zorgen’. En regiomanager Johan vult glimlachend en zonder aarzeling aan: ‘We 

zitten er bovenop, dus het is veiliger dan in een gewone wijk’. 

(veldnotities 31 januari 2012, pp. 17-18) 

Tijdens een dergelijke voorlichtingsbijeenkomst maakten de nieuwe buurtbewo- 

ners dus geen kennis met hun buurtgenoten met een verstandelijke beperking, maar 

met hoe bestuurders, managers en zorgverleners aankeken tegen ‘die mensen’ en  

tegen de beste manieren om met hen om te gaan. Anders gezegd: ze maakten kennis 

met de zorginstellingslogica. Die constatering raakt niet alleen aan allerlei gevoelig- 

heden betreffende het recht op privacy van cliënten van een zorginstelling, maar 

ook aan de vraag in hoeverre het wenselijk is als nieuwe buurtbewoners op dezelfde 
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De even wijdverspreide als sterke focus op wat er mis kan gaan, blijkt volgens en-

kele kritische zorginstellingsvertegenwoordigers niet alleen uit de vaak zo bezorgde 

houding van personeelsleden tijdens ontmoetingen met nieuwkomers, maar bijvoor-

beeld ook wanneer één van de zorginstellingen haar cliënten niet uitnodigt voor 

enkele van haar eigen (feestelijke) bijeenkomsten. Zo vertelt Hanna, de manager van 

een dagactiviteitencentrum:

(H): ‘Je hebt hier als het gaat om gezamenlijke activiteiten te maken met een 

aantal ongeschreven regels: “We nodigen cliënten niet uit voor [naam instelling] 

-recepties, voor de kerstborrel of iets dergelijks”. En of ze voor andere activi- 

teiten wel of niet worden uitgenodigd, wordt per keer bekeken. We verbieden 

het niet maar … als je ze uitnodigt, dan komen ze ook echt en dan eten ze alles 

op. Tja, en als dat al zo is bij dingen die we zelf organiseren, dan zet ik mijn vraag- 

tekens bij sociale integratie met de nieuwe buren.’ 

(manager dagactiviteitencentrum, veldnotities 11 februari 2011, p. 52)

Dat die krachtige focus op wat er mis kan gaan tijdens ontmoetingen tussen  

personen met en zonder verstandelijke beperking wijd verspreid is onder zorgin-

stellingsvertegenwoordigers, blijkt ook uit de persoonlijke houding van velen van 

hen ten opzichte van het wonen in een omgekeerde-integratiebuurt. Vrijwel geen 

enkele zorgverlener zou zelf op het getransformeerde terrein willen wonen, vooral 

vanwege de verwachting dat dit – naast hun privacy – ten koste zou gaan van hun 

veiligheid en rust. Ook enkele (regio)managers geven aan dat ze het – om vergelijk- 

bare redenen – niet (zouden) zien zitten om in de buurt van hun cliënten te  

wonen (veldnotities 3 november 2010, p. 20; 7 november 2013, p. 16). Wat betekent zo 

een pessimistische, afwerende professionele én persoonlijke houding voor de mate 

waarin deze zorgverleners in de buurt geloofwaardig – en geïnspireerd door hun 

leidinggevenden – invulling kunnen geven aan de rol van ‘bruggenbouwer’ (van Hove, 

2007, 2009) of ‘kwartiermaker’ (Kal, 2001/2010; zie ook Carbo, 2012), die hen door 

veel beleidsmakers en onderzoekers wordt toebedeeld? 

5.1.3 De begeleider als bruggenbouwer? 

Wanneer buurtbewoners met een verstandelijke beperking een nieuwe buurt- 

bewoner ontmoeten, zijn ze vrijwel altijd vergezeld door iemand van de zorginstel-

ling; de grote meerderheid komt zelfs alleen ‘onder begeleiding’ buiten de deur (zie 

paragraaf 4.1.2). Vaak verplaatst een dergelijk gezelschap zich zwijgend en zonder 

veel gedraal door de buurt. Af en toe moedigen zorgverleners hun cliënten aan om 

een beetje vaart te maken. De groep bestaat geregeld uit meerdere mensen met 

een verstandelijke beperking en meer dan één begeleider. Wanneer dat laatste het 

geval is, zijn die zorgverleners meestal met elkaar in gesprek, terwijl hun cliënten 

zwijgen. Buurman Rolf vertelt: 

leners dat enige afstand tot hun cliënten in sommige gevallen te verkiezen was 

boven een ontmoeting: iemands goede bedoelingen kunnen door personen met een 

ernstige verstandelijke beperking heel anders worden ervaren – met alle gevolgen 

van dien. Ook hun kinderen dienden voorzichtig te zijn: ze konden bijvoorbeeld beter 

niet in de zandbak van een van de oorspronkelijke bewoners gaan zitten, omdat dat 

hoogstwaarschijnlijk tot ruzie zou leiden (buurtbewoners zonder verstandelijke  

beperking, interviewtranscript 870028, p. 8).

In de straat van Greetje, Wouter en Esmée is niet alleen sprake van zeer weinig  

interactie tussen de oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners, maar ook zorg- 

verleners laten zich er zelden zien. Greetje vertelt dat zij in het dagelijks leven nage-

noeg geen contact heeft met de woonbegeleiders van haar achterburen. En als 

ze wel eens een paar woorden met hen wisselt, informeren zij hoofdzakelijk naar  

mogelijke overlast en andere problemen. 

(G): ‘Er wordt wel eens over de heg heen en weer gekletst. Dan vragen ze van: 

“En, hebben jullie nog last van ons?” of: “Zijn er dingen die je kwijt wil?” Dus: zo’n 

contact hebben we wel, ja. Maar niet dat we bij elkaar binnenkomen om koffie 

te drinken, of zo.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870025-

26, p. 10)

Ook uit hetgeen veel zorgverleners de nieuwkomers (wel en niet) vragen met  

betrekking tot hun interacties met oorspronkelijke buurtbewoners, blijkt dikwijls een 

sterke voorkeur om te focussen op wat er mis zou kunnen gaan. Zo kregen Wouter en 

Esmée, toen zij nog maar net in de buurt woonden, de vraag van de woonbegeleiders 

van hun achterburen of zij er last van hadden dat Alfons, een oudere man met een 

ernstige verstandelijke beperking, geregeld vanuit zijn kamer naar hen zwaaide. En 

hoewel Wouter en Esmée aangaven dat ze daar juist plezier aan beleefden – en 

dikwijls even terug wuifden – namen Alfons’ zorgverleners toch maatregelen die  

dat onderlinge zwaaicontact onmogelijk maakten (buurtbewoners zonder verstan-

delijke beperking, interviewtranscript 870028, pp. 29-30).

Hoewel het zonder meer van adequaat ‘burengedrag’ kan getuigen als zorgverleners 

af en toe bij de nieuwe buurtbewoners informeren naar overlast, worden dergelijke 

bezorgde vragen – hoe goed bedoeld ook – problematisch als er over en weer niets 

anders wordt besproken. Geen enkele nieuwkomer voelt zich uitgenodigd, uitgedaagd 

of gemotiveerd om verbinding te zoeken met zijn buurtgenoten met een  

verstandelijke beperking, wanneer de aanwezige zorgverleners hem uitsluitend naar 

negatieve ervaringen vragen. Dit roept onder meer de vraag op hoeveel tijd, ruimte 

en mogelijkheden woonbegeleiders ervaren om een andere, meer constructieve  

invulling aan hun houding ten opzichte van de nieuwe buurtbewoners te geven. En 

in hoeverre beschouwen zij ontmoetingen en verbindingen tussen hun cliënten en 

nieuwe buurtbewoners als problematisch en onwenselijk? 



172 173

Antwoorden op andersheid De sterk geprotocolleerde en georganiseerde omgang met andersheid

In één omgekeerde-integratiebuurt laten diverse nieuwe buurtbewoners evenwel 

weten dat de begeleiders dikwijls ruimte maken voor een spontane ontmoeting met 

oorspronkelijke buurtbewoners – waarbij ze dan zelf een positie op de achtergrond 

innemen. De betreffende zorgverleners lijken dit vanuit een persoonlijke rolopvatting 

te doen, want er bestaat geen uitgewerkt organisatiebeleid op dit punt. Buurman 

Felje en buurman Sjoerd geven aan dat zij die bescheiden houding enerzijds op prijs 

stellen, maar dat zij het anderzijds ook niet erg zouden vinden als zorgverleners af 

en toe wat actiever aan de interactie zouden deelnemen.

(I): ‘Wat verwachten jullie van de begeleiders? … Verwachten jullie daar iets 

van?’ [...]

(S): ‘Ja, het begint, denk ik, met dat ze zien wat die [oorspronkelijke] bewoners 

belangrijk vinden. Ik bedoel: op het moment dat ze door de straat wandelen en 

ze geven die bewoners ruimte om even een praatje te maken, en je maakt ook 

onderling even een praatje met de begeleiding, daar begint het al mee, denk ik. 

Weet je, van mij hoeft daar helemaal niet zo heel veel in. Maar ja, af en toe even 

een praatje maken, even kennis maken. Ja.’

(F): ‘Ja. Wat je veel ziet is als d’r zo’n groepje, met begeleiders, langskomt, dat 

de begeleiding zich … afzijdig, dat klinkt negatiever dan ik het bedoel, maar: 

zich een beetje afzijdig houdt van het gesprek – en ze de cliënten veelal met 

de [nieuwe] bewoners laten praten. En dan zie je wel dat ze, af en toe, wat  

corrigerend optreden of een relativerende opmerking maken, of iets dergelijks. 

Ik spreek meer bewoners dan begeleiders, realiseer ik me nu.’ 

(S): ‘Jaha, dat is zeker zo. Nou ja, tot op bepaalde hoogte is dat ook prima. Ik 

bedoel: ik verwacht ook niet dat ze, als ik een praatje sta te maken met een 

bewoner van [naam instelling], dat ze daar dan tussen gaan zitten als tolk – 

en allerlei dingen gaan vertellen, vertalen – of d’r tussen springen [...] en voor  

iemand anders gaan antwoorden, of zo. Maar … ik vind het wel gezellig als er af 

en toe ook één bijzit die meedoet in het gesprek.’

(buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870051,  

p. 27)

Het is eveneens van belang dat zorgverleners er rekening mee houden dat sommige 

van hun cliënten ook met de nieuwe buren communiceren, als zij niet aanwezig zijn. 

Hierdoor zijn diverse nieuwkomers zich in de loop der jaren persoonlijk verbonden 

gaan voelen met een oorspronkelijke buurtbewoner – ook als de interactie meestal 

beperkt blijft tot het zien van die ander of het uitwisselen van een blik, groet, glimlach 

of enkele woorden. Dat dergelijke schijnbaar oppervlakkige ontmoetingen zeer 

betekenisvol kunnen zijn, blijkt misschien wel het duidelijkst uit de gekwetste  

reacties van nieuwkomers die pas na de begrafenis van een buurtgenoot met een 

verstandelijke beperking – vaak min of meer bij toeval – te horen krijgen dat diegene 

overleden is. Eén van hen is buurman Hendrik.

(R): ‘Die [mensen] komen weinig naar buiten of áls ze komen: zwaar onder  

begeleiding. Dat zijn mensen die behoorlijk diep … gestoord zijn, waar je ook heel 

moeilijk contact mee kan maken. Ja, dan ontstaat dat ook niet makkelijk. Ik weet 

wel dat ze ’s avonds onder begeleiding van het ene huis naar het andere [huis 

gaan] … en dan gaan ze bij elkaar koffiedrinken. Dat weet ik ondertussen wel, 

maar weet je: contact met die lui is heel erg lastig. Da’s veel moeilijker. Dus ja, 

dat gevoel van: “Wonen daar nou mijn buren?” Nou nee, eigenlijk niet. Dat heb ik 

niet zo. Nee. … Wat toch wel mooi geweest zou zijn, als het zo gebeurd zou zijn. 

… Maar goed, het is wat het is. …’ 

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870032, 

pp. 21-22)

 

Voor Rolf en veel andere nieuwkomers zijn een groet, een praatje of even bij el-

kaar stilstaan minimale vereisten om van ‘buren(contact)’ te kunnen spreken. Dat 

lijken de meeste zorgverleners zich te realiseren: als zij met hun cliënten een (onbe- 

kende) ander tegenkomen, groeten ze die bij het passeren doorgaans vriendelijk. 

Hun cliënten tonen vaak geen interesse voor een onbekende passant, hoewel daar 

ook maar zeer beperkt tijd voor lijkt te zijn – de enkeling die in de publieke ruimte wel 

stilstaat bij een ander, wordt dikwijls al na enkele seconden aangespoord om door 

te lopen. 

Diverse buurtbewoners zonder verstandelijke beperking hebben het idee dat zorg-

verleners in het alledaagse leven, op het groeten na, weinig behoefte hebben aan 

spontaan burencontact. Op de schaarse momenten dat zij met hun cliënten buiten 

komen, passeren ze de nieuwkomers meestal zonder hen veel aandacht te schenken. 

Voor buurman Michiel is het mede daarom onduidelijk hoe zijn overburen met een 

ernstige verstandelijke beperking (en hun zorgverleners) naar hen kijken en of het 

voor hen een meerwaarde heeft dat zij bij hen in de buurt zijn komen wonen.

(M): ‘Kijk, het hoeft van mij niet zo te zijn, maar goed, stél dat ik in de tuin bezig 

ben en dat een [begeleider] even stopt en zegt: “Nou, kijk eens, die meneer is 

hartstikke druk in de tuin bezig”. … Ik weet niet of dat een toegevoegde waarde 

heeft voor die cliënten die ze aan het versjouwen zijn van A naar B. (lacht) Het 

is moeilijk in te schatten, hoor! Maar goed, je komt elke keer langs en, ja, uitein-

delijk is het voor die begeleiders ook: “Hallo!” – “Hallo!” vroemmm, voorbij. Dus ja, 

het is zo moeilijk om je vinger d’r achter te krijgen. …’ 

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870027,  

p. 48)

Wouter en Esmée hebben vergelijkbare ervaringen. Zij leiden uit de afhoudende 

opstelling van de zorgverleners van hun achterburen en uit de zeer spaarzame 

contacten die zij met hen hebben af, dat het faciliteren van ontmoetingen tussen 

buurtgenoten met en zonder verstandelijke beperking geen onderdeel uitmaakt van 

hun takenpakket (buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, interviewtrans- 

cript 870028, p. 47).
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De opleiding, expertise en ervaring van professionele zorgverleners maken hen in 

de ogen van de nieuwe buurtbewoners – veel meer dan zij dat zelf zijn – geschikt om 

met de oorspronkelijke buurtbewoners om te gaan. Buurman Michiel en buurvrouw 

Dianne geven aan dat zij tijdens de schaarse ontmoetingen met hun overburen met 

een ernstige verstandelijke beperking geregeld twijfelen over de juiste benadering. 

Mede daarom hebben zij extra bewondering voor de woonbegeleiders van hun over-

buren, die schijnbaar zonder twijfel te werk gaan. Michiel en Dianne vermoeden dat 

je niet alleen daaraan kunt zien dat deze zorgverleners ervoor geleerd hebben om 

met mensen zoals hun overburen om te gaan, maar ook doordat de wijze waarop zij 

op hen reageren soms contra-intuïtief overkomt. 

(D): ‘Wat je ooit vertelde toen je een keer in één van de huizen daar was, dat 

één van de begeleiders niet reageerde op wat die mensen deden. Of hij ging 

[...] ergens anders naar staan kijken en hij reageerde daar verder niet op. [...]  

Misschien is dat wel heel bewust. Dat je denkt van: “Die begeleider moet toch 

wat doen!?” Nee, de begeleider moet soms misschien even niet iets doen.’

(M): ‘Nee, maar goed, daar kun je dus aan zien dat die mensen een opleiding 

hebben gehad voor dit soort cliënten.’

(D): ‘Ja.’

(M): ‘Die weten precies hoe ze d’r mee om moeten gaan. …’

(buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870027,  

p. 27)

Ook veel nieuwe buurtgenoten van ( jonge) mensen met een matige of lichte  

verstandelijke beperking beschouwen zorgverleners als onmisbare deskundigen  

tijdens de meeste onderlinge ontmoetingen. De door hen gewenste aanwezigheid 

van zorgverleners heeft echter niet alleen te maken met de opleiding en expertise 

van laatstgenoemden, maar ook met hun verwachting dat zorgverleners, net als 

iedereen, hun steentje zullen bijdragen aan het goede verloop van gezamenlijke 

buurtactiviteiten. Die collectieve evenementen (zoals Halloween, paaseieren zoeken, 

de kermis, Sint-Maarten of het kerstfeest) worden veelal georganiseerd voor zowel 

buurtkinderen als voor buurtbewoners met een verstandelijke beperking. Veel nieuwe 

buurtbewoners beschouwen ze daarom als belangrijke symbolen van integratie. 

In de ogen van Stella en Angelique, twee bevriende buurvrouwen die al jarenlang mee-

helpen met het organiseren van diverse buurtevenementen, dienen zorgverleners 

zich bij die activiteiten nog wat meer te gedragen als een gemotiveerde ouder. 

 

(S): ‘Het is fijn als begeleiders enthousiast zijn over gezamenlijke activiteiten. 

Je verwacht dat ze meedoen en dat je af en toe met ze kan praten.’

(A): ‘Ja, want de contacten in de buurt komen voor een groot deel tot stand 

door de kinderen. Als er geen kinderen waren, gebeurde er niet zo veel. Bege-

leiders zouden daarom nóg wel meer de rol en houding van ouders in de buurt 

kunnen innemen. [...] Dat ze bijvoorbeeld even helpen bij hoe je met bepaald  

(H): ‘Op een gegeven moment lees ik in het jaarverslag van [naam instelling] dat 

Antoine overleden was. Nou, daar heb ik echt van gebaald. Dat heb ik ook tegen 

[de buurtcontactpersoon van de instelling] gezegd, dat ik het heel slecht vond 

dat ze dat niet gecommuniceerd hebben aan ons als overburen. Het is dan wel 

één deur verder, maar dit blok kende hem. [...] Ik snap wel dat dat kan gebeuren, 

maar … ze moeten wel alert zijn, dat ze dat niet nog een keer laten gebeuren. 

[...] Voor iedereen hier was Antoine gewoon een bekende, hij fietste hier altijd 

rondjes, en hij was een beetje een symbool voor wie gewoon gezellig een praatje 

kon hebben. Ja, zo’n “symboolbewoner”, zeg maar. Dus dat heb ik toen wel heel 

erg gevonden. Want ik had me altijd voorgenomen - ik wist dat het slechter met 

hem ging - dat als hij zou overlijden, ik naar de begrafenis toe zou gaan. Je kan 

op twee manieren naar een begrafenis gaan: omdat je degene heel erg goed 

kent of omdat je de nabestaanden heel erg goed kent. En in dit geval had ik toch 

een beetje het idee: daar ga ik nou naartoe, omdat ik hem goed gekend heb.’

(interviewtranscript 870018-19, pp. 13-14). 

5.1.4 Behoefte aan deskundigen tijdens ontmoetingen met een ander

De meeste nieuwe bewoners van omgekeerde-integratiebuurten zijn ervan over- 

tuigd dat zorgverleners veruit het beste weten hoe je met (ieder van) de oorspron-

kelijke buurtbewoners om moet gaan – en achten hun aanwezigheid bij onderlinge 

ontmoetingen van groot belang. In de ogen van buurman Wouter bijvoorbeeld, zijn 

deskundigen in de dagelijkse omgang met mensen met een ernstige verstandelijke 

beperking onmisbaar. Zijn vrouw Esmée en hij kunnen weliswaar meedoen aan  

incidentele gezamenlijke buurtactiviteiten – zoals het kerstfeest – maar verder hebben 

zij er gewoonweg te weinig verstand van om met hun achterburen om te gaan. 

(W): ‘Het hele kerstgebruik met die kamelentoestand, ja, dat vond ik echt leuk 

om te doen. En je ziet ook dat cliënten dat erg leuk vinden. Alleen dat is dan wel, 

ja, als gewone “doorsnee-burger” ben je daar natuurlijk niet in gespecialiseerd. 

Ik zou bij god niet weten wat een cliënt wel en niet leuk vindt. Dus dat is dan …’

(E): ‘Ja, en wat de ene leuk vindt, vindt de andere absoluut niet leuk, dus.’

(W): ‘Nee, dus daar … ja. … Ik denk dat je het eerder vanuit [naam instelling], 

vanuit de begeleiding moet verwachten dan vanuit [nieuwe] bewoners om, zeg 

maar, dingen te organiseren met cliënten. Ik zou dat niet zo snel zelf [doen].’

(buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870028,  

p. 36)

Buurvrouw Klarie, die een broer met een zeer ernstige verstandelijke beperking 

heeft, geeft Wouter daarin groot gelijk. Zij beschouwt de begeleiders van haar broer 

Gerjan als de absolute experts op het gebied van communicatie met hem en met zijn 

huisgenoten; ze verwondert zich er dikwijls over wat zij allemaal met hem kunnen 

uitwisselen, zeker omdat zij daar zelf veel moeite mee heeft (member check inter-

viewtranscript 870065, p. 4).
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me tijdens mijn veldwerk veelvuldig bezig. In de tweede maand na aanvang van mijn 

onderzoek nam ik me bewust voor om in mijn beschrijvingen termen zoals ‘bewoners’, 

‘cliënten’, ‘lichtgehandicapten’, ‘laag niveau’, et cetera, zoveel mogelijk te vermijden.

Ik vermoed dat het meer en meer naar de achtergrond verdwijnen van de vaak 

grote, fascinerende en verontrustende impact van de ervaringen die ik tijdens 

ontmoetingen met de oorspronkelijke buurtbewoners opdoe – evenals het  

gestage uitdoven van mijn aanvankelijk nauwelijks te bedwingen neiging om 

me actief tot hen te verhouden – ermee samenhangt dat ik termen uit het 

zorgverlenersjargon ben gaan gebruiken. Sinds ik hen ben gaan typeren als  

‘verstandelijk gehandicapte’, ‘cliënt’ of ‘bewoner’, is mijn aandacht voor de manier 

waarop zij kijken, de geluiden die zij maken, hun lichaamshoudingen, hun mimiek 

en hun aanrakingen afgenomen. In hoeverre veroorzaakt het een het ander? 

Zou het gebruik van zorgverlenersjargon de waarneming en onbevangenheid 

van een buitenstaander ten opzichte van de oorspronkelijke buurtbewoners 

kunnen dimmen? 

(veldnotities, 19 juni 2010, p. 58)

Naarmate mijn veldwerk vorderde, realiseerde ik me dat het gebruik van zorg- 

verlenersjargon het me gemakkelijker maakte om een gereserveerde of ongeïnte- 

resseerde houding aan te nemen ten opzichte van oorspronkelijke buurtbewoners 

die zich op een voor mij ongebruikelijke, onbegrijpelijke en/of onvoorspelbare manier 

manifesteerden. Ik kon me voor de verwarring die vaak met dergelijke ontmoetingen 

samenhing afsluiten, simpelweg door te constateren: ‘Oh, da’s een gehandicapte’. 

Als ik zorgverlenersjargon blijf hanteren zal het voor mij, als buitenstaander,  

vermoedelijk steeds meer voor de hand liggen om te veronderstellen dat de 

in zorginstellingen gehanteerde protocollen en denkkaders de meest relevante 

manieren zijn om me tot ‘deze mensen’ te verhouden. Het gevaar daarvan is 

dat ik, als buitenstaander, tijdens ontmoetingen in een zorgsetting al snel een  

bescheiden, afstandelijke of zelfs ongeïnteresseerde houding zal aannemen 

– iemand die ‘cliënt’ is, hoort immers vooral bij zijn ‘begeleiders’ en zijn ‘mede-

cliënten’. 

(veldnotities, 19 juni 2010, p. 59)

Diverse nieuwe buurtbewoners lijken ervan overtuigd te zijn dat een bescheiden 

en afstandelijke houding inderdaad het meest wenselijk is voor nieuwkomers in 

omgekeerde-integratiesettingen. Martijn, de bijna veertig jarige voorzitter van een 

buurtvereniging, zegt bijvoorbeeld: 

gedrag om kunt gaan, wat je beter wel en niet kunt doen. Dat zou ik wel fijn 

vinden.’

(buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, gespreksverslag 870083,  

p. 2; member check 870029-30. pp. 1-2)

Overigens lijken sommige mensen met een matige of lichte verstandelijke beperking 

hun zorgverleners tijdens een ontmoeting met een nieuwkomer geregeld in die positie 

van ouder te plaatsen, waardoor het voor de hand ligt dat veel nieuwe buren het 

vermoeden uiten dat er zonder (medewerking van) hun zorgverleners nauwelijks 

contact met deze buurtbewoners mogelijk is. Zo verschuilen diverse personen 

met een verstandelijke beperking zich tijdens interacties met een nieuwe buurman  

letterlijk achter hun begeleiders, terwijl anderen hen vrijwel altijd het woord laten 

doen. Opvallend vaak vragen zij hun zorgverleners ook expliciet om toestemming als 

zij iets met een onbekende ander willen ondernemen (veldnotities 30 januari 2012, 

p. 9). 

5.1.5 Zorgverlenersjargon en zorgreflexen

Als nieuwkomers – onderling en met mij – over hun buurtgenoten met een verstan-

delijke beperking praten, maken ze dikwijls gebruik van termen uit het jargon van 

zorgverleners. Ze spreken bijvoorbeeld vaak over ‘cliënten’ en maken onderscheid 

tussen ‘hoog’ en ‘laag niveau’ (vaak om aan te duiden of een buurtgenoot al of niet 

zelfredzaam en verbaal vaardig is). Buurman Michiel en buurvrouw Dianne leggen uit 

waarom zij dergelijke terminologie van zorgverleners hebben overgenomen:

 

(D): ‘Dat hebben we meegekregen [...] van de mensen van [naam instelling].  

Die noemen de mensen standaard “cliënten”.’

(I): ‘Hmhm. Maar: het zijn niet júllie cliënten.’

(D): ‘Nee, het zijn niet onze cliënten.’

(M): ‘Nee, we hebben het nu over [naam instelling] [...] en dan hebben we het over 

“cliënten”. “Patiënten” vind ik zo’n denigrerend woord. Ze zijn niet ziek in mijn 

visie; ze hebben een lichte afwijking, maar ze zijn niet ziek.’

(D): ‘Je kunt ze ook: “de mensen van [naam instelling]” noemen, maar ik vind het 

woord “cliënten” wel zo makkelijk.’

(M): ‘Ja. Op één van de [voorlichtings]bijeenkomsten werd dat altijd zo genoemd. 

Nou, okee – een mens is een soort kuddedier (lacht) – dan neem je dat maar 

over.’ 

(buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870027, 

pp. 27-28)

In hoeverre helpt of hindert de toepassing van veelgebruikte termen als ‘verstandelijk 

gehandicapt’, ‘cliënt’ en ‘hoog’ en ‘laag niveau’ een niet-professioneel betrokkene om 

persoonlijk kennis te maken met oorspronkelijke buurtbewoners? Die vraag hield 
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hielpen mee met eten geven aan de cliënten. Dat was echt mooi om te zien.’ 

(woonbegeleider, veldnotities 14 september 2011, p. 11)

De veelgenoemde neiging van nieuwkomers om personen met een verstandelijke 

beperking of hun zorgverleners tijdens een ontmoeting te helpen of te onder- 

steunen, wordt in sommige situaties ook aangewakkerd door de manier waarop 

zij door de betrokkenen met een verstandelijke beperking worden benaderd. Het 

komt geregeld voor dat een van hen een onbekende in een semipublieke zorgsetting  

verzoekt om iets voor hem te doen; bijvoorbeeld een sigaret draaien, een losge- 

raakte veter strikken of een beker drinken inschenken. De schijnbare vanzelf- 

sprekendheid waarmee sommige oorspronkelijke buurtbewoners dat doen, verleidt 

– en beperkt – die onbekenden al heel snel tot een ondersteunende houding. Paula, 

een jonge vrouw zonder verstandelijke beperking, maakte zoiets mee toen ze voor 

de eerste keer aanwezig was bij een zondagse viering in een instellingskerkgebouw. 

In de rij achter ons tikt een man met grijs haar op Paula’s schouder. Zodra 

ze zich omdraait, wijst hij op zijn jas, terwijl hij zachte, brommende geluiden 

maakt, en vervolgens steekt hij zijn armen naar voren. Paula staat op en trekt  

vriendelijk glimlachend zijn jas uit. De man kijkt haar niet meer aan en gaat 

zonder verdere plichtplegingen zitten. Paula buigt zich in zijn richting, legt de 

jas op de stoel naast hem en neemt dan ook weer plaats.

(veldnotities, 15 januari 2012, p. 39)

Het blijft vaak onduidelijk wat het betekent als iemand met een verstandelijke  

beperking een onbekende op deze manier benadert. Wellicht zag de man die Paula 

zijn jas liet uitrekken haar aan voor een van zijn zorgverleners, maar misschien 

maakte hij ook wel geen onderscheid tussen ‘zorgverleners’, ‘buurtgenoten met 

en zonder verstandelijke beperking’, ‘vrijwilligers’ en ‘bezoekers’. Of het kan ook zijn 

dat hij haar vooral een aantrekkelijke vrouw vond. In hoeverre is het in semipublieke 

zorgsettingen voor betrokkenen met en zonder verstandelijke beperking mogelijk 

om met elkaar om te gaan zonder zorg en ondersteuning te vragen en te verlenen? 

5.1.6 Onnodig bezorgd? 

Hoe verhouden de nieuwe buurtbewoners zich tot het perspectief van veel instellings- 

vertegenwoordigers dat de veiligheid van de leefomgeving van hun cliënten als 

gevolg van omgekeerde-integratiebeleid regelmatig in het geding is? Wat merken zij 

in het dagelijks leven bijvoorbeeld van de alerte en bezorgde houding van woonbe-

geleiders? En in hoeverre maken zij zich zelf zorgen over de veiligheid van de buurt? 

Diverse nieuwkomers geven aan dat ze zich tijdens hun eerste interacties met oor-

spronkelijke buurtbewoners geregeld zorgen maakten over hun eigen veiligheid en/

of die van hun kinderen. Maar de meesten van hen voegen er onmiddellijk aan toe dat 

die zorgen achteraf bezien vooral te maken hadden met hun grote onbekendheid 

(M): ‘Je kunt als nieuwe buren beter geen vrijwilliger worden, omdat het anders 

te onduidelijk wordt voor de cliënten. Dan ga je het ene moment hand in hand 

van alles doen en het andere moment ben je kortaf. Dat is onduidelijk’. Volgens 

hem is er geen ruimte voor een middenweg. 

(veldnotities 23 april 2013, p. 15). 

Zowel hun behoefte aan deskundigen tijdens ontmoetingen als hun gebruik van 

zorgverlenersjargon roept de vraag op of nieuwe buurtbewoners de oorspronkelijke 

bewoners eerder beschouwen als ‘mensen die zorg en ondersteuning behoeven’ dan 

als ‘buurtgenoten’. Die vraag wordt alleen maar urgenter doordat diverse nieuw- 

komers vertellen dat ze tijdens ontmoetingen met iemand met een verstandelijke 

beperking vaak de neiging hebben om diegene met iets te helpen, of om de aan-

wezige begeleiders te assisteren. 

Volgens buurman Toon, die sinds zes jaar schuin tegenover een woonvoorziening 

voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking woont en die eveneens 

voorzitter van een buurtvereniging is, is het voor veel nieuwkomers in de loop der 

tijd vanzelfsprekend geworden om zorgverleners in incidenteel voorkomende (nood)

gevallen een helpende hand te bieden.

(T): ‘Laatst was er een situatie waarin een [naam instelling]bewoner wat 

agressief werd. [Hij] wilde niet doen wat iemand van het verzorgend personeel 

wilde [...] Ja, op dat moment grijp ik daar mee op in. Ik bedoel: je ziet dat een 

verzorger, dat was een meisje, daar wat moeite mee had. Die riep in een porto-

foon – dat was hier (wijzend naar de voorkant van het huis) – naar binnen: “Ik heb 

assistentie nodig!” [...] Op dat moment ga je natuurlijk meteen [...] d’r naartoe 

en je gaat die mensen ondersteunen. Ja, dat zijn situaties waarin je misschien 

in een normale situatie niet zou acteren, maar nu weet je het gewoon en dan 

help je daar gewoon! [...] En je hebt een Koninginnefeest dat in deze wijk geor-

ganiseerd wordt, je hebt de kermis … Ja, dan zie je dat heel veel mensen uit 

deze wijk vrijwilliger zijn. [...] Die helpen bij de kermis om de bewoners mee in de 

carrousel of in de rups te zetten, die verzorgen hun drinken en – noem maar op.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870016-

17, pp. 4, 8)

De meeste zorgverleners die tijdens al dan niet georganiseerde ontmoetingen door 

een nieuwe buurtbewoner worden geassisteerd, beschouwen dit als een positieve 

uitwerking van omgekeerde integratie. Woonbegeleider Janneke bijvoorbeeld, is  

enthousiast over de hulp die zij en haar collega’s kregen van enkele buurvrouwen bij 

een buurtbarbecue die voor het derde jaar op rij werd gehouden: 

(J): ‘De buurtbarbecue was echt een succes! Vergeleken met vorig jaar, zag 

je veel meer beweging van omwonenden. En wel een stuk of tien buurvrouwen 
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dat de mate waarin zij zich zorgen maken over de veiligheid van hun kroost niet  

verschilt van hun vorige woonomgeving. 

De veelgeuite verwachting van zorgverleners dat er zonder hun tussenkomst iets 

zal misgaan tijdens ontmoetingen tussen oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners 

blijkt in het dagelijks leven dikwijls onterecht. Als gevolg hiervan maken zorgverle- 

ners die bij dergelijke (spontane) interacties interveniëren daarmee – hoewel goed-

bedoeld – vaak een onnodig einde aan iets waaraan de deelnemers een zeker plezier 

beleefden. Zoiets gebeurde bijvoorbeeld toen Wijnand, een oudere man met een  

matige verstandelijke beperking, en ik voor het eerst kennis met elkaar maakten.

Wijnand en ik ontmoeten elkaar voor het eerst onder de bloeiende bomen voor 

zijn woning, vlakbij de taxistandplaats. Hij is een man van een jaar of zestig, met 

grijs haar en een vrolijke blik. We staan een paar minuten zwijgend naast elkaar 

naar de bloesem te kijken. Wat schijnt de zon er mooi doorheen! Hij wijst me op 

een bijzonder mooie tak. Ik knik. Opeens zie ik vanuit mijn ooghoeken een vrouw uit 

het huis achter ons komen. Ze loopt met gedecideerde passen in onze richting 

kijkt mij even aan en vraagt dan aan Wijnand: ‘Wie is dat?’ Zonder op zijn  

antwoord te wachten, vervolgt ze jolig: ‘Jij bent ook met iedereen vrienden!’ 

Wijnand kijkt haar zwijgend aan. Het is even stil – en dan vraagt de vrouw aan 

mij: ‘Jij wacht op een taxi?’ Ik schud mijn hoofd en zeg dat wij even een praatje 

maakten. Ze zwijgt even en zegt dan op verontschuldigende toon: ‘Sorry hoor, 

ik ben gewoon wantrouwend.’ De vrouw vervolgt, nog steeds op verontschul- 

digende toon: ‘Hij is één van de jongens van mijn huis.’ Ze maakt een gebaar alsof 

ze iemand omarmt. ‘Het zijn nog net niet mijn kinderen. En hij is natuurlijk maar 

twee, drie jaar oud. Ik zag hem met een vreemde praten – en dus kwam ik even 

polshoogte nemen’. Even is ze stil, om half lachend, half verschrikt te vervolgen: 

‘Zo meteen loopt hij met je mee!’ 

(veldnotities 18 april 2011, p. 18)

Geregeld tonen zorgverleners zich tijdens een spontane interactie tussen een oor-

spronkelijke en nieuwe buurtbewoner niet alleen bezorgd over het lot van hun cliënt, 

maar ook over dat van de andere deelnemer. Maar ook als zij om die reden tussen-

beide komen en daarmee de ontmoeting tussen een buurtbewoner met en zonder 

verstandelijke beperking verstoren, blijkt dat in veel gevallen onnodig te zijn. Sterker 

nog: dikwijls worden zorgverleners zelfs verrast door het vriendelijke en con-

structieve optreden van degene tegen wie zij een nieuwkomer dachten te moeten  

beschermen. 

Op een van de bankjes op het centrale plein zit een zichtbaar gehandicapte man 

van een jaar of vijfenveertig, met naast hem een vrouw van begin twintig. Als ik hen  

passeer, groet de man mij uitbundig: ‘Hé! Hallo!’ Ik ken hem niet, maar vertraag 

en groet glimlachend terug. De man komt moeizaam overeind, gaat staan en 

met de mensen die ze tegenkwamen. Buurman Rolf bijvoorbeeld, vertelt dat hij in 

de eerste maanden verscheidene malen is geschrokken, toen hij iemand met een 

verstandelijke beperking tegenkwam, omdat hij geen enkel idee had over wat hij kon 

verwachten van ‘die groep mensen’:

(R): ‘Ik weet nog wel dat ik voor het eerst het terrein opreed en dat er een  

bewoner gebukt stond in de bosjes hier, iets te zoeken of zo. Ik bel heel vrolijk  

– om te voorkomen dat wij in aanvaring komen als ‘ie overeind komt – en hij 

springt overeind, heel erg geschrokken en ik schrik ook. Dat zou me nu niet meer 

overkomen, dat er ineens iemand voor me staat en dat ik denk: “Oh god, wat 

gaat ‘ie doen!?” Weet je, die onwennigheid met die groep mensen was voor mij 

toen ook nog wel heel erg groot. Of als ik zo’n hele groep met mensen tegen- 

kwam met helmen op en weet ik wat voor toestanden allemaal meer, dat ik 

dacht van: “Oh jee, wat nu?” [...] Dat je denkt: “God, wat gebeurt hier nou toch 

en is het wel veilig?”.’ 

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870032,  

p. 2)

 

Volgens Rolf is er na die eerste maanden veel veranderd in die aanvankelijk enigszins 

waakzame, schrikkerige houding van hem en zijn medenieuwkomers ten opzichte van 

personen met een verstandelijke beperking – niet in het minst omdat er vrijwel geen 

enkel vervelend incident plaatsvond. Mede daarom sluit de nog altijd waakzame en 

kritische kijk van veel zorgverleners op het leven in omgekeerde-integratiesettingen 

niet altijd even goed aan bij de persoonlijke ervaringen die de nieuwe bewoners hebben 

opgedaan. Bij sommige laatstgenoemden roept die zeer beschermende houding 

zelfs enige wrevel op. Rolf illustreert dit wanneer hij vertelt dat er van de kant van de 

instelling door de jaren heen keer op keer kritiek komt op vermeende snelheidsover-

tredingen van nieuwkomers, terwijl het gros van hen in zijn ogen altijd rustig en veilig 

rijdt. Rolf verwondert zich erover dat zorgverleners – meestal via flyers of briefjes 

– de maximumsnelheid blijven benadrukken, terwijl er in de kleine twintig jaar dat hij 

in de buurt woont slechts één ongeluk is gebeurd. 

(R): ‘Het lijkt wel alsof het gecultiveerd is dat hier te hard gereden wordt.  

Dan komen er van die acties van: “We gaan mensen die te hard rijden aanhouden 

en dan gaan we ze een waarschuwing uitdelen!”. Maar wat is er nou objectief  

gebeurd? [...] Naar mijn weten nauwelijks wat. [...] Wat creëer je nou voor  

probleem en sfeer door daar zo zwaar aan te gaan hangen?’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870032,  

p. 10)

Opvallend veel buurtbewoners zonder verstandelijke beperking stellen zelfs dat 

het leven in de omgekeerde-integratiebuurt rustiger en veiliger aanvoelt dan op de  

plekken waar zij hiervoor woonden. Diverse ouders met jonge kinderen geven aan 
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Opvallend veel bestuurders, managers en beleidsmedewerkers lijken er zonder meer 

vanuit te gaan dat ‘de sociale integratie’ en ‘de ontmoeting’ (door hen) te organiseren 

is. Slechts bij één zorginstelling zeggen de bestuurder en managers regelmatig over 

het door hen gevoerde beleid: ‘Het is allemaal niet zo maakbaar’ (veldnotities 23 juni 

2010, p. 64).

Veel nieuwe buurtbewoners zijn het met de zorginstellingsvertegenwoordigers 

eens dat ontmoetingen met hun buurtgenoten met een verstandelijke beper- 

king het best kunnen plaatsvinden tijdens gezamenlijk georganiseerde, collectieve  

activiteiten (zie ook paragraaf 4.2.1). Het organiseren van dergelijke niet-alledaagse 

evenementen gebeurt dan ook vrijwel altijd in een nauwe samenwerking tussen 

een groepje enthousiaste nieuwkomers, die meestal lid zijn van de buurtvereniging,  

en enkele gedreven zorginstellingsvertegenwoordigers. Diverse nieuwkomers be- 

schouwen die hechte samenwerking tussen buurtvereniging en instelling van cru-

ciaal belang voor het ontstaan van ontmoetingen en verbindingen in de buurt. Buur-

man Ruben – één van de oprichters van een zeer actieve buurtvereniging – verwacht 

dat er zonder de gezamenlijke organisatie van evenementen nagenoeg geen con-

tact zou zijn tussen oorspronkelijke buurtbewoners, nieuwkomers en instellingsver-

tegenwoordigers. 

(R): ‘Dat zijn eigenlijk de meeste contacten, die formele contacten. Rondom 

Koninginnedag ben je heel vaak bij [naam instelling]. Want dat moet ik dit vragen 

of dat – en dan loop je daar weer binnen [...] Die mensen ken je dus doordat er 

een evenement of iets te doen is. Daar heb je heel veel contacten mee op dat 

moment. Is er geen kermis, geen Koninginnefeest, geen buurtvereniging verder 

– niente, niks – dan wordt dat wel afstandelijker. Voor mij in ieder geval. [...] Dan 

zwakt het gewoon af.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870020, 

pp. 18-19)

Buurman Ruben herinnert zich het succes van het eerste gezamenlijk georgani-

seerde kerstfeest, dat hij samen met een andere nieuwkomer initieerde, nog goed:

(R): ‘Het begon om 20.00 uur – en (lachend) om 20.00 uur stonden alle mensen van 

[naam instelling] binnen. [...] Dat was zo’n mooi beeld: toen kwamen de [nieuwe] 

wijkbewoners aanlopen en die: “Hhffffffff!” (verschrikte gezichtsuitdrukking) – 

allemaal hè, geen uitzondering! “Hé, oh, wat is dit?” [...] Toen zetten we de muziek 

aan. En de muziek staat nog geen seconde aan of hop! – alles is aan het dansen! 

Dus die [oorspronkelijke buurtbewoners] brengen meteen de sfeer erin, hè. 

Da’s gewoon geweldig. Ik denk ook dat heel veel mensen door dat feest, door 

die kennismaking hier in de wijk, een heel ander beeld hebben van verstandelijk  

gehandicapten.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870020, 

pp. 4-5)

zet met een uitgestrekte arm een wankelende pas in mijn richting. Ik blijf staan 

en kijk lachend naar hem. Hij grijnst terug en zet opnieuw een stap. Zonder na 

te denken steek ik mijn hand in de richting van zijn uitgestoken arm. We kijken 

elkaar aan terwijl onze handen elkaar vastgrijpen – en dan klinkt het opeens 

verschrikt, van de achtergrond: ‘Pas op, hoor!’ Terwijl de man mijn hand stevig 

vastgrijpt en op en neer schudt, kijk ik wat beduusd in de richting van de jonge 

begeleidster. Die kijkt op haar beurt verwonderd naar hetgeen er tussen de 

man en mij gebeurt, en zegt dan – ter verduidelijking of ter verontschuldiging? 

– tegen mij: ‘Hij kan je ook zo een klap geven!’ Ik richt mijn blik wat onzeker op de 

man voor mij en laat dan verward zijn hand los. Hij kijkt me nog even aan, met een 

scheve grijnslach, en wankelt dan zwijgend terug naar het bankje.

(veldnotities 31 augustus 2011, p. 26)

5.1.7 Gezamenlijk georganiseerde, collectieve activiteiten 

In het denken van zorginstellingsvertegenwoordigers over wenselijke contacten in 

omgekeerde-integratiebuurten ligt veruit de meeste nadruk op incidentele, (door de 

zorginstelling en nieuwkomers) gezamenlijk georganiseerde, collectieve activiteiten. 

Enthousiaste verhalen over Halloween, Sint-Maarten, Kerst, het Nieuwjaarsvuur-

werk, de Koninginnedagvrijmarkt, paaseieren zoeken, kermissen, zomerfeesten, 

buurtbarbecues en zondagse vieringen passeren dikwijls de revue – en hebben altijd 

ten minste één ding gemeen: ‘de ontmoeting’ vindt daar en dan plaats. Hoewel zulke 

niet-alledaagse activiteiten qua schaal en opzet sterk kunnen variëren – sommige 

zijn bijvoorbeeld primair bedoeld voor de bewoners van een huizenblok of van en-

kele straten, terwijl bij andere een hele wijk of zelfs de hele gemeente welkom is – 

worden ze stuk voor stuk beschouwd als belangrijke symbolen van ‘geslaagde’ 

omgekeerde integratie. 

Volgens veel zorgverleners speelt de instelling een belangrijke rol in het collectief 

bij elkaar brengen van buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking; 

niet alleen door het beschikbaar stellen van een locatie, een partytent, (sta)ta- 

fels, stoelen, elektriciteit en/of andere voorzieningen, maar ook door de inzet van  

extra personeel. Ook onder managers leeft de overtuiging dat er zonder de inzet  

en betrokkenheid van de zorginstelling nauwelijks sprake kan zijn collectieve  

activiteiten. Volgens de meesten van hen zijn die gezamenlijk georganiseerde  

ontmoetingsmomenten in de buurt broodnodig, omdat er anders (vrijwel) niets  

gebeurt tussen buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking. Manager 

primair proces Sara formuleert die zienswijze als volgt:

(S): ‘Spontane, ongeorganiseerde dingen in de buurt zijn weliswaar het leukst – 

zoals afgelopen voorjaar toen het zo sneeuwde en de halve buurt naar buiten 

kwam om sneeuwpoppen te bouwen en een sneeuwballengevecht te houden – 

maar daar red je het niet mee. Als je niets organiseert, dan gebeurt er over het 

algemeen ook niets.’ 

(manager primair proces, veldnotities 23 juni 2010, p. 63). 
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drukbezochte buurtbarbecue waar de meeste buurtgenoten met en zonder  

verstandelijke beperking op geruime (fysieke) afstand van elkaar bleven.

Op het grasveld in het midden van de buurt bevinden zich circa vijftig kinderen 

en volwassenen, met en zonder verstandelijke beperking. De zon schijnt, er is 

muziek, een opblaaskussen en er staan een paar partytenten. Overal hangt de 

geur van bakkend vlees. [...] Het valt me op dat de meeste buurtbewoners met 

een verstandelijke beperking bij elkaar aan de oostkant van het grasveld zitten. 

En aan de andere kant van de partytenten (de westkant van het grasveld) zitten 

vooral mensen zonder handicap. Daar tussenin bewegen zich vooral zorgver-

leners. De meeste oorspronkelijke buurtbewoners blijven de hele middag zitten 

waar ze zitten, terwijl hun begeleiders eten en drinken voor hen halen. Vier of vijf 

buurvrouwen zonder verstandelijke beperking helpen hen daarbij en maken ook 

een praatje met enkele van hun buurtgenoten met een verstandelijke beperking. 

Veruit de meeste nieuwe buurtbewoners blijven echter in ‘hun eigen hoek’, en 

praten vooral met elkaar of met de zorgverleners. 

(veldnotities 28 augustus 2010, pp. 16-17)

.

Onder welke voorwaarden leiden collectieve activiteiten tot voor alle deelnemers 

wenselijke ontmoetingen? De meeste betrokkenen zijn daar niet over uit. En in buurten 

waar veel personen met een ernstige verstandelijke beperking en/of gedragspro- 

blematiek wonen, zijn de meeste instellingsvertegenwoordigers zelfs verre van  

enthousiast over collectieve activiteiten. Volgens manager primair proces Edwin  

bijvoorbeeld, is ‘het gezamenlijk participeren’ met de nieuwe buurtgenoten voor het 

gros van de bewoners van de huizen waarvoor hij eindverantwoordelijk is ‘niet haal-

baar of weinig zinvol’. 

(E): ‘De behoefte aan veel sociale contacten is afhankelijk van iemands ontwikke- 

lingsniveau. Peuters hebben geen behoefte aan een groot sociaal netwerk – en 

onze cliënten evenmin [...] Ontmoeting en sociale integratie gaan over contact 

met de [nieuwe] buren, terwijl ik het [buurtfeest] al geslaagd vind als al ónze 

bewoners zonder problemen met elkaar op dat veldje kunnen zijn.’

(manager primair proces, veldnotities 18 maart 2011, p. 11; 6 juni 2011, p. 34)

Ook veel zorgverleners van ouder wordende mensen met een ernstige verstandelijke 

beperking en mensen met ernstige gedragsproblematiek geven aan dat ontmoe- 

tingen met nieuwe buurtbewoners weinig relevantie hebben, zeker zolang die 

plaatsvinden tijdens collectieve activiteiten. Bij de meeste van die evenementen zijn 

zij en hun cliënten dan ook afwezig. Verscheidene woonbegeleiders geven aan dat 

ze de voorkeur geven aan categorale activiteiten, ook omdat die in hun ogen vaak 

beter aansluiten bij de persoonlijke voorkeuren van hun cliënten. Cliëntcoördinator 

Natascha, die al bijna vijftien jaar in dezelfde woning werkt, zegt hierover:

Volgens buurvrouw Stella, die ruim tien jaar tegenover een huis voor personen 

met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblematiek woont en die 

dikwijls meedoet met (het organiseren van) buurtactiviteiten, laten drukbezochte  

evenementen – zoals een knutselmiddag – het best zien waar het bij ‘de integratie’ 

in haar buurt om draait.

De knutselmiddag vindt plaats in de zaal naast het oude kerkgebouw van de 

instelling. Samen met Rob en Albert – twee jonge mannen met een matige  

verstandelijke beperking – maak ik foto’s van het gebeuren. Er zijn precies zestig 

aanwezigen; twintig oorspronkelijke buurtbewoners, vijfentwintig jonge buurt-

kinderen, acht ouders en zeven zorgverleners. Zeker vijf van de oorspronkelijke 

buurtbewoners zijn bejaard. Vrijwel iedereen knipt, plakt, tekent of kleurt. Ze 

zitten door elkaar heen en maken allerhande versieringen voor de kerstboom, 

die eerder op de dag onder grote belangstelling midden op het buurtplein is  

opgesteld. Buurvrouw Stella vertelt dat de knutselmiddag is georganiseerd 

door de buurtvereniging. Ze voegt er, half lachend, aan toe: ‘Dit is je dissertatie 

– je kunt wel ophouden met je onderzoek. Gewoon veel foto’s maken hier en die 

publiceren! Later definieert ze ‘integratie’ desgevraagd als ‘het samen doen van 

normale dingen in de buurt’.

(veldnotities 10 december 2011, p. 48; gespreksverslag 870083, p. 1)

Evenals de eerder genoemde managers beschouwen ook veel nieuwe buurtbewo- 

ners de inzet van de instelling van groot belang voor het slagen van gezamenlijk 

georganiseerde, collectieve activiteiten. Buurman Ruben:

(R): ‘Wat me het meest meegevallen is, is [naam instelling]; ik vind het gewoon 

super! [...] Je hebt van [naam instelling] alle faciliteiten; als wij iets organiseren, 

staan zij altijd klaar. Dat zijn de kleinste dingen: wij hebben stroom nodig, of een 

toilet, of uitwijkmogelijkheden. Dan zijn we iets aan het organiseren: “Oh, ik ben 

messen vergeten”, of zo iets – “een grote schaal”. … Ja, dan … hier hebben ze 

alles! En ze zijn zó vrij en makkelijk! Ja, zij werken heel goed mee. [...] Bij [naam 

instelling] gingen alle deuren open.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870020, 

pp. 5-6, 16)

Hoewel veel zorginstellingsvertegenwoordigers en nieuwkomers zich dus positief 

uitspreken over hun ervaringen tijdens collectieve activiteiten met personen met 

een verstandelijke beperking (die tot stand komen door de samenwerking tussen 

een faciliterende zorginstelling en een actieve groep nieuwe buren), is het onduidelijk 

welk verband er precies bestaat tussen zulke buurtevenementen en het ont-

staan van onderlinge ontmoetingen en verbindingen. Niet elk goedbezocht evene-

ment leidt automatisch tot ontmoetingen tussen de deelnemers, merkte ik op een  
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begeleider Dorien en haar collega’s enkele jaren geleden met de nieuwe overburen 

in gesprek, om hen zover te krijgen om iets gezamenlijks van de grond te krijgen. 

Dorien is nog steeds teleurgesteld dat dit toen niet gelukt is. 

(D): ‘Misschien zijn we toen wel te veel gefocust geweest op “samendoen” met 

de buren, terwijl je van te voren al wel zag aankomen dat het niet zou lukken. Ik 

doe er nu zelf ook niets meer mee.’

(I): ‘Heb je geen behoefte meer aan verbindingen tussen jouw cliënten en de 

overburen?’

(D): ‘Eigenlijk niet meer, nee. Als je tijdens die gesprekken merkt dat andere 

mensen geen zin hebben, dan wordt je eigen enthousiasme snel minder [...] 

Maar als ik dat Halloweenfeest zie in [naam andere buurt], dan denk ik toch ook 

wel: “Verdorie!” Want dat is echt gaaf.’

(woonbegeleider, veldnotities 10 november 2011, pp. 30, 32).

Deze paragraaf beschreef de grote impact van zorginstellingslogica op de 

wijzen waarop betrokkenen vorm, invulling en betekenis (proberen te) geven aan  

ontmoetingen in omgekeerde-integratiebuurten – en de voorkeur die de meesten 

van hen daarbij uitspreken voor gezamenlijk georganiseerde activiteiten. Maar in 

hoeverre zijn ontmoetingen tussen buurtgenoten met en zonder verstandelijke  

beperking afhankelijk van de collectieve evenementen die zorginstellingen propa- 

geren of faciliteren? En betekent het ontbreken van een faciliterende zorginstelling 

en/of buurtvereniging – of het niet deelnemen aan collectieve activiteiten – auto- 

matisch dat er geen interacties en relaties tussen oorspronkelijke en nieuwe buurt-

bewoners kunnen ontstaan? 

Niet noodzakelijk. Uit de verhalen van verscheidene nieuwkomers en zorgverle- 

ners blijkt dat zorginstellingslogica niet altijd en overal bepaalt hoe zij zich tijdens  

interacties met personen met een verstandelijke beperking gedragen, maar dat ook 

(inter)persoonlijke ervaringen, voorkeuren en persoonsafhankelijke overtuigingen 

doorslaggevend kunnen zijn voor de manier waarop ontmoetingen vorm, invulling en 

betekenis krijgen. Diverse nieuwkomers vertellen over interacties met een buurt- 

genoot met een verstandelijke beperking die – op zijn minst gedeeltelijk – gespeend 

zijn van zorgreflexen, verlangens naar deskundig advies, een streven naar rust, 

veiligheid en regelmaat, een focus op wat er mis kan gaan en een behoefte om  

anderen erbij te betrekken. 

Daarmee illustreren zij hoe er tijdens niet-georganiseerde, niet-geprotocolleerde, 

niet-routinematige ontmoetingen tussen buurtbewoners met en zonder een  

verstandelijke beperking op allerlei manieren ruimte kan ontstaan voor persoonlijke 

ontmoetingen; altijd tijdelijk, vaak onverwacht, spontaan en impliciet – en soms in 

zeer ongebruikelijke communicatievormen. Over die vluchtige ontmoetingsruimtes, 

waarin niet zozeer ‘geobjectiveerde’ zorginstellingslogica maar veeleer de ‘inter-

persoonlijke’ ervarings- en handelingskennis van de betrokkenen de omgangsregels 

bepalen, gaat het in paragraaf 5.2.

(N): ‘Als begeleiders hebben we niet zo veel tijd voor de activiteiten met de 

buurt. We gaan liever met z’n allen naar de Efteling binnen de extra uren voor 

ontspanning die we hebben, dan dat we bijvoorbeeld naar een WK-wedstrijd 

gaan kijken. Dat sluit ook meer aan bij de belevingswereld van onze bewoners.’ 

(cliëntcoördinator, veldnotities 1 oktober 2012, p. 8)

 

In de optiek van persoonlijk begeleider Dorien, die ruim negen jaar werkzaam is in 

een drietal woningen in een omgekeerde-integratiebuurt, heeft niet alleen het deel-

nemen aan speciaal georganiseerde collectieve activiteiten met ‘de omwonenden’ 

weinig meerwaarde voor haar cliënten, maar is er in het leven van alledag ook te 

weinig ruimte voor (het stimuleren van) kleinschalige, al of niet georganiseerde,  

interacties op straat. Dorien houdt zich tijdens haar werk dan ook weinig met de 

buurt bezig. 

 

Dorien vertelt dat de huizen waarin zij werkt bewoond worden door ‘autisten’. 

‘De meesten van hen zal het worst wezen dat er mensen zonder verstandelijke 

beperking in de buurt wonen.’ De aanwezigheid van nieuwe buurtbewoners heeft 

zo goed als niets veranderd aan Doriens werkzaamheden. ‘Je komt aan, je groet 

een buurman, je gaat het huis in, draait je dienst, groet weer een buurman en 

je gaat weg. Ik ben tijdens mijn werk niet bezig met de buren zonder beperking’. 

Manager primair proces Sara, die ook bij het gesprek aanwezig is, bevestigt dat 

‘sociale integratie’ – in de vorm van ontmoeting tussen buren met en zonder 

verstandelijke beperking – hoger op de prioriteitenlijst van managers staat dan 

op die van begeleiders. Dorien knikt en zegt resoluut: ‘Ik heb andere prioriteiten’. 

(veldnotities 10 november 2011, pp. 30-31)

De opvatting dat omgekeerde-integratiebeleid pas geslaagd is als er georganiseerde, 

grootschalige contactmomenten plaatsvinden is zowel onder zorginstellings- 

vertegenwoordigers als nieuwkomers wijdverspreid. In lijn hiermee trekken veel 

betrokkenen de conclusie dat ‘de integratie’ in hun buurt of straat ‘niet goed van 

de grond is gekomen’. Slechts een kleine minderheid lijkt zich er van bewust dat 

er alternatieve manieren zijn om invulling en betekenis te geven aan ontmoetingen 

tussen buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking – en dat ‘ontmoeten 

ook zinvol kan zijn als alleen een buurman zonder verstandelijke beperking er wat 

aan heeft’ (manager primair proces, veldnotities 10 november 2011, pp. 29-30).

Wanneer zorgverleners niet aan gezamenlijk georganiseerde, collectieve activiteiten 

meedoen, betekent dat echter niet altijd dat het idee van interacties tussen buurt-

genoten met en zonder verstandelijke beperking hen onberoerd laat. Integendeel: 

de meesten van hen spreken zelfs met een teleurgestelde – en soms enigszins  

verwijtende – ondertoon over het zeer beperkte contact met de nieuwe buren.  

Af en toe klinkt er ook jaloezie door in hun uitspraken over buurten waar wel sprake 

is van collectieve activiteiten. Sommige afzijdige zorgverleners vertellen gedesillu-

sioneerd dat ze daar zelf (ooit) ook naar hebben gestreefd. Zo gingen persoonlijk 
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Buffers en beschermers

Bezien vanuit Goffmans perspectief, nemen zorgverleners tijdens ontmoetingen 

tussen buurtgenoten met en zonder verstandelijke beperking dikwijls de rollen van 

‘buffer’ en/of ‘beschermer’ op zich: zij komen vaak tussenbeide met de intentie 

hun cliënt of een nieuwkomer te ontlasten of te beschermen. Zoals gezegd geven  

diverse (regio)managers aan dat die afschermende of beschermende voorstelling 

uit de tijd van het besloten instellingsterrein stamt. Het is echter onduidelijk in  

hoeverre dit betekent dat vooral de zorgverleners die lang in dienst zijn, zich van die 

rollen bedienen.

Volgens Goffman varieert de invloed die ieder van ons met zijn rollen kan uit- 

oefenen op hetgeen er tijdens een ontmoeting gebeurt, sterk met de situatie en 

het gezelschap waarin we ons bevinden. Hoe kan het dan dat de rollen van buffer 

en beschermer, zowel op beschutte instellingsterreinen als in veel omgekeerde- 

integratiesettingen, zulke succesnummers zijn? In hoeverre heeft de fysieke trans-

formatie van het voormalige instellingsterrein en de komst van buren zonder  

verstandelijke beperking invloed (gehad) op de manier waarop de zorgverleners 

naar hun cliënten en naar zichzelf kijken? Achten zij het bijvoorbeeld mogelijk dat zij  

tijdens een ontmoeting tussen hun cliënten en de nieuwe buren zelf een minder af- of  

beschermende voorstelling zouden geven? Zo ja, waaruit zou die voorstelling dan 

kunnen bestaan – en welke gevolgen zou die hebben voor de rollen van de deel- 

nemende buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking?

 

Controversiële voorstellingen naar de periferie

Dat wat Kunneman de kolonisering door instrumentele logica noemt, komt allereerst 

sterk naar voren in de vele preventieve maatregelen die zorginstellingen nemen om 

de interacties tussen nieuwkomers en een aanzienlijk deel van hun cliënten te mini-

maliseren. Denk hierbij aan de fragmenten over (ingenieus aangelegde) onopvallende 

wandelpaden langs de beboste randen van een wijk, over extra meters grond tussen 

de kavels voor huizen van buren met en zonder verstandelijke beperking, over  

lawaaierige personen met een verstandelijke beperking die in een afgelegen deel 

van de wijk komen te wonen en over een regiomanager, die een van haar luidruchtige 

cliënten ertoe beweegt om niet meer buitenshuis maar op haar eigen kamer te gaan 

schreeuwen. 

Een groot deel van de oorspronkelijke populatie komt als gevolg van dergelijke pre-

ventieve maatregelen nagenoeg niet in aanraking met de nieuwkomers. Hierdoor blijft 

het vaak onduidelijk welke betekenissen en meerwaarde het wonen in een omge-

keerde-integratiesetting voor hen heeft. 

‘Ontmoetingen zijn riskant’

De kolonisering door instrumentele zorginstellingslogica – die wordt gekenmerkt 

door een sterke focus op wat er zou kunnen misgaan – blijkt daarnaast ook in de 

fragmenten over de voorlichtingsbijeenkomsten die de zorginstellingen voor de nieu-

Theoretische reflectie op paragraaf 5.1

Vooral het interferentiedenken van Kunneman en – in iets mindere mate – het drama- 

turgische werk van Goffman lijken geschikt om meer inzicht te krijgen in wat er 

gebeurt tijdens de in paragraaf 5.1 beschreven ontmoetingen tussen buurtge- 

noten met en zonder verstandelijke beperking (en zorgverleners). In de onderstaande  

theoretische reflectie beperk ik me tot de meest opvallende punten.

Instrumentele zorginstellingslogica

Als we door de bril van Kunneman kijken naar wat er gebeurt in de ontmoetingen die 

paragraaf 5.1 beschrijft, dan zien we de opvallend grote invloed die instrumentele 

logica heeft op het handelen van de betrokken begeleiders: steeds opnieuw blijkt 

dat zij tijdens interacties met personen met een verstandelijke beperking vooral 

gericht zijn op het in stand houden of bevorderen van rust, veiligheid en regelmaat. 

Vanwege die drie doelen zijn veel zorgverleners dikwijls gefocust op wat er misgaat 

of mis kan gaan in het dagelijks leven van hun cliënten. Dit is goed te illustreren 

met de handelswijze van de woonbegeleider die mij tijdens een kennismakingbezoek  

meteen op de hoogte bracht van allerlei veiligheidsmaatregelen, en met het optreden 

van de begeleiders van Tobias, aan het begin van dit hoofdstuk. 

Onder meer volgens regiomanager Johan is de in veel zorginstellingen wijdver-

spreide focus op wat er mis kan gaan niet zo een-twee-drie te veranderen, omdat 

veel zorgverleners die nu in een omgekeerde-integratiesetting werken, in de jaren 

voorafgaand aan de transformatie van het beschermde instellingsterrein met 

grote regelmaat van hun leidinggevenden hebben gehoord dat het hun voornaamste 

taak was om de rust, veiligheid en regelmaat in het leven van hun cliënten te  

bewaken. Bovendien blijkt het in de dagelijkse praktijk vaak ook zo te werken: als de 

zorgverleners zich niet verantwoordelijk tonen voor de rust, veiligheid en regelmaat 

in het leven van hun cliënten, dan doet niemand het. Zo bezien lijkt bij veel interacties 

hun beschermende betrokkenheid gewenst.

Bezien vanuit Kunnemans perspectief nemen zorginstellingen onze samenleving 

veel werk uit handen met hun focus op het bewaken van de rust, veiligheid en regel- 

maat in het leven van hun cliënten. Omdat zij, mede door hun beperkte (financiële) 

middelen, slechts een beperkt aantal doelen nastreven, kunnen zij echter in geen  

enkele situatie rekening houden met alle wensen en behoeften van alle betrokken  

individuen. Daarom kan het bijvoorbeeld gebeuren dat tijdens de meeste ontmoe- 

tingen in omgekeerde-integratiesettingen niet zozeer de perspectieven van de 

deelnemers met een verstandelijke beperking – of die van de nieuwkomers – de lengte 

en invulling van een onderlinge interactie bepalen, maar vooral die van de zorg- 

instellingsvertegenwoordigers. Hoe wenselijk achten de verschillende betrokke-

nen dit? Voor welke thema’s – naast rust, veiligheid en regelmaat – zou volgens hen 

ook aandacht moeten zijn tijdens interacties tussen buurtgenoten met en zonder  

verstandelijke beperking? 
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de zorginstelling bestaat eruit dat veel nieuwkomers in hun verhalen over de oor-

spronkelijke buurtbewoners zorgverlenerjargon gebruiken en zich tijdens onder-

linge ontmoetingen vooral richten op het oplossen van problemen – in plaats van 

bijvoorbeeld op het beter leren kennen van een ander of op het samen delen van 

een aangenaam moment. In Goffmans woorden: zij nemen in de interacties met hun 

buurtgenoten met een verstandelijke beperking eerder de rol van zorgverlener (of 

ouders) dan van buurman op zich. Dit laat zich goed illustreren met het verhaal van 

buurman Toon, die aangeeft dat hij en zijn medenieuwkomers de zorginstellingsver-

tegenwoordigers geregeld assisteren, zowel in het dagelijkse leven als tijdens geor-

ganiseerde activiteiten. 

Dikwijls wakkeren het gedrag en de houding van de oorspronkelijke buurtbewoners 

en hun begeleiders die zorgverlenersrol van de nieuwe buren ook aan. Door een 

dergelijke rolverdeling blijft het vaak onduidelijk wat de betrokkenen bij omge-

keerde-integratiesettingen op persoonlijk vlak van en over elkaar – en over zichzelf 

– leren. Ook dient de vraag zich aan wat zij over elkaar zouden kunnen leren als ze 

elkaar buiten de invloedssfeer van de instelling zouden kunnen ontmoeten. 

Integratie als collectief, georganiseerd samenzijn

Een vijfde – en laatste – illustratie van kolonisering van de leefwereld van buurtbe-

woners met een verstandelijke beperking door instrumentele zorginstellingslogica 

is de wijze waarop veel betrokkenen in omgekeerde-integratiesettingen – dikwijls op 

initiatief van de instelling – vorm, invulling en betekenis aan het begrip ‘integratie’ 

geven. De meeste actieve zorginstellingsvertegenwoordigers en nieuwe buren be- 

schouwen collectieve, georganiseerde activiteiten zoals een buurtbarbecue, Koning-

innedag of Halloween als het summum van integratie. In hun ogen is het gezamenlijk 

organiseren van dergelijke evenementen ook een noodzakelijke voorwaarde voor de 

ontwikkeling van onderlinge contacten in omgekeerde-integratieprojecten; zonder 

die activiteiten zou het volgens hen veel moeilijker zijn om met elkaar in aanraking 

te komen. In hun ogen doen zorginstellingen er dan ook goed aan om ze te blijven 

stimuleren en faciliteren.

Er klinken echter ook bezwaren tegen die wijdverspreide, collectieve opvatting van 

integratie. Allereerst komen sommige oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners 

op de (met behulp van de zorginstelling georganiseerde) collectieve evenementen  

nauwelijks in elkaars nabijheid – zoals het fragment over de buurtbarbecue illus-

treert. En daarnaast typeren vooral de zorgverleners van personen met een ern-

stige verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsproblematiek grootschalige 

buurtactiviteiten als niet relevant voor hun cliënten. 

Veel betrokkenen lijken zich niet bewust te zijn van alternatieve, minder grootschalige, 

manieren om vorm, invulling en betekenis te geven aan ontmoetingen in omge-

keerde-integratiesettingen. Hierdoor blijft het in omgekeerde-integratiesettingen 

onduidelijk in hoeverre (ook) personen met een ernstige verstandelijke beperking 

en gedragsproblematiek baat kunnen hebben bij de nabijheid van de nieuwe buren.

we buren organiseerden. Tijdens die bijeenkomsten kregen de nieuwkomers – soms 

op eigen verzoek – adviezen over hoe om te gaan met hun buurtgenoten met een 

verstandelijke beperking. Verscheidenen van hen herinneren zich dat de instellings- 

vertegenwoordigers hen vooral adviseerden om voorzichtig te zijn en gepaste  

afstand te houden tijdens ontmoetingen met de oorspronkelijke buurtbewoners. 

Anderen vertellen dat ze vooral werden gerustgesteld: hen werd verzekerd dat de 

zorginstelling ervoor zou zorgen dat de omgekeerde-integratiewijk minstens even 

veilig zou zijn als een reguliere woonomgeving. 

Opvallend genoeg geeft geen enkele nieuwkomer aan dat hij of zij tijdens een voor-

lichtingsbijeenkomst werd aangemoedigd, geïnspireerd of uitgedaagd om nader te 

gaan kennismaken met de oorspronkelijke buurtbewoners.

De voorzichtige houding en waarschuwende toon van veel zorginstellingsvertegen-

woordigers leidt bij veel nieuwe buurtbewoners tot het idee dat het doorgaans 

beter en veiliger is om afstand te houden tot hun buurtgenoten met een verstan-

delijke beperking. Zo bezien werkt instrumentele zorginstellingslogica – met haar 

sterke focus op wat er mis zou kunnen gaan – niet alleen ingrijpend in op de leef-

wereld van personen met een verstandelijke beperking door het denken en doen van 

hun zorgverleners te beïnvloeden, maar ook doordat het de perspectieven van hun 

nieuwe buren op onderlinge ontmoetingen kleurt.

‘Omgaan met personen met een verstandelijke beperking is iets voor deskundigen’

Een derde vorm van kolonisering door instrumentele zorginstellingslogica blijkt uit 

de overtuiging van veel nieuwe buren dat alledaagse ontmoetingen met personen 

met een verstandelijke beperking zonder de assistentie van zorgverleners of  

andere deskundigen niet goed mogelijk zijn. Wouter, Esmée en Klarie bijvoorbeeld, 

achten het zonder professionele scholing en ervaring vrijwel onmogelijk om meer te 

weten te komen over de persoonlijke voorkeuren van hun buren met een ernstige 

verstandelijke beperking. 

Nieuwkomers beschouwen het gedecideerde optreden van de zorgverleners van 

hun overburen met een ernstige verstandelijke beperking ook vaak als een teken dat 

deze professionals veel beter dan zij weten hoe met hen om te gaan. Zij laten zich  

tijdens deze ontmoetingen met oorspronkelijke buurtbewoners dus graag aan- 

sturen door zorginstellingsvertegenwoordigers, in plaats van op hun eigen  

intuïtie en communicatieve vaardigheden te vertrouwen. Hoe kijken zorginstellings- 

vertegenwoordigers hier tegenaan? In hoeverre zijn zij zich ervan bewust dat de 

nieuwkomers hen als de absolute deskundigen beschouwen op het gebied van 

alledaagse interacties met hun cliënten? En wat zou er volgens hen gebeuren als 

zij die nieuwe buren op de hoogte zouden brengen van de twijfels die zij zelf hebben 

over de juiste omgang met hun cliënten? 

Eerder zorgverlener dan buurman 

Een vierde vorm van kolonisering van de leefwereld van buurtbewoners met (en in 

mindere mate zonder) verstandelijke beperking door het instrumentele denken van 
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5.2. Als zorginstellingslogica niet domineert

In vrijwel iedere omgekeerde-integratiebuurt doet een aanzienlijk deel van de nieuw- 

komers niet mee aan gezamenlijk georganiseerde, collectieve buurtactivitei- 

ten. Maar hun afwezigheid tijdens dergelijke evenementen betekent allerminst – in  

tegenstelling tot wat veel zorginstellingsvertegenwoordigers betogen – dat zij 

nooit contact met buurtgenoten met een verstandelijke beperking hebben. Diverse 

nieuwe buren vertellen enthousiast over interacties met oorspronkelijke buurt- 

bewoners die onafhankelijk van incidentele, grootschalige, georganiseerde activi-

teiten zijn ontstaan. Uit hun verhalen blijkt dat het al of niet ontmoeten van oor-

spronkelijke buurtbewoners voor alles met een persoonlijke houding te maken heeft. 

Buurman Ruben zegt hierover:

(R): ‘Ik zeg tegen iedereen “Goeiedag”, maar [...] met de [oorspronkelijke] be-

woners, daar maak ik een praatje mee. Altijd. [...] En dat vind ik ook leuk, hè! Ze 

kennen je ook heel snel – bij naam en toenaam. Da’s onvoorstelbaar, van wat er 

hier rondloopt, allemaal: “Ruben!”, “Ruben!”, “Ruben!” [...] Maar ik denk: daar sta 

je voor open of daar sta je niet voor open. En ik sta daar heel open voor.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870020,  

p. 7)

Hoe geven de nieuwe buurtbewoners vorm en invulling aan dit ‘open staan’, dat  

Ruben van cruciaal belang acht voor ontmoetingen met buurtbewoners met een 

verstandelijke beperking? En hoe ontkomen zij hierbij aan de vaak zo dominante in-

vloed van zorginstellingslogica op interacties in omgekeerde-integratiesettingen?

5.2.1 Eigen normen, eigen wijsheid

Buurvrouw Willy en haar man Roel wonen ruim zeven jaar in een seniorenwoning in 

een buurt waar de meeste nieuwkomers geen contact zoeken met de oorspronkelijke 

bewoners. In al die tijd zijn er ook nagenoeg geen buurtactiviteiten georganiseerd – 

wat uitzonderlijk is in vergelijking met de andere omgekeerde-integratieprojecten. 

In tegenstelling tot het gros van hun medenieuwkomers hebben Willy en Roel echter 

wel – al jarenlang – persoonlijk contact met enkele buurtgenoten met een verstan-

delijke beperking. 

(W): ‘Er zit er één op [huisnummer] – en die is zó lelijk … ja écht … En dan zeg ik 

altijd: ik heb echt iets met de zwakste van de dingen … Hij gaat de krant halen, 

hij moet alles van [naam favoriete voetbalclub] lezen – hij kan niet lezen, je moet 

hem gewoon voorlezen. Maar als er geen krant is, dan is ‘ie níet te genieten …’

(I): (lacht)

(W): ‘En dan komt ‘ie hier vragen om de krant. [...] En dan zegt de [bege]leiding 

wel eens: “Dat mag niet”. … Ja, doe toch niet zo flauw! … Da’s toch heel normaal: 

hij moet weten wat er met [zijn favoriete voetbalclub] gebeurd is! En als zij geen 

krant hebben – nou, hij weet de weg wel, dan komt ‘ie hem hier halen … En als hij 

Grotendeels gescheiden ‘groepen’

Zowel zorginstellingsvertegenwoordigers als nieuwkomers geven aan dat er in het 

dagelijks leven zeer weinig ontmoetingen tussen buren met en zonder verstandelijke 

beperking plaatsvinden; ze wonen doorgaans als twee min of meer gescheiden 

groepen in elkaars nabijheid. De voorgaande vijf subparagrafen wekken op zijn minst 

de suggestie dat het doorzetten van de zorglogica in niet alleen de leefwereld van 

de oorspronkelijke, maar ook van de nieuwe bewoners bijdraagt aan die segregatie.  

Immers: volgens Kunneman zullen degenen wier leefwereld door instrumentele logica 

wordt gekoloniseerd, enerzijds moeite hebben om tijdens interacties met anderen 

een eigen identiteit te ontwikkelen en anderzijds ook minder snel een persoonlijke 

relatie met die anderen opbouwen (waarmee zij hun identiteit zouden bevestigen). 

De wijdverspreide toepassing van instrumentele zorginstellingslogica tijdens ont-

moetingen tussen buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking bemoeilijkt 

de ontwikkeling van wederzijdse gevoelens van saamhorigheid en verbondenheid. 

Dat roept de vraag op wat er tussen de verschillende betrokkenen zou kunnen  

gebeuren als het denken en doen van zorginstellingsvertegenwoordigers – dat  

dikwijls wordt gekenmerkt door die sterke focus op wat er mis kan gaan – minder 

zijn stempel op de onderlinge interacties zou drukken. 

Persoonlijk verbonden door (v)luchtige interacties 

Ten slotte, verscheidene nieuwkomers geven aan dat zij zich door de jaren heen 

verbonden zijn gaan voelen met een buurtgenoot met een verstandelijke beperking, 

ook als de ontmoetingen met diegene vaker bestaan uit het van afstand gades-

laan of het uitwisselen van een groet dan uit actieve, wederzijdse toenadering. Denk  

bijvoorbeeld aan Hendrik, die vertelt dat hij was aangedaan door het overlijden van 

een buurtgenoot met een verstandelijke beperking, die hij vooral kende doordat hij 

hem geregeld zag passeren en zij af en toe een (voorspelbaar) gesprekje met elkaar 

voerden. 

Hendrik voegt hier aan toe dat hij er moeite mee had gehad dat niemand van de 

instelling hem en de andere omwonenden van deze buurman op de hoogte had  

gebracht. In hoeverre houden instellingsvertegenwoordigers er rekening mee dat 

nieuwe buren zich – ook door interacties die op het eerste oog niet zoveel voor- 

stellen – persoonlijk verbonden kunnen gaan voelen met (een van) hun buurtgenoten 

met een verstandelijke beperking? 



194 195

Antwoorden op andersheid De sterk geprotocolleerde en georganiseerde omgang met andersheid

Toen Klaas’ woonbegeleiders uitlegden, dat zij deze regel wilden instellen omdat ze 

bang waren dat hij Willy en Roel anders overlast zou gaan bezorgen, was dat in 

de ogen van Willy geen steekhoudend argument. Volgens haar zijn zij en haar man 

uitstekend zelf in staat om te bepalen waar hun grenzen liggen in het contact met 

deze buurman – en luistert Klaas er altijd naar als zij hem een grens aangeven.

5.2.2 Spontaniteit en gastvrijheid

Buurman Berend, zijn vrouw Alieke en hun kinderen Dina en Thijs, die bijna twintig 

jaar in een omgekeerde-integratiesetting wonen, hebben sinds jaar en dag zeer  

regelmatig contact met vier oorspronkelijke buurtbewoners. De contacten zijn 

spontaan ontstaan. De familie ontmoet deze vier mensen afzonderlijk, zowel op 

straat als bij hen thuis – en volgens Alieke is ieder van hen in de loop der tijd een 

belangrijk onderdeel van hun gezinsleven geworden.

(A): ‘Eén cliënt, Diederik, komt hier élke dag. Dat is nu al bijna achttien jaar. Nou, 

die kennen [onze kinderen] zó goed, want hij is, zeg maar, met hen meegegroeid. 

Dat ze ook echt zien van: “Hij wordt oud”. [...] Ze zeiden ook: “Als Diederik ooit 

komt te overlijden, zou dat wel erg zijn!” … Terwijl het soms ook irritant is dat ‘ie 

hier komt, dat ze zeggen: “Oh, daar heb je hem weer”. (...) Maar als ‘ie een paar 

dagen niet is geweest, dan is het ook gek. Hij komt via de poort binnen, doet de 

achterdeur open en kijkt eerst of Berend en ik d’r zijn. Dan vraagt ‘ie aan de 

kinderen: “Is Berend d’r niet?” of: “Is Alieke d’r niet?” En dan gaat ‘ie liggen [...] en 

gaan de honden bovenop hem. Als wij d’r niet zijn, dan probeert ‘ie de kinderen 

nog een beetje te stangen … en dan gaat ‘ie d’r via de voordeur uit.’

(B): ‘In feite is dat gewoon heel spontaan ontstaan. Dat gaat gewoon vanzelf. 

En als het niet uitkomt dan zeggen we het ook. In het begin was er vanuit [naam  

instelling] een soort overleg [...] dat we het erover hadden – integratie, is dat 

nou opgelegd of moet dat spontaan zijn? [...] Ik denk dat als het spontaan  

gebeurt, het de beste manier is. Dat zie ik met Diederik bijvoorbeeld. Op een 

gegeven moment [ben ik] ook vrijwilliger geworden van Niek, waar ik dan steeds 

wat mee ging doen.’ [...]

(A): ‘Omdat hij niet zoveel contact had met z’n familie, mocht ‘ie met kerst hier 

komen logeren. Dan sliep ‘ie bij Thijs op de slaapkamer.’ [...]

(I): ‘Maar [...] in het begin was d’r wel een vereniging van nieuwe bewoners en 

hebben jullie samen een speeltuin gerealiseerd hier …’

(B): ‘Ja. En we organiseerden ook dingen met elkaar, we hadden bijvoorbeeld 

een Sinterklaasfeest voor de kinderen en we mochten ook gebruik maken van 

een ruimte hier. [...] [Maar] dat verwatert op een gegeven moment. [...] [Naam 

instelling] probeert het wel, want één keer per jaar is d‘r een luchtkussen hier 

op het veldje, maar persoonlijk heb ik daar geen behoefte aan.’ [...]

(A): ‘Ik heb ook zoiets van: ik hoef niet per se een dag georganiseerd [te hebben] 

om leuk met elkaar springkussen te doen. … [Oorspronkelijke] bewoners komen 

spontaan bij ons langs en dat vind ik al heel mooi. Zó mag het van mij zijn.’ [...]

jarig is, dan krijg ik een uitnodiging, dan moet ik op zíjn verjaardag komen. Dus 

dan koop ik een cadeautje en ik ga er naartoe! [...] In datzelfde woonhuis woont 

er nog één, die fietst hier altijd rond, da’s Klaas.’ [...] Die [komt] voorbij en dan 

zegt ‘ie: “Ik heb zo’n dorst! Ik heb zo’n dorst!”’ [...] En dan staat Roel daar en dan 

zeg ik: “Geef dat manneke toch een blikje drinken, dat maakt toch niet uit!?”. “Hij 

mag niet vragen” zegt Roel dan. … “Jij mag ook niet vragen, maar jij pakt het 

zelf!” … Ja! … Ik zeg: “Je moet niet zo stom doen!”. Ja, dat kan ik gewoon niet 

hebben. En dan krijgt ‘ie van mij zo’n blikje drinken, [...] een koekje én een snoepje.’ 

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870056, 

pp. 27-29)

Iedereen die bij Willy en Roel aan de deur komt – naast buurtgenoten met een  

verstandelijke beperking ook stratenmakers, vuilnismannen, onderhoudsmonteurs 

of een onderzoeker – krijgt door haar een blikje drinken of iets te eten aangeboden. 

Volgens Willy zijn we vooral op de wereld om elkaar te helpen, te verzorgen en een 

plezier te doen. Ze benadrukt dat alle mensen om die reden afhankelijk van elkaar 

zijn: 

(W): ‘Die paar blikjes drinken, daar word ik echt niet arm van … Roel heeft altijd 

op de vrachtwagen gezeten en dan nam die ’s morgens z’n drinken mee. Maar ’s 

avonds wist je nooit hoe laat hij thuis was [...] – dat kon net zo goed tien uur zijn 

als zes uur – en dan zei hij altijd: [...] “Ik zou ik weet niet wat gegeven hebben voor 

een blikje drinken!”. Wat kost zo’n blikje? Tweeëntwintig cent? [...] We zijn toch 

allemaal afhankelijk van elkaar! … Ja, zo is het toch!? Als mensen allemaal zo een 

beetje redelijk nadachten.’ (lacht zacht)

(I): (lacht zacht) 

(W): ‘Ja, ik vind dat gewoon. Maar dat deed mijn vader ook altijd, hoor. Die moest 

ook altijd voor iedereen zorgen.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870056, 

 p. 41)

Aanvankelijk hadden Klaas’ woonbegeleiders hem en zijn huisgenoten verboden om 

bij Willy aan te bellen en haar iets te eten of te drinken te vragen. En ze hadden 

Willy en Roel geadviseerd om hun cliënten niets te geven, mochten die hen onver-

hoopt toch ergens om vragen. Maar Willy heeft zich nooit veel van dat advies aange- 

trokken. Zij vindt dat haar buren haar best iets mogen vragen – of hun zorgverlen-

ers het daar nu mee eens zijn of niet. 

(W): ‘Zeggen ze: “Je mag niet vragen!”, dan zeg ik: “Als je niks vraagt, krijg je niks”.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870056, 

p. 33) 
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ders met hun cliënten vertrokken. Ook een flink aantal nieuwe buren is naar huis 

gegaan; er zijn er nog zo’n vijftien over. Eén van hen deelt warme chocolademelk 

uit, en een ander gaat rond met pittige worstjes. Rob eet en drinkt vlakbij het 

vuur. Hij wijst naar de vlammen en zegt enthousiast tegen zijn beide buurmannen: 

‘Nog niet moe! Mooi! Mooi, hè!?’ Hij grijnst voortdurend. Dan wordt begeleider 

Sander opgebeld door zijn collega, die vraagt of hij nu ook naar binnen wil komen 

– Rob moet immers eten en er zijn nog zes andere cliënten die ondersteuning 

nodig hebben. Sander aarzelt even, en vraagt dan aan zijn collega: ‘Red je het 

nog even alleen? Rob heeft het zo ontzettend naar zijn zin hier’. 

(veldnotities 10 december 2011, p. 49)

Rob en Sander blijven nog ongeveer een half uur buiten. In die dertig minuten ver-

andert de buurman met de pook zijn beschermende en waarschuwende houding ten 

opzichte van Rob. 

De buurman met de pook laat de zeer enthousiaste Rob met een zwijgend knikje 

merken dat die een houtblok op het vuur mag gooien. Rob doet het met vaste 

hand en gaat vervolgens tussen zijn beide buren in staan. De drie glimlachen 

zwijgend naar elkaar en kijken dan genietend naar de knetterende vlammen. 

Ze drinken hun chocolademelk en krijgen nog een laatste rondje worstjes. Dan 

deelt buurvrouw Stella een stencil met kerstliederen uit. De tekst is nauwelijks 

leesbaar in het bijna-donker; van een gecoördineerde samenzang is dan ook 

geen sprake. Maar het vuur laait hoog op. Rob kijkt ernaar en glundert. ‘Nog niet 

moe! Mooi! Mooi, hè!?’

(veldnotities 10 december 2011, p. 49)

Of het ook ermee te maken had dat het aantal aanwezigen op het feest flink was 

geslonken en er nagenoeg geen buurtkinderen (en zorginstellingsvertegenwoor- 

digers) meer waren, of dat hij er genoeg van kreeg om Rob telkens te waarschuwen. 

hoe dan ook: de buurman met de pook besloot om zijn buurtgenoot met een ver-

standelijke beperking niet langer op een veilige afstand van het vuur te houden, 

maar hem er actief bij te betrekken. Doordat woonbegeleider Sander besloot om (in 

tegenstelling tot zijn collega’s) zo lang mogelijk met Rob op het buurtkerstfeest te 

blijven, ontstond er tijd en ruimte waarin Rob niet alleen passief en als eenling van 

het vuur kon genieten, maar waarin hij en zijn twee nieuwe buurtgenoten met een 

andere kant van elkaar kennis konden maken – en als drie buurmannen gezamenlijk 

van het vuur genoten. 

5.2.4 ‘Kennis maken’ buiten de zorginstellingscontext

Tijdens niet-alledaagse ontmoetingen in niet-alledaagse contexten kunnen veel 

personen met een verstandelijke beperking zich, net als veel andere mensen,  

verrassend anders gedragen dan tijdens gebruikelijke interacties in de hun bekende 

(B): ‘Als Stijn langskomt en ik maak een praatje met hem, en ik ga naar Niek, 

Diederik komt hier, Olaf komt hier, dan vind ik het prima. [...] Wij hebben genoeg 

contact! Dat vond ik ook wel mooi toen er door de regiomanager van [naam 

instelling] een [nieuwbouw]plan werd gepresenteerd, zo van: “Er wordt een heel 

plein nieuw gerealiseerd en dáár vindt dan de ontmoeting tussen de [oorspron-

kelijke] bewoners en de omwonenden plaats.” [...] “Nou”, zegt iemand uit [straat-

naam], “die ontmoeting vindt al lang plaats, want als er bij mij een groep door de 

straat heen loopt dan maak ik een praatje met ze! Daar hoef je niet speciaal een 

heel duur plein voor te realiseren.” Toen viel die man even stil. ... Zo is het wél, vind 

ik. Ik vind juist dat dát waarde heeft. Kijk, als ze zeggen van: “We hebben mensen 

tekort, wil je eens een rolstoel duwen bij een activiteit?” [...] Maar ik hoef niet 

speciaal allerlei dingen georganiseerd te hebben.’

(buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870045, 

pp. 1-2, 4-5, 39-41)

5.2.3 Even uit de dagelijkse routine 

Bij georganiseerde buurtactiviteiten vertrekt het gros van de zorgverleners (en hun 

cliënten) vaak even plotseling als gelijktijdig. Dikwijls gebeurt dat (ver) voordat een 

evenement ten einde is; de buurtbarbecue, het zomerfeest of de kerstborrel gaat 

zonder hen nog geruime tijd door, soms tot in de kleine uurtjes. Veel woonbegelei-

ders beschouwen dit veelvoorkomende en masse vertrek als een direct gevolg van 

een ‘tekort aan uren’. Hoewel verscheidenen aangeven het graag anders te willen, 

is dit in hun ogen niet realistisch: de dagelijkse gang van zaken ‘op de groep’ vraagt 

zoveel tijd en aandacht dat er te weinig zorgverleners (of vrijwilligers) zijn om langer 

buitenshuis te blijven. Toch handelt niet iedere begeleider altijd in lijn met deze  

opvatting. Sommigen van hen blijven, in weerwil van de dagelijkse gang van zaken 

en een ‘tekort aan uren’, soms langer dan gebruikelijk met (één van) hun cliënten 

bij een buurtevenement. Woonbegeleider Sander is zo iemand. Als hij ziet hoe zijn 

cliënt Rob, een doorgaans zwijgzame, teruggetrokken vierentwintig jarige man met 

een matige verstandelijke beperking, tijdens een buurtkerstfeest met volle teugen 

geniet van de vuurkorf besluit hij te blijven, terwijl al zijn collega’s met hun cliënten 

teruggaan naar de woonvoorzieningen.

Rob is niet bij het vuur weg te slaan. Twee van zijn buren zonder verstandelijke  

beperking hebben de taak de korf brandende te houden – en onder het genot van 

een biertje gooien ze er af en toe een nieuw houtblok in. Eén van hen, een man van 

een jaar of veertig, pookt geregeld in de vlammen, met als gevolg dat die even 

hoog oplaaien. De man waarschuwt Rob – en enkele enthousiaste buurtkinderen –  

herhaaldelijk om niet te dicht bij het vuur te komen. Na iedere waarschuwing 

doet Rob een paar stappen terug, maar het duurt nooit lang voordat hij weer – 

glunderend – met zijn neus bovenop de vlammen staat. Zijn begeleider Sander 

staat er stil glimlachend naar te kijken. Tegen zevenen zijn de andere begelei-
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ervoor in de zorgsettingen waarin we elkaar waren tegen gekomen. Dit besef  

veranderde niet alleen mijn beeld van haar, maar wakkerde ook mijn interesse in haar 

aan. Ik realiseerde me dat Betsy veel meer kanten had dan ik tot nu toe had gezien. 

Waartoe zou zij – behalve tekenen, geanimeerd converseren en kaartlezen – nog 

meer in staat zijn? En in welke contexten en gezelschappen zou zij nog weer andere 

kanten van zichzelf kunnen laten zien?

Het fragment over mijn ontmoeting met Betsy illustreert dat niet-alledaagse  

interacties in minder voorspelbare settingen mensen (met en zonder verstandelijke 

beperking) ertoe kunnen brengen om andere kanten van zichzelf te laten zien dan 

zij in de voor hen bekende, alledaagse contexten doen. En wanneer zij deze mogelijk-

heid krijgen om zich op niet vooraf bepaalde manieren tot een ander te verhouden, 

ontstaat er vaak ruimte om op nieuwe (persoons- en plaatsafhankelijke) manieren 

‘kennis te maken’ met – en over – elkaar. 

Zoals gezegd in paragraaf 5.1.3, komen de meeste oorspronkelijke buurtbewoners in 

het dagelijks leven louter buitenshuis in het gezelschap van zorgverleners. Wanneer 

zij daar onbekenden ontmoeten, zijn ze dus nooit alleen. Voor velen van hen geldt dat 

niet alleen op straat, maar ook binnenshuis: vrijwel altijd zijn ze in gezelschap van 

zorgverleners en/of huisgenoten. Hierdoor is de kennis die buitenstaanders tijdens 

een ontmoeting met hen opdoen, nagenoeg altijd afgeleid uit hun doen en laten in 

een context die onderhevig is aan zorgroutines, protocollen en groepsprocessen 

(ofwel: zorginstellingslogica). 

In de verhalen, opmerkingen, handelswijzen en houdingen van zorgverleners doemt 

het beeld op dat zij weinig rekening houden met de contextbepaaldheid van hun 

perspectief op hun cliënten. Velen van hen lijken zich evenmin te realiseren dat hun 

cliënten zich tijdens interacties met buitenstaanders buiten de hun bekende zorg-

settingen anders zouden kunnen manifesteren dan zij als zorgverleners – op basis 

van hun ervaringen bínnen die context – zouden verwachten. Het is onduidelijk in 

hoeverre zorgverleners ervoor open staan om de ervaringen die buurtbewoners 

met en zonder verstandelijke beperking tijdens dergelijke ontmoetingen opdoen, 

niet (louter) vanuit zorginstellingslogica te duiden. 

5.2.5 Een samenzweerderige knipoog

Als niet de zorgsetting of dagelijkse routine, de formele rolverdeling of het zorgplan, 

maar iets tijdelijks en (inter)persoonlijks – iets wat zich niet in geobjectiveerde  

protocollen of routines laat vastleggen – doorslaggevend is voor hoe een instellings- 

vertegenwoordiger op iemand met een verstandelijke beperking reageert, dan  

gebeurt dat meestal minder expliciet dan in de voorgaande vier fragmenten. Velen 

van hen drukken de betekenissen die zij aan de interacties met hun cliënten ont-

lenen ook altijd gedeeltelijk uit in vluchtige, weinig opvallende non-verbale signalen 

zoals een bedenkelijke frons, een vriendelijke glimlach, een welwillende blik of een 

samenzweerderige knipoog. Daarmee beïnvloeden zij – al of niet bewust – geregeld 

ook de lengte en invulling van ontmoetingen tussen hun cliënten en de nieuwkomers. 

woon- en zorgomgeving. Hoe groot die verschillen kunnen zijn en tot welke ingrij- 

pende perspectiefverandering ze kunnen leiden bij degenen die ermee te maken 

krijgen, merkte ik toen ik samen met Betsy, een circa zestig jarige vrouw met een 

matige verstandelijke beperking, een spontaan bezoek bracht aan haar apparte-

ment-in-aanbouw. 

Betsy is één van de circa twintig cliënten van de zorginstelling die zich dagelijks 

zonder begeleiders op straat begeeft. Tijdens eerdere ontmoetingen – die 

meestal plaatsvonden in de hal van het instellingszwembad – viel zij met haar 

zware, monotone stem zo vaak in herhaling, dat ik het doorgaans uitputtend 

vond om lang in haar gezelschap te zijn. Vandaag ben ik echter blij om haar te 

zien, want ik verveel me. Terwijl ze een meter of acht verderop zit te tekenen, 

zegt Betsy twee keer hardop, zonder op of om te kijken: ‘We komen in de [naam 

buurtje] te wonen’. Hoewel er verder niemand in de hal is, aarzel ik. Praat Betsy 

tegen zichzelf of vertelt ze dit aan mij? Weer klinkt het: ‘We komen in de [naam 

buurtje] te wonen’. Ik twijfel niet meer en vraag of ze me haar nieuwe huis wil laten 

zien. Dat wil ze wel – als haar tekening af is. Als we eenmaal buiten lopen,  

volgen er voor mij vijfenveertig verrassende minuten. Allereerst valt Betsy 

tijdens onze wandeling vrijwel niet in herhaling; we hebben een ontspannen, 

gevarieerd gesprek over haar transformerende leefomgeving. Aangekomen op 

de bouwplaats, volgt Betsy me zonder aarzelen als ik voorstel om het in aanbouw 

zijnde appartementencomplex van dichtbij te gaan bekijken. Tot mijn verrassing 

grijpt ze daarbij mijn hand vast. Hand in hand proberen we de bulten en kuilen 

op de bouwplaats zoveel mogelijk te ontwijken. Betsy is nu zeer enthousiast 

en lacht aanhoudend. Dat heb ik haar nog nooit zien doen. Bij de ingang van 

het gebouw-in-wording staan we geruime tijd stil. Daar zegt Betsy een keer of 

twintig achter elkaar, maar met een stem waaruit alle monotonie verdwenen is: 

‘Hier komen we te wonen!’ Ze loopt om het omheinde gebouw heen, tuurt enige 

tijd aandachtig door het bouwhek en vraagt dan: ‘Wat is mijn appartelement?’ Ik 

zeg dat ik dat niet weet. Dan vertelt ze dat haar moeder niet weet dat zij gaat 

verhuizen. Betsy zegt dat ze het tijdens het eerstvolgende telefoongesprek aan 

haar moeder zal vertellen. ‘Ik weet nu waar het is’. Is ze hier nog niet eerder 

geweest dan? ‘Nee.’ De laatste keer dat Betsy me verrast is als we op de terug- 

weg een plattegrond van de wijk-in-aanbouw passeren, en zij niet alleen weet 

waartoe die dient, maar – nadat we er een minuut of wat zwijgend voor staan –  

ook enkele straatnamen voorleest. We stellen samen vast dat zij in de [straat-

naam] zal gaan wonen. Betsy vraagt of ik die naam voor haar wil opschrijven 

en zegt enthousiast: ‘Ik ga mijn moeder vertellen dat ik in de [straatnaam] ga 

wonen’. 

(veldnotities 1 september 2011, pp. 31-32)

Gedurende de drie kwartier die onze wandeling tussen het zwembad en de bouw- 

plaats in beslag nam, kwam ik meer te weten over Betsy, dan in het gehele jaar 
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nische dienst van [naam instelling] de verder verlaten zwembadhal in komen 

lopen, kijkt hij zeer geërgerd in hun richting. Ik ken de drie van gezicht – zij komen 

vrijwel dagelijks een kop koffie drinken en zijn van Marokkaanse afkomst. De 

mannen nemen achter in de hal plaats en beginnen – Marokkaans – met elkaar 

te praten. De man aan de balie schudt demonstratief zijn hoofd, kijkt boos in 

hun richting en zegt, duidelijk verstaanbaar: ‘Praat eens Nederlands, stelletje 

asociale buitenlanders.’ De onderhoudsmedewerkers kijken niet op maar praten 

door, iets harder nu. De man aan de balie herhaalt zijn woorden en verzucht dan  

tegen mij, met een blik van verstandhouding: ‘Sjongejonge, stelletje Marokkanen!’ 

Hoewel zijn blik en zijn woorden agressie uitdrukken, blijft hij onderuitgezakt, 

loom en bewegingsloos op zijn kruk zitten. Ik kan maar moeilijk geloven dat hij 

ook lijfelijk agressief kan worden, maar zou dat ook niet graag meemaken – wat 

moet die man sterk zijn! Omdat ik niet goed weet hoe ik hem moet duiden, doe 

ik alsof ik hem niet hoor. Vanuit mijn ooghoeken zie ik één van de onderhouds- 

medewerkers opstaan en op zijn gemak naar de balie toe lopen. Buiten het 

blikveld van de potige man knipoogt hij in mijn richting, terwijl er even een  

geheimzinnige, plagerige glimlach om zijn lippen speelt. Dan informeert hij kalm 

en met een uitgestreken gezicht bij de man op de kruk: ‘Wat is er?’ Die duikt 

wat ineen en mompelt verongelijkt: ‘Jullie moeten Nederlands leren!’ De ander 

kijkt hem glimlachend aan en oppert dan pesterig: ‘Misschien moet jij een beetje  

Marokkaans leren. …’ De potige man aarzelt even en draait zich dan abrupt 

om en begint weer door de telefoon te praten. De onderhoudsmedewerker 

knipoogt nog eens naar mij en loopt dan glimlachend terug naar zijn kompanen. 

Ik glimlach nu ook – en haal opgelucht adem.

(veldnotities 25 augustus 2011, p. 14)

De in de voorgaande twee fragmenten beschreven knipogen vertonen ten minste 

drie opvallende gelijkenissen. Allereerst verleidden de zorginstellingsvertegenwoor-

digers mij in beide situaties met dat non-verbale signaal om op een meer ontspannen 

wijze te kijken naar wat er gebeurde. De stafmedewerker uit het eerste voorbeeld 

knipoogde naar me toen Adriaan – terwijl ik wilde vertrekken om haar niet te lang 

van haar werk te houden – bleef praten en bovendien enkele persoonlijke gespreks- 

thema’s aansneed; de onderhoudsmedewerker uit het tweede fragment knipoogde 

naar mij voor- en nadat hij ‘zijn’ boze, provocerende cliënt op plagende wijze op zijn 

nummer had gezet. Daarnaast knipoogden de instellingsvertegenwoordigers in beide 

fragmenten buiten het blikveld van de deelnemer met een verstandelijke beperking, 

waarmee zij een signaal afgaven dat niet voor hem was bedoeld. En in de derde 

plaats is het aannemelijk dat de medewerkers in beide fragmenten degene naar wie 

zij knipoogden niet als een (volstrekte) buitenstaander beschouwden: Adriaan had 

me immers geïntroduceerd als iemand die een dag meeliep – wat doorgaans alleen 

nieuwe medewerkers of stagiairs doen – en in de tweede beschrijving werkte ik al  

enkele weken in het zwembad (en droeg ik een shirt met het logo van de zorginstelling).  

Hoewel het samenzweerderige knipogen me in beide fragmenten aanvankelijk 

Diverse woonbegeleiders knipoogden naar mij, als een van hun cliënten in mijn aan-

wezigheid in strijd met algemeen geldende omgangsregels handelde en wanneer zij 

merkten dat ik me daardoor ongemakkelijk, ongerust of soms zelfs angstig voelde. 

Zoiets gebeurde ook toen Adriaan, een zeer enthousiaste, praatgrage vijftiger met 

een matige verstandelijke beperking, mij een rondleiding gaf over de stafafdeling 

van een instelling.

Vrolijk pratend leidt Adriaan me door de gangen. Bij iedere niet-gesloten deur 

staat hij stil om aan te kloppen en vervolgens de achterliggende ruimte te  

betreden. In de eerste kamer die we binnen gaan, zit een vrouw van middelbare 

leeftijd achter een bureau. Als Adriaan haar bij haar voornaam begroet, kijkt ze 

hem vriendelijk aan en zegt: ‘Goedemiddag Adriaan! Ben je daar weer?’ Adriaan 

knikt enthousiast, legt uit dat hij een rondleiding geeft en stelt mij voor: ‘Dit 

is Gustaaf. Hij loopt een dag je met me mee.’ ‘Oh, en hoe vind je dat?’ vraagt de 

vrouw, terwijl ze vluchtig in mijn richting glimlacht. ‘Leuk!’ antwoordt Adriaan. 

Dan legt hij omstandig uit dat hij nu geen oud papier komt ophalen – hij geeft  

immers een rondleiding – maar dat hij er later op de middag voor zal terug-

komen. De vrouw knikt glimlachend: ‘Okee!’ In plaats van te vertrekken, vraagt 

Adriaan dan belangstellend: ‘Hoe is het met je man?’ De vrouw antwoordt vrien-

delijk dat het goed gaat. En met haar kinderen? ‘Ook goed.’ Tot mijn verrassing 

ontspint zich een lang, geanimeerd gesprek tussen de twee. Enigszins gege-

neerd sta ik erbij. Moeten wij zo langzamerhand niet verdergaan? Maar Adriaan 

lijkt geen haast te hebben – hij praat en praat en praat. En de vrouw luistert en 

antwoordt met een welwillende, bijna vertederde gezichtsuitdrukking. Heel even 

richt ze haar blik op mij en – zonder dat Adriaan het doorheeft – werpt ze, met 

een geheimzinnige, olijke, sussende uitdrukking op haar gezicht, een knipoog in 

mijn richting. Dan kijkt ze weer vriendelijk naar Adriaan. 

(veldnotities 30 januari 2012, p. 7)

Hoewel dit vluchtige, non-verbale signaal van zorginstellingsvertegenwoordigers me 

aanvankelijk vaak geruststelde en liet ontspannen, voelde ik me er achteraf vrijwel 

altijd ook enigszins verward door. Wat betekende die samenzweerderige knipoog 

precies? 

Mijn verwarring werd alleen maar groter toen ik merkte dat sommige zorginstellings- 

vertegenwoordigers ook in grimmiger situaties naar elkaar en naar anderen 

knipoogden. Dat merkte ik bijvoorbeeld toen ik een paar weken als baliemedewerker 

in een zorginstellingszwembad werkte, waar een voor mij onbekende onderhouds-

medewerker naar mij knipoogde toen hij plagerig reageerde op een potige man met 

een verstandelijke beperking die hem discriminerend had bejegend.

De potige, onverzorgd ogende man die bij mij aan de balie zit te telefoneren, is 

overduidelijk uit zijn hum – ik hoor hem langdurig mopperen tegen iemand aan 

de andere kant van de lijn. En als er drie lachende medewerkers van de tech-
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Theoretische reflectie op paragraaf 5.2

Kunnemans denken over de culturalisering van systeemcontexten door commu-

nicatieve logica en – in mindere mate – Goffmans opvatting dat de invloed van 

ieders rol situatie- en gezelschapsafhankelijk is, lijken het meest geschikt om meer  

inzicht te krijgen in wat er gebeurt in de ontmoetingsfragmenten, die paragraaf 5.2  

centraal stelt. In de onderstaande theoretische reflectie beperk ik me tot de meest 

opvallende punten in die fragmenten.

Communicatieve logica

Door Kunnemans bril bekeken, getuigt de manier waarop buurvrouw Willy zich  

tot haar buren met een verstandelijke beperking en hun zorgverleners verhoudt 

misschien wel het duidelijkst van (de kracht van) communicatieve logica. Willy laat 

onder meer zien dat het voor haar meer voor de hand ligt om er rekening mee te 

houden dat haar voetbalgekke, analfabete buurman op de hoogte wil zijn van de 

meest recente uitslagen van zijn favoriete voetbalclub, dan om gehoor te geven aan 

de regel van zijn begeleiders die hem het aanbellen bij nieuwkomers – uit angst voor 

overlast – verbiedt. Daarnaast illustreert ook de manier waarop zij legitimeert dat 

zij Klaas iets te drinken of eten geeft als hij daarom vraagt, dat zij niet van plan is om 

haar leefwereld en die van haar buren met een verstandelijke beperking zonder slag 

of stoot te laten koloniseren door de doelmatige denkwijzen van de zorginstelling. 

Integendeel: door aan de wensen van Klaas en zijn huisgenoten tegemoet te komen – 

en die te verdedigen tegenover hun zorgverleners – doet Willy succesvolle pogingen 

om de geïnstitutionaliseerde machtsverschillen tussen beide partijen tijdens inter-

acties enigszins te neutraliseren buiten de muren van de woonvoorziening. 

Willy leeft vanuit het principe dat ieder mens afhankelijk is van anderen, ongeacht 

handicap of maatschappelijke positie. Door naar die persoonlijke opvatting te han-

delen – soms tegen de wens van haar man en de betreffende zorgverleners in – 

creëert zij situaties waarin de hegemonie van instrumentele zorginstellingslogica 

(‘als de nieuwe buren Klaas zullen geven waarom hij vraagt, zal dat tot overlast kunnen 

leiden; dus is het beter om niets te geven’) – tijdelijk – wordt doorbroken: niet de 

risicofocus van de zorgverleners, maar de persoonlijke motieven en ervaringen van 

de betrokken individuen bepalen wat er tussen hen gebeurt.

Eigen initiatief

Dat wat Kunneman culturalisering door communicatieve logica noemt, komt aller- 

eerst naar voren in de fragmenten over woonbegeleider Sander, die als enige instel-

lingsvertegenwoordiger besluit om langer bij het buurtkerstfeest te blijven – omdat 

zijn cliënt Rob het zo overduidelijk naar zijn zin heeft. Sander, die ervan geniet om 

de doorgaans zeer introverte Rob zo enthousiast te zien, gaat even later zelfs de 

discussie aan met een collega, om Rob zo lang mogelijk in de buurt van de vuurkorf 

te kunnen houden. Daarmee laat deze zorgverlener zijn handelen op dat moment 

niet zozeer bepalen door de zorgplannen, protocollen of dagelijkse routine van de 

geruststelde – en eraan bijdroeg dat ik de verschijning, houding en het gedrag van 

de deelnemers met een verstandelijke beperking op een meer ontspannen manier 

bekeek – riep het achteraf ook de nodige vragen op. Het bleef immers onduidelijk in 

hoeverre het signaal dat ik tijdens die ontmoetingen oppikte, overeenkwam met het 

signaal dat verzenders ervan wilden afgeven. Wat zou een zorginstellingsvertegen-

woordiger die tijdens een ontmoeting – buiten het gezichtsveld van een deelne- 

mer met een verstandelijke beperking – naar een (veronderstelde) collega knipoogt,  

willen uitdrukken? 

Ook tijdens spontane interacties met buurtbewoners met een verstandelijke 

beperking, op straat, ving ik geregeld een knipoog op van een – verder zwijgen-

de – zorginstellingsvertegenwoordiger. Vaak voelde ik dan de neiging om terug te  

glimlachen, alsof ik het tafereel waarvan ik onderdeel uitmaakte (ook) van een  

afstandje bekeek, en er iets moois of grappigs in zag. 

Enerzijds deden dergelijke knipogen en glimlachjes me dikwijls denken aan de 

non-verbale signalen die veel onbekende omstanders afgeven richting de ouders 

van een peuter die in de publieke ruimte iets doet wat de orde verstoort, wat hun 

aandacht trekt en/of waardoor zij even pas op de plaats dienen te maken. Op zulke 

momenten lijken die omstanders, door zwijgend naar de ouder te knipogen of te 

glimlachen, vaak welwillend te refereren aan het grappige, vertederende of ‘aai-

bare’ karakter van het ‘verstorende’ optreden van de peuter. De intentie van deze  

omstanders lijkt overeen te komen met die van zorginstellingsvertegenwoordigers 

die in de publieke ruimte knipogen naar onbekenden die er getuige van zijn dat hun 

cliënt zich gedraagt op een manier die afwijkt van algemeen geldende omgangs- 

vormen. 

Anderzijds bekroop me ook wel eens het gevoel dat degene met een verstandelijke 

beperking door het knipogen tussen de deelnemers zonder verstandelijke beperking 

juist van de ontmoeting werd buitengesloten. Het is immers altijd de vraag in  

hoeverre we degene met wie wij communiceren serieus nemen als we buiten zijn 

gezichtsveld knipogen of glimlachen naar een ander. Het is van belang om ons te 

realiseren dat dergelijke – niet-geprotocolleerde – non-verbale signalen weliswaar 

eenvoudig en snel extra ontmoetingsruimte tussen personen met en zonder  

verstandelijke beperking kunnen creëren, maar dat zij onopgemerkt ook kunnen 

verworden tot niet meer dan een onwenselijke uiting van verondersteld gedeelde 

superioriteit tussen degenen die zich ervan bedienen.



204 205

Antwoorden op andersheid De sterk geprotocolleerde en georganiseerde omgang met andersheid

communicatieve logica tijdens ontmoetingen in zorgsettingen. In beide fragmenten 

verleidden de instellingsvertegenwoordigers mij daardoor immers om hetgeen ik 

waarnam tijdens hun, voor mij ongebruikelijke, niet-instrumentele interacties met 

iemand met een verstandelijke beperking, luchtig op te vatten. En door die interac-

ties voor mij –  als buitenstaander in de setting en als toeschouwer in de situatie 

– te verluchtigen, creëerden zij met een knipoog tijd en ruimte waarin ik niet alleen 

op een meer ontspannen wijze naar die ontmoetingen ging kijken, maar er ook veel 

langer aan kon deelnemen. 

Als we door Goffmans bril naar de knipoogfragmenten kijken, dan valt ons nog iets 

anders op – namelijk dat tijdens beide ontmoetingen een hoofdrolspeler (een kort 

moment) uit zijn rol stapt om naar een toeschouwer te knipogen. De desbetref-

fende instellingsvertegenwoordigers bezorgden mij daardoor eveneens een dubbel- 

rol: ik was niet meer enkel toeschouwer van, maar werd ook deelnemer aan de lopende 

ontmoeting. Hoewel dit op mij een ontspannend effect had, bleef er tegelijker- 

tijd onduidelijkheid ontstaan over de aanvangsinformatie waarop de zorginstellings- 

vertegenwoordigers de voorstelling waarin ik participeerde, hadden gebaseerd.  

Anders gezegd: ik wist niet waaraan ik me conformeerde, toen ik met mijn houding en 

handelen (voorlopig) instemde met die samenzweerderig knipogende zorginstellings- 

vertegenwoordigers – en was er allerminst zeker van dat mijn interpretatie van hun 

knipoog overeenkwam met hun bedoelingen. En ook als mijn interpretaties en hun 

intenties perfect overeenkwamen – in hoeverre deed ik, door hun voorstelling te 

volgen, recht aan de perspectieven van de deelnemers met een verstandelijke be-

perking?

Zorginstellingsvertegenwoordigers lijken zich er niet van bewust te zijn dat vluchtige, 

weinig opvallende non-verbale signalen (zoals een knipoog) doorslaggevend kunnen 

zijn voor hoe een buitenstaander betekenis geeft aan het doen en laten van personen 

met een verstandelijke beperking, en voor hoe hij zich tijdens een ontmoeting  

opstelt. Het zou voor hen –  en voor alle betrokkenen bij omgekeerde-integratieset-

tingen – van belang kunnen zijn om meer inzicht te krijgen in het wat en waarom van 

de non-verbale signalen die zij tijdens onderlinge interacties uitwisselen.

Zorgverleners als buitenstaanders 

De verhalen van Berend en Alieke illustreren dat spontane ontmoetingen op straat 

of in privé-settingen – buiten de invloedssfeer van instrumentele zorginstellings- 

logica – kunnen uitmonden in langdurige, interpersoonlijke verbindingen tussen 

buurtgenoten met en zonder verstandelijke beperking. Bekijken we hetgeen zij  

vertellen vanuit Goffmans perspectief, dan zien we dat de zeggingskracht van de 

rollen die zorginstellingsvertegenwoordigers tijdens een ontmoeting tussen nieuw- 

komers en oorspronkelijke buurtbewoners vertolken sterk afhankelijk is van de 

setting, de situatie en het gezelschap; als die ontmoeting in een niet-zorgsetting 

plaatsvindt, dan is het allerminst vanzelfsprekend dat een zorgverlener zich daarbij 

voegt – laat staan in de rollen van buffer of beschermer. 

woongroep, maar vooral door zijn eigen initiatief. Voor Sander betekent de zeldzaam 

enthousiaste manier van doen van Rob zoveel, dat hij bereid is om de verantwoor-

delijkheid voor de zorg en ondersteuning van zijn zes andere cliënten – die normaliter 

door twee professionals wordt gedragen – tijdelijk aan zijn collega over te laten. 

In de tijd en ruimte die Rob door het ongebruikelijke initiatief van zijn woonbegeleider 

 krijgt, maakt hij tot wederzijds genoegen nader kennis met twee buurtgenoten 

zonder verstandelijke beperking, die hem aanvankelijk enigszins op afstand hielden. 

Contextafhankelijke kennis-making

Zoals gezegd in paragraaf 5.1, doen de meeste nieuwkomers tijdens interacties  

binnen de muren van een woonvoorziening of in semipublieke instellingslocaties 

slechts op beperkte schaal persoonlijke kennis op over de aanwezigen met een  

verstandelijke beperking – en maken zij vooral kennis met instrumentele perspec-

tieven van de zorginstelling. Daardoor ligt het voor de hand dat de nieuwe buurt- 

bewoners een eenzijdig beeld krijgen van de mogelijkheden, vaardigheden en behoef-

ten van de oorspronkelijke buurtbewoners, zelfs als zij hen geregeld ontmoeten. 

Het fragment over mijn ontmoeting met Betsy illustreert dat de context van een 

interactie grote invloed uitoefent op het type kennis dat de deelnemers met elkaar 

delen en over elkaar opdoen. Die ene ontmoeting buiten de alledaagse zorgsetting 

– en buiten de invloedssfeer van de daar dominante zorginstellingslogica – zette 

het beeld dat ik in ruim een jaar tijd van Betsy had gekregen, volledig op zijn kop. 

Buiten de voor haar zo bekende instellingscontext nam Betsy voor haar onbekende 

dingen waar en reageerde zij op voor mij ongekende manieren. Daarmee leidde die 

ene ontmoeting niet alleen tot een grondige revisie van mijn beeld van wat Betsy wel 

en niet mooi vond, kon en deed, maar ook van mijn houding ten opzichte van haar: ik 

voelde me meer dan voorheen tot haar aangetrokken en had het idee dat wij meer 

gemeenschappelijk hadden dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. 

Zoals gezegd in paragraaf 5.2.4 lijken weinig zorginstellingsvertegenwoordigers 

zich bewust van de (zorginstellings)contextafhankelijke inhoud en relevantie van de 

kennis die zij over hun cliënten hebben. Om tot een gelijkwaardige dialoog tussen 

hun perspectieven en de perspectieven van andere betrokkenen te komen, is een 

vergroting van die bewustwording evenwel cruciaal – iets waar de afgelopen dertig 

jaar al in veel publicaties op gewezen is (zie bijvoorbeeld Beernink-Wassink, 2015; Kal, 

2001/2010; Kröber, 2008; van Houten, 1999; Wolfensberger, 1983).

Invloedrijke non-verbale signalen

Kunneman benadrukt dat communicatief handelen ook aandacht vereist voor 

betekenissen die via zwijgen of door andere (al of niet bewuste) vormen van li-

chamelijk bemiddelde communicatie naar voren worden gebracht. Met behulp van 

dit inzicht kunnen we de samenzweerderige knipogen van de zorginstellingsver-

tegenwoordigers uit de fragmenten aan het einde van paragraaf 5.2 beschouwen 

als non-verbale, niet-geprotocolleerde tekens van de culturaliserende invloed van 
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Hoofdstuk 6 
Te weinig ruimte voor 
‘verschil’ in (omgekeerde) 
integratiebeleid
In dit hoofdstuk focus ik op de positie van het thema ‘verschil’, zowel in het inte-

gratie- en participatiebeleid van de overheid als in dat van de betrokken zorgin-

stellingen. Hoeveel aandacht en ruimte bestaan er in die beleidsverhalen voor het 

onderscheidende tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking? En hoe 

verhouden de perspectieven van overheids- en zorginstellingsbeleidsmakers zich tot 

hetgeen de directbetrokkenen bij omgekeerde-integratiesettingen – buurtbewo- 

ners met en zonder verstandelijke beperking, familieleden, zorgverleners en midden- 

managers – vertellen over hun ervaringen met onderlinge verschillen? 

Met die twee vragen in het achterhoofd presenteer ik in dit hoofdstuk rond negen 

subthema’s de opvallendste uitspraken van voormalige overheidsbeleidsmakers, 

zorginstellingsbeleidsmakers en directbetrokkenen over hoe onze samenleving 

omgaat en om dient te gaan met het onderscheidende tussen personen met en 

zonder verstandelijke beperking. Daarmee probeer ik enerzijds inzichtelijk te maken 

hoe de motieven, doelen en verwachtingen van de overheid en de betrokken zorgin-

stellingen ten aanzien van integratie en participatie zich de afgelopen vijfentwintig 

jaar tot elkaar verhielden. Anderzijds onderzoek ik zo ook de mate waarin deze be-

leidsdoelen, -motieven en -verwachtingen aansluiten bij de persoonlijke motieven en 

ervaringskennis van buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking, familie- 

leden, zorgverleners en middenmanagers. 

Terwijl het in hoofdstuk 4 ging over fysieke ontmoetingen waarin ongemakkelijk  

verschil zoveel mogelijk ontlopen werd en in hoofdstuk 5 over de in omgekeerde- 

integratiesettingen meest dominante manieren om met verschil om te gaan, con-

strueer ik in dit hoofdstuk een dialoog tussen de perspectieven van de belang-

hebbenden op de omgang met verschil in (omgekeerde) integratiebeleidsverhalen. 

Doordat ik daarbij, anders dan in de voorgaande twee hoofdstukken, mijn eigen  

reflecties nagenoeg achterwege laat – ten faveure van concrete en kritische  

reflecties van de directbetrokkenen – construeer ik in dit zesde hoofdstuk een  

dialoog tussen perspectieven uit de beleidstheorie en de beleidspraktijk. Daarbij 

sta ik, in lijn met de responsieve onderzoekstraditie, bovenal stil bij de contrasten 

en controversen tussen beleid en praktijk, hoewel ik ook gepaste aandacht probeer 

te geven aan de nuances binnen de door mij samengestelde groepsperspectieven. 

Daarmee laat Goffmans bril ons zien dat er ook bijzondere, jarenlange verbindingen 

tussen buurtgenoten met en zonder verstandelijke beperking kunnen ontstaan, als 

zorginstellingsvertegenwoordigers geen enkele invloed kunnen uitoefenen, dat wil 

zeggen: als zij tijdens de ontmoetingen tussen oorspronkelijke en nieuwe buurt-

bewoners niet de rol van deelnemer of toeschouwer, maar die van buitenstaander 

bekleden. Het is de vraag in hoeverre woonbegeleiders bereid zijn – en door hun 

leidinggevenden worden aangemoedigd en in staat gesteld – om zichzelf tijdens  

interacties tussen hun cliënten en de nieuwe buren terughoudend op te stellen. 

Wat zouden zij ervoor nodig hebben – ook van de nieuwkomers – om meer ruimte te 

kunnen maken voor spontane ontmoetingen in de buurt?
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Mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap [...] hebben recht op 

een gewoon leven, dat zij naar eigen inzicht en mogelijkheden zoveel mogelijk op 

eigen kracht kunnen inrichten. Recht hebben op een gewoon leven betekent dat 

zij net als ieder ander deel uitmaken van en participeren in de samenleving en 

daarin een eigen plek kunnen vinden, kansen krijgen voor ontplooiing, zelfstandig 

keuzen kunnen maken en daarvoor zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid 

dragen. Die principes van keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn ook 

van toepassing in situaties waarin iemand een beroep doet op zorg.

(Beleidstoetsingskader gehandicaptenzorg, 1996, p. 5).

Felix, een van de hoge ambtenaren die in de jaren negentig bij het ministerie van 

VWS werkte, stelt dat de overheid in haar beleid vooral instak op deïnstitutiona- 

lisering, omdat ze op dat punt het meeste invloed kon uitoefenen op het beleid van 

intramurale zorginstellingen die de fysieke uitsluiting van mensen met een handicap 

faciliteerden.

(F): ‘Wij hadden geen machtsmiddelen, want het zijn allemaal private stichtingen 

en die krijgen geld van verzekeraars. Dus als overheid heb je geen beleids-

ruimte, behalve op één ding: ze wilden namelijk allemaal bouwen, verbouwen 

of iets afschaffen. En daar hadden we een wet voor: de Wet Voorzieningen  

Gezondheidszorg. Die wet zorgde ervoor dat je vergunningen nodig had die door  

de overheid – door ons – werden afgegeven. En wij zeiden: “Da’s goed die vergun-

ning, máár … [lacht] de voorwaarde is …’

(I): ‘… “kleinschalig”. Dat was de voorwaarde?’

(F): ‘Op alle niveaus konden wij invloed uitoefenen op het [bouw]beleid. [...] Want 

je zei van: “Ik heb hier een vergunning voor je, maar die krijg je pas als je dít doet. 

Dus we zetten d’r ook druk op. [...] En da’s maar goed ook, want als we dat middel 

niet hadden gehad, dan was er niks gebeurd.… Van dat middel hebben we [...] 

héél veel gebruik gemaakt om te herordenen.’

(voormalig overheidsbeleidsmaker, interviewtranscript 870105, pp. 4-5)

Naast het zo veel mogelijk normaliseren van geïnstitutionaliseerde verschillen, wilde 

onze overheid in de jaren negentig ook stimuleren dat de Nederlandse bevolking de 

persoonsafhankelijke, individuele verschillen tussen mensen met en zonder handicap 

minder negatief en eenzijdig zou gaan bekijken en meer aandacht en waardering zou 

krijgen voor de vele onderlinge overeenkomsten. 

Er is niets op tegen om trots te zijn op wat iemand van zijn of haar leven heeft 

gemaakt, ondanks en vaak ook dankzij die handicap. [...] Behalve via de manier  

waarop mensen met een handicap zich individueel manifesteren, kan via [...] beleid 

aan beeldvorming worden gewerkt [...] Enerzijds moet het begrip ‘handicap’ 

worden verduidelijkt en worden ontdaan van de onterecht negatieve elementen 

Paragraaf 6.1 zoomt in op de asymmetrische verhouding waarin het gemeenschappe- 

lijke en het onderscheidende tussen personen met en zonder verstandelijke beperking 

in integratiebeleid aan bod komt. Paragraaf 6.2 beschrijft vervolgens de (sterk) 

uiteenlopende betekenissen die hoge ambtenaren, zorginstellingsbeleidsmakers en 

directbetrokkenen verlenen aan de verschillen die zij tijdens ontmoetingen tussen 

personen met en zonder verstandelijke beperking waarnemen en/of ervaren. 

Paragraaf 6.3 ten slotte, bespreekt waar, hoe en onder welke voorwaarden er vol-

gens overheidsbeleidsmakers, zorginstellingsbeleidsmakers en directbetrokkenen 

de meeste ruimte ontstaat voor de verschillen tussen personen met en zonder 

verstandelijke beperking. Aan het einde van iedere paragraaf reflecteer ik met  

behulp van de theoretische inzichten van Goffman, Kunneman en Waldenfels op de 

gepresenteerde perspectieven van de onderzoeksdeelnemers. 

6.1 Overeenkomst of verschil als integratiebeleidsuitgangspunt? 

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ligt de nadruk in het Welzijnsbeleid 

van onze rijksoverheid vooral op dat wat mensen met en zonder handicap met 

elkaar gemeen hebben. Overheidsbeleidsmakers in de gehandicaptenzorg zetten –  

in navolging van hun collega’s in de GGZ-sector – meer en meer in op het bestrijden 

van maatschappelijke ongelijkheid. In hun ogen dient het burgerschap van mensen 

met een handicap het belangrijkste uitgangspunt te worden van de manier waarop 

zij door andere Nederlanders tegemoet worden getreden. Voormalig VWS-ambte-

naar Petry, die in het laatste decennium van de vorige eeuw een van de drijvende 

krachten was achter dit integratiebeleid, zei daarover in 1994:

(P): ‘Een mens met een verstandelijke handicap is, net als wij allemaal, in de 

eerste plaats burger in een democratische samenleving. [...] Als burger heeft 

hij recht op normale woon- werk- en leefomstandigheden en op onderwijs. Zorg, 

dienstverlening [en] begeleiding moeten daaraan ondergeschikt zijn: zij moeten 

wonen, arbeid, et cetera mogelijk maken. Uitgangspunt daarbij is de respectvolle 

bejegening als “burger die erbij hoort”. De Amerikanen spreken over “inclusion”: 

lid van de gemeenschap. Dat betekent zo gewoon mogelijk.’ 

(voormalig overheidsbeleidsmaker, toespraaktranscript 001, p. 4)

Aanvankelijk wilde het ministerie van VWS vooral de grootschalige, geïnstitutio- 

naliseerde scheiding tussen de woon (en werk)omgevingen van personen met en 

zonder handicap terugdringen. Met de introductie van de nota De perken te buiten 

(Tweede Kamer, 1995) en het aanverwante Beleidstoetsingskader gehandicapten-

zorg (Tweede Kamer, 1996) beschouwde de rijksoverheid ‘handicap’ niet langer als 

een legitieme reden om iemand in een beschutte, afgezonderde zorgsetting te laten 

wonen en werken. Personen met een handicap dienden – in principe – net zo behan-

deld te worden als iedere andere burger. 
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Opvallend genoeg presenteert geen enkele instellingsbeleidsmaker zichzelf als 

voorstander van het door de overheid gepropageerde burgerschapsmodel; het 

merendeel lijkt beter uit de voeten te kunnen met het normalisatieprincipe van 

Bengt Nirje (1969, 1976). In de ogen van bestuurder Corneel verwordt het burger-

schapsideaal in de beleidspraktijk vaak tot een ‘onrealistisch dogma’, dat te weinig 

ruimte laat voor de individuele belevingswereld van mensen met een verstandelijke 

beperking. Corneel benadrukt dat ‘zijn’ cliënten weliswaar even veel recht hebben op 

de op hedendaagse normen gestoelde leefomstandigheden als elke andere burger, 

maar dat zij eveneens het recht dienen te behouden om op een andere wijze te leven 

en te beleven (veldnotities 10 juni 2010, p. 35).

Ook veel familieleden van personen met een verstandelijke beperking zetten hun 

vraagtekens bij het burgerschapsmodel als beleidsuitgangspunt. Volgens Klarie,  

die in dezelfde buurt woont als haar broer met een zeer ernstige verstandelijke 

beperking, staat het burgerschapsideaal zelfs haaks op misschien wel de meest 

basale behoefte van mensen zoals haar broer: een gevoel van veiligheid.

(K): ‘Mensen die over burgerschap en zo praten, weten te weinig van de praktijk. 

[...] Je doet de meeste [oorspronkelijke] bewoners hier geen plezier met 

veel vrijheid. Teveel vrijheid gaat ten koste van hun veiligheid. Juist enigszins  

beschermd wonen en werken is veilig voor hen.’ 

(zus, buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 

870065, p. 33, member check 870065, p. 3)

In de beleving van andere familieleden hebben aanhangers van het burgerschaps-

model vaak te weinig oog voor de grote, blijvende afhankelijkheid van hun kind, broer 

of zus. Buurman Ab en zijn vrouw Welmoed, die Jolijn, hun zesentwintig jarige dochter 

met een matige verstandelijke beperking in vergelijking met haar medecliënten  

typeren als ‘geestelijk nog het best’, benadrukken daarom het grote machtsverschil 

tussen haar en henzelf. Dit aanzienlijke machtsverschil bestaat er volgens hen vooral 

uit dat zij veelvuldig de verantwoordelijkheid nemen voor keuzes die hun dochter 

– formeel gezien – zelf mag maken. Van algemene medische zaken tot sterilisatie, 

van sociale relaties met onbekenden tot seksueel contact met haar partner, van 

kledingkeuzes en financiën tot de landelijke verkiezingen – als puntje bij paaltje komt, 

is hun stem doorslaggevend. Jolijns ouders spreken zich dan ook kritisch uit over 

de relevantie en haalbaarheid van vermaatschappelijkingsbeleid dat de individuele 

zelfstandigheid en keuzevrijheid van personen met een verstandelijke beperking 

als belangrijkste uitgangspunten heeft.

(W): ‘Dat is allemaal wel leuk op papier … maar dat kunnen ze gewoon niet.’ [...] 

(I): ‘[Ervaren] jullie genoeg ruimte voor deze houding van jullie? Die gaat toch 

een beetje in [...] tegen wat de mainstream wil. Het idee is: mensen met een 

verstandelijke beperking moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.’ 

die ermee verkleefd zijn geraakt. Anderzijds is er alle reden om de aandacht wat 

meer te richten op al die facetten waarin gehandicapten zich niet of nauwelijks 

onderscheiden van andere mensen.

(De perken te buiten, 1995, p. 64)

Volgens Felix’ toenmalige collega-ambtenaar Petry is er ook twintig jaar na de  

introductie van De perken te buiten nog veel te doen met betrekking tot het nor-

maliseren van de woon- en zorgvoorzieningen voor Nederlanders met een handicap 

en het stimuleren van hun participatie in reguliere, lokale geledingen van onze 

samenleving. In zijn optiek zijn we pas waar we moeten zijn als er sprake is van gelijke 

leefomstandigheden, waarin individuele beperkingen niet bovenmatig opvallen noch 

doorslaggevend zijn voor de manier waarop we met elkaar omgaan – omdat ieder 

van ons zwakke kanten en gebreken heeft (interviewtranscript 870106-107, p. 32). 

De meeste beleidsmakers van zorginstellingen voor personen met een verstandelijke 

beperking benadrukken in onze gesprekken eveneens de overeenkomsten tussen 

hun cliënten en personen zonder handicap. Net als de rijksoverheid beschouwen zij 

een handicap niet als een legitieme reden om mensen groepsgewijs van de reguliere 

samenleving af te zonderen. Dat personen met een verstandelijke beperking dienten- 

gevolge net als iedereen deel van onze samenleving zouden moeten uit te maken, 

betekent volgens hen echter niet dat zij daarom ook (zoveel mogelijk) op dezelfde 

manier benaderd dienen te worden als Nederlanders zonder verstandelijke beperking. 

Bestuurder Huib waarschuwt ervoor dat een dergelijke egalitaire benadering 

(onbedoeld) al snel processen van schijnparticipatie en marginalisering in de hand 

werkt – zelfs tussen verwanten.

(H): ‘Ik heb in het begin gewerkt met een gemengde [cliënten]raad, met ouders 

én met verstandelijk gehandicapten. Maar al snel bleek dat ouders – ondanks 

dat ze geweldig hun best deden – de verstandelijk gehandicapten overruleden. 

Die zeiden op een bepaald moment niks meer, want áls ze wat zeiden [dan was 

de reactie vaak]: “Ja, je hebt het wel goed gezegd, Jan, maar het zit zo”. [...] En 

dan zegt Jan niks meer na drie keer.’ [...] Dat werkte niet. De ouders voelden dat 

bepaalde dingen te langzaam gingen, of dat ze bepaalde ingewikkelde thema’s 

nóóit meer op tafel kregen; ze voelden zich geremd, dat ze het brood van het 

bord aten van de gehandicapten. En de gehandicapten zeiden niks meer, omdat 

ze zich overruled voelden. [...] Toen bleek dat [een gescheiden raad] veel beter 

werkt. Ik bedoel: over de begroting moet je [formeel] zelfs advies inwinnen bij de 

cliënten! [...] Voor cliënten is dat toch veel te ingewikkeld, al die grote getallen! 

[...] En zelfs voor de meeste ouders [is dat] te ingewikkeld.’ [...]

(I): ‘Dat is op een bepaalde manier ook een correctie op het idee dat mensen met 

en zonder verstandelijke beperking volledig gelijk aan elkaar zijn – of dergelijke 

gedachten over integratie.’

(H): ‘Ja. Ja, want dat is niet zo.’

(bestuurder, interviewtranscript 870102-103, pp. 24-25)
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Theoretische reflectie op paragraaf 6.1

Zowel Kunnemans werk over de koloniserende invloed van instrumentele logica 

op de leefwereld van de cliënten van een zorginstelling, als Waldenfels’ opvatting 

dat het westerse denken over vreemdheid de andersheid van een ander dikwijls  

ontvreemdt, biedt aanknopingspunten om meer inzicht te krijgen in het in paragraaf 

6.1 beschreven spanningsveld tussen de perspectieven van overheidsbeleidsmakers, 

zorginstellingsbeleidsmakers en directbetrokkenen op de omgang met verschil in 

integratie- en participatiebeleid. 

Instrumentele overheidsbeleidslogica

Als we door de bril van Kunneman naar de fragmenten in paragraaf 6.1 kijken, dan 

valt op dat het integratie- en participatiebeleid van het ministerie van VWS sinds 

de jaren negentig van de vorige eeuw vooral heeft ingezet op het reduceren van 

de maatschappelijke ongelijkheid tussen personen met en zonder handicap, vanuit  

het uitgangspunt dat ieder mens voor alles een burger is. Voor hoge ambtenaren 

zoals Petry en Felix werd het tenietdoen van de vele geïnstitutionaliseerde ver-

schillen tussen Nederlanders met en zonder handicap een primair beleidsdoel. Beide 

voormalige overheidsbeleidsmakers waren (en zijn) ervan overtuigd dat deïnstitu-

tionalisering eraan bijdraagt dat personen met en zonder verstandelijke beperking 

naast en met elkaar kunnen leven; daarom deden zij er binnen hun mogelijkheden 

alles aan om de (privaat gefinancierde) verstandelijk gehandicaptenzorginstellingen 

zover te krijgen om enkel nog kleinschalige voorzieningen in reguliere woonomgevin-

gen te bouwen. Hun belangrijkste machtsmiddel daarbij was destijds het al of niet 

verstrekken van de, voor financiële rijksgarantstelling benodigde, bouwvergunnin-

gen: zorginstellingen met kleinschalige, gedeconcentreerde nieuwbouwplannen 

kregen die vergunning vaak snel, terwijl de stichtingen die grootschalige en/of  

afgelegen woon- en zorgvoorzieningen wilden realiseren, bij herhaling nul op het 

rekest kregen. Ook zorginstellingen met omgekeerde-integratieplannen kregen 

vaak slechts met grote moeite een bouwvergunning van de overheid, hoewel zij de 

achterliggende gedachte achter het integratie- en participatiebeleid – het zoveel 

mogelijk tegengaan van de maatschappelijke verschillen tussen Nederlanders met 

en zonder verstandelijke beperking – allen onderschreven. 

Die weigerachtige houding van overheidszijde illustreert hetgeen Kunneman de 

dominantie van instrumentele logica in systeemcontexten noemt: wie doelmatig en 

strategisch handelt, is er niet op uit om in breed overleg met alle partijen tot de 

best denkbare oplossing te komen, maar probeert de andere partijen, met de hem 

beschikbare machtsmiddelen, zover te krijgen dat zij doen wat híj de beste manier 

acht om zijn doelen te realiseren. Geïnspireerd door de pleitbezorgers van klein-

schalige, extramurale woonvoorzieningen wilden de ambtenaren van VWS de grote 

maatschappelijke ongelijkheid tussen personen met en zonder handicap reduce- 

ren door middel van grootschalige deïnstitutionalisering (waarbij geconcentreerde  

categorale woon- en zorgvoorzieningen goeddeels verdwijnen) en niet door middel 

(W): ‘Jaha.’ [...] 

(A): ‘Daar zijn we het ook wel mee eens.’

(W): ‘Op een heel stuk vind ik dat wel terecht, dat ze hun eigen keuzes mogen 

blijven maken. [...] Maar in bepaalde dingen vind ik dat dat gewoon niet kan.’

(ouders, buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 

870066, pp. 71-73)

Diverse zorgverleners betogen dat beleidsmakers die personen met en zonder 

verstandelijke beperking in elkaars nabijheid willen laten wonen te weinig rekening 

houden met de aard, ernst en impact van sommige individuele verschillen. Ze wijzen 

daarbij zonder uitzondering op de in hun ogen problematische positie van buurt- 

bewoners met ernstige gedragsproblemen. Cliëntcoördinator Ingrid – wier cliënten 

‘noodgedwongen’ onder hetzelfde dak wonen en werken en mede daardoor weinig 

buiten komen – beschouwt het ontstaan van deze ‘woonwerkvoorzieningen’ zelfs als 

een onvermijdelijk gevolg van omgekeerde-integratiebeleid.

Cliëntcoördinator Ingrid stelt dat de bestuurders van [haar organisatie] de 

negatieve invloed van een ‘minder beschutte woonomgeving’ op de manifestatie 

van ‘ongewenst gedrag’ door haar cliënten onvoldoende hebben meegewogen in 

hun keuze voor omgekeerde-integratiebeleid. Dit heeft volgens haar als gevolg 

dat hun bewegingsvrijheid in een omgekeerde-integratiesetting dikwijls ernstig 

wordt ingeperkt. Velen van hen komen in het dagelijks leven vrijwel nooit buiten, 

uit angst voor problemen of conflictsituaties. Ingrid zegt niet te begrijpen 

waarom haar cliënten in een omgekeerde-integratiesetting moeten wonen. Ze 

beklemtoont: ‘Er is gewoon verschil. Laatst was er bijvoorbeeld een pedofiel, 

die op [adres woonvoorziening] woont, die bijna een paar buurtkinderen had 

meegelokt. En op [naam woonvoorziening] zitten ook veel mensen die misdaden 

hebben gepleegd.’ Ingrid noemt het ‘echt onhandig’ dat haar cliënten, als direct 

gevolg van omgekeerde-integratiebeleid, veel vaker dan voorheen in een ‘onge-

controleerde omgeving’ komen. ‘Ze zeggen wel eens: “de gelegenheid maakt  

de dief”.’

(veldnotities 28 januari 2012, pp. 40-41)

Ook in de optiek van de minstens even kritische beleidsmedewerker Tomas dienen 

toekomstige beleidsplannen over integratie en ontmoeting er veel meer rekening 

mee te houden dat ieder individu – met en zonder verstandelijke beperking – anders 

is dan een ander.

(T): ‘Laten we nou eens proberen te beginnen met accepteren dat ieder mens 

anders is.’ 

(beleidsmedewerker, veldnotities 19 november 2010, p. 10)
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oog, bescherming en begeleiding van professionele zorgverleners plaatsvindt. Met  

Kunnemans interferentiedenken in het achterhoofd brengt een dergelijk stand-

punt ons bij de vraag in hoeverre omgekeerde-integratiebeleid leefomgevingen kan 

creëren, die zorgverleners – beter dan kleinschalige voorzieningen in een reguliere 

wijk – in staat stellen om in te spelen op de persoonlijke behoeften en beperkingen 

van hun cliënten. Anders gezegd: bevat een omgekeerde-integratiesetting in  

potentie meer ruimte voor de invloed van communicatieve logica, omdat het relatief 

grote aantal zorginstellingsvertegenwoordigers zich daar (in lijn met de perspec-

tieven van bezorgde familieleden) meer beijveren voor de veiligheid, rust en regel-

maat in het leven van hun cliënten? 

De kritiek van cliëntcoördinator Ingrid roept echter ook de indringende vraag op of 

de betrokkenen bij omgekeerde-integratiesettingen over de veelbepleite en wijd-

verspreide focus op rust en veiligheid – middels het uitbannen van risico’s – niet 

meer moeten zeggen dan dat de voorspelbare dagindeling en woonomgeving die  

erdoor ontstaan belangrijk zijn voor veel personen met een verstandelijke beperking. 

Ingrid claimt immers dat die sterke focus op veiligheid en rust er bijvoorbeeld ook 

toe leidt dat veel personen met ernstige gedragsproblematiek niet of nauwelijks 

meer buitenshuis komen. Haar uitspraken illustreren eens te meer hoe ingrijpend 

omgekeerde-integratiebeleidslogica de leefwereld van sommige personen met een  

verstandelijke beperking koloniseert. In reactie hierop breken diverse zorginstellings- 

vertegenwoordigers een lans voor een meer beschutte woonomgeving voor hun 

cliënten, hoewel in zulke intramurale zorgsettingen ook allerlei koloniserende  

beleidsinvloeden aan te wijzen zijn. (Hier kom ik nog op terug in paragraaf 7.2.2.) 

Een en ander leidt tot de ongemakkelijke vraag in hoeverre de professionele zorg 

voor en ondersteuning van de oorspronkelijke bewoners van omgekeerde-inte-

gratiesettingen toe kunnen zonder geobjectiveerde en geoperationaliseerde  

beleidsplannen, die de leefwereld van een groot deel van hen op ingrijpende wijze 

koloniseren. 

Ontvreemdend overheidsbeleid

Waldenfels’ uitwerking van typisch westerse overmeesteringsstrategieën recht- 

vaardigt de vraag in hoeverre wij de door onze overheid uitgewerkte burgerschaps- 

ideaal kunnen beschouwen als een poging om de andersheid van personen met een 

verstandelijke beperking te ontvreemden. De in paragraaf 6.1 geciteerde over-

heidsnota’s en -beleidsmakers presenteren de verschillen tussen Nederlanders 

met en zonder verstandelijke beperking immers zonder uitzondering als kenbaar 

en overbrugbaar, door te veronderstellen dat mensen met een handicap het meest 

recht wordt gedaan wanneer zij dezelfde leefomstandigheden, status, rechten en 

plichten hebben als hun medeburgers zonder handicap. Diverse bestuurders van 

zorginstellingen in een omgekeerde-integratiesetting hebben evenwel grote moeite 

met (deze operationalisering van) het burgerschapsideaal. Volgens hen dreigt de 

opvatting dat iedere persoon met een verstandelijke beperking vooral een burger 

van omgekeerde integratie (waarbij die geconcentreerde categorale woon- en 

zorgvoorzieningen – deels – blijven bestaan). Zij lieten daarom weinig ruimte voor 

afwijkende perspectieven van de instellingsbestuurders, wettelijk vertegenwoor-

digers en zorgverleners die de normalisatie van de zorgvoorzieningen en woon- 

omstandigheden van personen met een verstandelijke beperking weliswaar toe-

juichten, maar eveneens (exclusieve) ruimte voor ieders eigenheid en belevings- 

wereld bepleitten; waarmee ze op de mogelijk koloniserende kanten van het (door 

de overheid aangemoedigde en geoperationaliseerde) burgerschapsideaal wezen. 

Deze botsing tussen de perspectieven van overheidsbeleidsmakers en directbe-

trokkenen roept niet alleen de vraag op tot op welke hoogte gecentraliseerde en 

categorale woon- en zorgvoorzieningen verantwoordelijk zijn voor (de instand-

houding van) de vaak grote maatschappelijke ongelijkheid tussen personen met 

en zonder verstandelijke beperking, maar ook wie er zich voor verantwoordelijk zal  

tonen wanneer zulke voorzieningen zouden ophouden te bestaan. Anno 2015 zullen 

nog weinigen van ons geloven dat de maatschappelijke ongelijkheid waaraan Pe- 

try en Felix veelvuldig refereren, afdoende bestreden kan worden met van bovenaf  

opgelegde, geobjectiveerde bestuursmodellen en -strategieën (zie Bredewold, 2014; 

Overkamp, 2000; Schuurman, 2014). In plaats daarvan ligt het, om met Kunneman 

te spreken, veel meer voor de hand dat alle betrokken partijen juist hiervoor dienen 

te handelen vanuit communicatieve logica – en dus moeten streven naar een gelijk- 

waardige uitwisseling van argumenten, om tot een breed gedragen consensus te 

komen over de beste manier om die maatschappelijke ongelijkheid te verkleinen (zie 

Kal, 2001/2010). 

Kolonisering door instrumentele (overheids)beleidslogica

Door Kunnemans bril gekeken, verwijzen diverse fragmenten in paragraaf 6.1 naar 

de koloniserende potentie van het integratie- en participatiebeleid van de rijksover-

heid. De uitspraken van Klarie, Ab en Welmoed illustreren dat de door de overheid 

geoperationaliseerde burgerschapslogica geregeld als niet-passend, opgelegd en 

dwingend wordt ervaren, hetgeen ten koste gaat van hun gevoelens van saam- 

horigheid en verbondenheid met (vertegenwoordigers van) overheids- en hulpver-

leningsinstanties. Voor veel wettelijke vertegenwoordigers zijn hun familieleden 

vooral beter af in een omgekeerde-integratiesetting, omdat men daar – beter dan 

in een reguliere wijk – rekening kan houden met de vele (machts)verschillen tussen 

hun familielid en buurtbewoners zonder verstandelijke beperking. Zo verwijten Ab 

en Welmoed onze overheid dat die, door in haar integratie- en participatiebeleid 

zoveel nadruk te leggen op individuele autonomie en zelfstandigheid, te weinig  

rekening houdt met de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van veel personen met 

een verstandelijke beperking. In hun ogen is het van groot belang dat hun dochter  

Jolijn haar werk, woning en vrijetijdsbesteding zoveel mogelijk in een (enigszins  

beschutte) omgekeerde-integratiesetting betrekt, omdat die beter is afgestemd 

op het eigene van hun dochter én omdat het dagelijks leven daar onder toeziend 
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6.2 De betekenissen die beleidsmakers en directbetrokkenen aan verschil 

verlenen 

6.2.1 Facetten van verschil die wel – en geen – aandacht krijgen

Zoals gezegd is het Nederlandse Welzijnsbeleid sinds de jaren negentig van de vorige 

eeuw sterk gericht op het terugdringen van de verschillen tussen de woon- en 

werkomgeving van mensen met en zonder handicap. De overheid situeerde het  

fundament van die verschillen (aanvankelijk) vooral in ‘een uit de hand gelopen’ insti-

tutionalisering van intramurale zorg. Als een uitgesproken voorstander van deïnsti-

tutionalisering beschouwde overheidsbeleidsmaker Petry de ‘segregerende, alles- 

bepalende instituten’ als de belangrijkste motoren achter de grote maatschap-

pelijke ongelijkheid en fysieke afstand tussen burgers met en zonder verstandelijke 

beperking (interviewtranscript 870106-107, pp. 14, 34). Zijn toenmalige collega- 

topambtenaar Felix benadrukt dat de grootschalige intramurale zorg vooral ter 

discussie is komen te staan vanwege het sterk toegenomen besef dat het gros 

van de mensen met een verstandelijke beperking niet zozeer zorg en behandeling 

nodig heeft, maar vooral ondersteuning om goed te kunnen functioneren in onze 

samenleving.

(F): ‘Ik vind verstandelijk gehandicaptenzorg voor negentig procent: helpen bij 

het leven, ondersteuning in maatschappelijk functioneren. Ondersteuning is 

nodig om die mensen gewoon de dingen niet fout te laten doen, of ze te helpen 

bij problemen. Dan gaat het vaak ontzettend goed, heel leuk goed. D’r is maar 

een heel klein groepje dat behandeling nodig heeft, omdat ze bijvoorbeeld ook 

een psychiatrische stoornis hebben – een verstandelijk gehandicapte kan ook 

depressief worden, of schizofreen, of wat dan ook – [...] en d’r zijn ook gedrags-

gestoorde mensen, die geen geweten hebben of dan in aanraking met justitie 

komen. Dat is een heel klein groepje, dus er is een enórme overwaardering geweest 

van behandelen en een te kleine aandacht voor wonen. [...] Het scheiden van 

wonen en zorg [is] op zich heel logisch, want dan kun je zeggen: “Wat doe jij, 

als verstandelijk gehandicapte?” “Nou, ik woon daar, ik word daarmee geholpen 

– ondersteuning – ik word daarin behandeld – pillen – en ik heb daarin steun van 

het werk.” Dan krijg je een helder beeld, als je dat uit elkaar haalt.’ 

(voormalig overheidsbeleidsmaker, interviewtranscript 870105, pp. 2, 3)

Anno 2014 spreken Felix en Petry zich (onafhankelijk van elkaar) opvallend positief 

uit over de sociale effecten van deïnstitutionaliseringsbeleid op de directbetrokke-

nen. Wanneer personen met en zonder verstandelijke beperking bij elkaar in de buurt 

wonen en werken, leidt dat volgens beide overheidsbeleidsmakers doorgaans in  

veruit de meeste gevallen tot tevredenheid (vergelijk interviewtranscript 870106-

107, p. 31 en 870105, p. 3). Felix roemt daarbij ook sommige omgekeerde-integratie-

settingen als ‘fantastische locaties’, waarvan de kwaliteit in zijn ogen nog wordt 

verhoogd door de actieve sociale inbreng van de oorspronkelijke bewoners.

is zoals wij, voorbij te gaan aan hun eigen ervaringswereld. Daarmee richt hun kritiek 

zich op hetgeen Waldenfels ‘ontvreemding’ noemt: de overheid kijkt (onontkoom-

baar) vanuit haar eigen, vertrouwde perspectief naar de andersheid van personen 

met een handicap en beschouwt die andersheid als gevolg daarvan vaak als een 

bestuurlijk en oplosbaar maatschappelijk probleem dat opgelost kan worden door de 

omstandigheden van personen met een handicap zoveel mogelijk gelijk te schakelen 

aan die van mensen zonder handicap. 

De overheidsbeleidsmakers lijken zich niet altijd te realiseren dat de manier waarop 

zij integratie- en participatiebeleid vormgeven, vooral iets zegt over hun eigen op-

vattingen over de omgang met verschil, opvattingen die onlosmakelijk verbonden 

zijn met persoonsafhankelijke, lokale, maatschappelijke, culturele en historische 

invloeden. Als gevolg daarvan blijft het onduidelijk in hoeverre hun beleid wordt 

geïnspireerd door de ontvreemdende verwachting dat een dergelijk beleid een  

civiliserend effect zal hebben, zowel op het functioneren van personen met een  

verstandelijke beperking als op dat van de gehele (participatie)maatschappij. 
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die hadden een grote trommel en als je daar ordners ingooide, dan gaf [dat] 

een enórm kabaal. Die man vond het zó leuk om ordners in dat ding (lachend) te  

donderen – het was allemaal over. De hele dag werkte hij, en doordat hij de 

hele dag werkte was ‘ie ’s avonds doodmoe. Dus hij slíep ’s nachts. Hij had geen  

bewakers meer nodig, hij werd vrolijk, hij werd vriendelijk. Je verzint het niet! 

Maar als je iets verzint, dan kan je zoveel meer doen, ook voor dat soort mensen. 

Maar dat vraagt ook mogelijkheden.’ 

(voormalig overheidsbeleidsmaker, interviewtranscript 870105, pp. 24-25)

Ook als er op het eerste oog minder mogelijkheden voor participatie en integratie 

leken te zijn, bleek in de afgelopen twee decennia geregeld dat de opvatting dat 

personen met en zonder verstandelijke beperking elkaar in het dagelijks leven vooral 

veel te bieden hebben de dienst uitmaakte bij het ministerie van VWS. Zo refereer- 

den rijksambtenaren in hun beleidsstukken weliswaar geregeld aan een kleine groep 

mensen, voor wie beschutte intramurale zorgsettingen beschikbaar dienden te blij- 

ven, bijvoorbeeld vanwege ‘geringe mobiliteit’, ‘ernstige gedragsproblematiek’ of 

‘een beperkt sociaal bewustzijn’ (Tweede Kamer, 1996, pp. 8-9; zie ook RVZ, 2002, 

p. 40), maar achtten zij het opvallend genoeg wel wenselijk en mogelijk dat deze 

mensen ‘zoveel mogelijk’ contact zouden hebben met buitenstaanders. Zij noemden 

‘omgekeerde integratie’ de aangewezen optie om hierin te kunnen voorzien (Tweede 

Kamer, 1996, p. 9). Desgevraagd stelt voormalig topambtenaar Petry dat hij en 

zijn collega’s de complexe individuele verschillen in het gehandicaptenbeleid van  

de jaren negentig bewust niet teveel thematiseerden om hun hoofddoel – de trans-

formatie van de verstandelijk gehandicaptenzorgsector (en dus het terugdringen 

van de macht van intramurale instituten) – te kunnen bereiken (interviewtranscript 

870106-107, p. 12). 

In vergelijking met de overheid lieten de betrokken zorgaanbieders in de afgelopen 

twintig jaar in hun beleid aanzienlijk meer ruimte voor nuance. Ze verspreidden grof-

weg twee typen verhalen over ontmoetingen tussen personen met en zonder ver-

standelijke beperking. Het eerste type draait vooral om het leuke en verrijkende van 

dergelijke interacties, terwijl het tweede type de aandacht vooral op de moeilijke 

en rafelige kanten ervan vestigt. Dat tweede type verhaal delen zij vooral in de  

interne communicatie met hun personeel, zoals we bijvoorbeeld zagen in paragraaf 

5.1.1, terwijl het eerste type verhaal vooral terug te vinden is in hun communicatie 

naar buitenstaanders. In informatiebrochures over omgekeerde integratie bijvoor-

beeld, zijn op het eerste oog veel parallellen te vinden met de optimistische opvat-

tingen van overheidsbeleidsmakers over de inpasbaarheid en ‘leukheid’ van verschil. 

Zo geeft één van de instellingen daarin aan dat de ontmoetingen met haar cliënten 

‘altijd verrassend en soms hartverwarmend’ zijn (informatiebrochure 001, p. 2), en 

portretteert een collega-zorgaanbieder die interacties als gebeurtenissen die bij 

voorkeur ‘plezierig’ en ‘verrijkend’ zijn. Laatstgenoemde instelling wijst er echter ook 

op dat ‘er twee kanten aan het verhaal zitten’:

(F): ‘Ja, dat zijn hele mooie plekken om te wonen. Prachtig in het bos en een 

mooie omgeving. En dan heb je wat verstandelijk gehandicapten in je omgeving, 

wat vaak nog leuk is ook, hè. Die doen je tuin, en die (lachend) passen op je hond. 

Het is een aparte sfeer.’

(voormalig overheidsbeleidsmaker, interviewtranscript 870105, pp. 5-6)

 

Beide voormalige topambtenaren benadrukken opvallend vaak wat er ‘fijn’ of ‘mooi’ 

is aan interacties tussen personen met en zonder verstandelijke beperking. Felix 

verwacht bijvoorbeeld, mede op basis van persoonlijke ervaringen, dat buurtge- 

noten met een verstandelijke beperking ‘door de bank genomen’ hartelijke, welwil-

lende reacties zullen oproepen bij de nieuwe buren. Net als in de hiervoor geciteerde 

overheidsnota’s De perken te buiten (Tweede Kamer, 1995) en het Beleidstoetsings- 

kader (Tweede Kamer, 1996), komen onveranderlijke, ingrijpende of problematische 

individuele verschillen tussen personen met en zonder handicap in hun verhalen 

nagenoeg niet aan de orde. In plaats daarvan vraagt onze overheid vooral aandacht 

voor verschillen die in haar optiek, met de juiste ondersteuning en aanpassingen, 

overbrugbaar en inpasbaar zijn in de lokale geledingen van onze samenleving. Zij lijkt 

er vast van overtuigd dat zowel het normaliseren van de zorg voor personen met 

een verstandelijke beperking als het stimuleren van hun maatschappelijke partici-

patie een haalbare kaart is – mits alle betrokkenen creatief meedenken en -werken. 

Felix onderbouwt die ambitieuze zienswijze met verscheidene hoopgevende anek-

dotes:

(F): ‘[Laatst] kwam er bij mij thuis iemand voor de cv, er lekte iets. Die man stond 

op een laddertje, toen ‘ie z’n hamer liet vallen. Ik gaf hem die hamer terug en 

vertelde: “Bij [naam instelling] hebben ze een tijd gehad dat ze verstandelijk  

gehandicapten opleidden, zodat ze met jou mee konden gaan. Gewoon, dat jij 

zo’n verstandelijk gehandicapte bij je hebt – die pakt je hamer op, die draagt je 

dingetje aan, die helpt jou. [...] Word jij effectiever van – je kan sneller werken 

[...] – en die verstandelijk gehandicapte vindt dat práchtig”.’ 

(I): ‘Ja. En die heeft ook een maatschappelijke functie.’

(F): ‘Dat bedoel ik dus: dat we dat gewone weer terug krijgen. Maar goed, dat is 

niet makkelijk.’

(I): ‘Maar als je naar de populatie op die instellingsterreinen kijkt, [...] daar zitten 

ook mensen die feitelijk níet een hamer kunnen oppakken.’ 

(F): ‘Nee, maar [...] die zitten er al dertig jaar. Hoewel er voorbeelden zijn van 

mensen die, na dertig jaar, ergens in hun eentje prachtig functioneerden. [...] 

Als je van het begin af aan mensen stimuleert om dingen te doen – wat ik altijd 

een mooi voorbeeld [vond]: ergens hadden ze een man, die onhoudbaar was. Hij 

liep met drie mensen om zich heen – de hele dag – omdat ‘ie alsmaar uit zijn dak 

ging, dingen en mensen kapot maakte. [...] Hij ging vooral ’s nachts spoken. … 

Op een gegeven ogenblik kwam er een bedrijf dat aan archiefvernietiging deed; 
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Volgens Johan wil ‘de buitenwereld’ vooral een positief en optimistisch verhaal horen, 

omdat ‘mensen nu eenmaal behoefte hebben aan sprookjes’ (gespreksverslag 

870093, p.1). Directeur Richard, die zelf een kind met een ernstige verstandelijke 

beperking heeft, is dat met hem eens. In zijn ogen is ook het ‘zwart-witte inte-

gratieverhaal’ van de overheid debet aan de vaak te hoog gespannen verwachtingen 

van nieuwkomers en andere buitenstaanders.

(R): ‘Het overheidsbeleidsverhaal houdt geen rekening met ongeveer dertig-

duizend verstandelijk gehandicapte mensen voor wie ontmoetingen met nieuwe 

buren weinig of geen meerwaarde hebben. Er worden veel niet-representatieve 

voorbeelden gebruikt; men heeft te weinig oog voor de pluriformiteit van de wer-

kelijkheid. [...] Mede daardoor bestaat er een veel te eenzijdig maatschappelijk 

beeld van mensen met een verstandelijke beperking. Wat veel buitenstaanders 

niet weten, is dat hier ook verkrachters, mensen met strafbladen, mensen met 

een prostitutieverleden en drugsgebruikers wonen. Er zijn cliënten van [naam 

woonvoorziening] die ik niet buiten wil hebben, niet in de buurt van kinderen. 

Met sommige ontmoetingen doe je niemand een plezier – dat mag ook wel eens 

gezegd worden. …’ 

(directeur, gespreksverslag 870091, pp. 1-2)

Richard stelt dat het omgekeerde-integratiebeleid van zijn instelling de mogelijkheid 

tot ontmoetingen met niet-zorgverleners voor zijn ‘zwaardere cliënten’ – die een 

aanzienlijk deel van de totale populatie uitmaken – niet dichterbij heeft gebracht. 

Volgens hem komt dat ook doordat veel nieuwkomers te weinig tijd nemen en onvol-

doende openstaan voor de ‘confrontatie’ met deze personen. Richard claimt dat de 

meeste overheidsbeleidsmakers dit (anno 2012) weliswaar inzien, maar dat dit voor 

hen niet zwaarwegend genoeg is om hun beleidsvisie te wijzigen. 

(R): ‘Je moet de tijd nemen voor ontmoetingen met iemand met een verstande- 

lijke handicap, dat is een voorwaarde. Soms vindt er wel zo’n ontmoeting plaats, 

maar met veel “zwaardere cliënten” is die er doorgaans niet. Want dat willen we 

niet zien, dat is te confronterend. Daarom is het sociale-integratieverhaal deels 

een illusie, waarmee we elkaar in slaap sussen. Zo’n buurt als deze ziet er van 

buitenaf mooi uit – en we willen maar al te graag horen dat het ook nog iets ex-

tra’s oplevert. Maar dat gebeurt vaak niet. [...] Dat weten ze in de Tweede Kamer 

en bij VWS ook wel, maar als ik het daar ter sprake breng, krijg ik het advies “om 

het dan maar optisch zo te laten zijn”.’ 

(directeur, gespreksverslag 870091, p. 1) 

Ook diverse wettelijke vertegenwoordigers hekelen de eenzijdig positieve verhalen 

over personen met een verstandelijke beperking die de ronde doen in ‘de buiten- 

wereld’. Volgens Laurie, die een vierenzestig jarige zus met een ernstige meervoudige 

Mensen met een beperking kunnen anderen ontwapenen met hun spontaniteit, 

argeloosheid en levensvreugde, maar ook door hun kwetsbaarheid, hun fysieke en 

mentale gebreken. [...] Maar mensen met een beperking zijn niet alleen maar ont- 

roerend en ontwapenend. Ze zijn soms ook lastig of boos, ze kunnen schreeuwen 

[...] en vragen veel zorg en aandacht. [...] Het samenleven met mensen met een 

beperking vraagt van particuliere bewoners enig aanpassingsvermogen. Voor 

de een is dat iets wat vanzelf gaat, de ander zal daar echt een stap voor moeten 

zetten. [...] Het doel is dat mensen de ontmoeting met de ander als een verrij- 

king ervaren.

(informatiebrochure 002, pp. 11-12)

Hoewel deze brochure ontegenzeggelijk aan een ‘rafelrand’ refereert, claimen de 

meeste instellingsbeleidsmakers dat zij ‘het hele verhaal’ over verschillen door-

gaans niet aan ‘de buitenwereld’ kunnen vertellen, zeker niet zolang er nog kavels 

of woningen voor nieuwe buurtbewoners te koop staan. Mede daarom gaat hun 

voorkeur nadrukkelijk uit naar het versterken van een optimistische beeldvorming 

en het faciliteren van positieve ervaringen; de ‘moeilijke verhalen’ of ‘escalaties’  

dienen zoveel mogelijk binnenskamers te blijven. Wanneer instellingsbeleidsmakers 

hun positieve verhaal over interacties tussen oorspronkelijke en nieuwe buurt- 

bewoners kracht willen bijzetten, refereren ze daarom dikwijls aan een of twee leden 

van de verbaal en sociaal vaardige minderheid van hun cliëntpopulatie, die bekenden 

zijn in het dagelijkse leven in de buurt. 

Regiomanager Johan verdedigt enerzijds dat nieuwkomers en buitenstaanders vaak 

een ander type verhaal van hen horen dan dat wat zorginstellingsvertegenwoor-

digers elkaar onderling vertellen, maar maakt zich anderzijds ook zorgen over de 

potentieel schadelijke langetermijngevolgen daarvan. Hij verwijst daarbij naar een 

eenzijdig promotiefilmpje op een informatiewebsite die bezoekers dient te verleiden 

om een huis op het voormalige instellingsterrein te kopen. 

 

(J): ‘Er zit [een korte] film bij, over cliënten en dan houd ik [ook] een praat-

je, dat die mensen het zo leuk vinden om andere mensen te ontmoeten. Ik heb  

veel meer gezegd, maar dat is wat er is uitgehaald. Ik heb echt veel meer  

nuancerende opmerkingen gemaakt, maar vooral het verkoopstuk is d’r inge-

gooid. [...] En je ziet Laura, Rico en nog een paar [verbaal vaardige en sociaal 

aangepaste cliënten]; dát is het beeld dat je neerzet! Dat moet je doen, dat 

snap ik ook, het is voor het goede doel: huizen verkopen, het aantrekkelijk maken. 

Maar het zegt weinig over honderdvijftig van de [tweehonderdvijftig] mensen 

die over het algemeen binnen de woonvoorziening verblijven. Die zwaar verstan-

delijk beperkt zijn, óf door autisme en structuur, óf een laag niveau hebben. 

Onze uithangbordjes zijn: Bas, Laura, Betsy, Victor, Gerrit. Dat zijn de mensen 

die rondlopen, dat zijn twee handen vol!’

(regiomanager, interviewtranscript 870040, p. 13) 
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(L): ‘De dingen overkomen je in het leven. Mij overkwam mijn gehandicapte zusje; 

daar vraag je niet om, dat wens je niet, dat overkomt je. [...] Als ik met mijn zusje 

ga zwemmen en zij is bijvoorbeeld alleen maar aan het gillen, dan ben ik blij als 

het erop zit en ik naar huis kan gaan. Dan vraag ik me ook wel eens af: “Wat is de 

zin van het bestaan?” [...] Ik ben echt niet alleen boos, verdrietig of gefrustreerd 

als het over mijn leven met mijn zusje gaat. Er zijn ook mooie dingen. Maar ik had 

een ander leven gehad als ik een normale zus had gehad. Het heeft geen zin om 

te denken: “Hoe dan anders?”. Maar het is wél zo.’

(zus, gespreksverslag, 870086, pp. 2, 4)

Vrijwel alle wettelijke vertegenwoordigers typeren hun familielid met een verstan-

delijke beperking als ‘een zorgenkind’, iemand die levenslang (grotendeels) afhankelijk 

zal zijn van de zorg, ondersteuning, bescherming en aansturing van anderen. Voor 

sommige ouders gaat dit besef gepaard met een grote, aanhoudende ongerust-

heid. Moeder Fennie bijvoorbeeld, maakt zich dikwijls ernstige zorgen over haar zoon 

Ruard, omdat hij zichzelf geregeld tot bloedens krabt. Het is haar, zijn zus Evira 

en zijn zorgverleners onduidelijk waarom Ruard dit doet, en die onduidelijkheid – en 

de daarmee gepaard gaande onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid – vindt 

Fennie minstens zo erg als de soms zeer ernstige wonden die haar zoon zichzelf 

toebrengt. Ze voelt zich er volstrekt machteloos onder:

(F):  ‘Ik vind het verschrikkelijk als ‘ie zo aan zich krabt! Niet dat krabben alleen, 

maar wat daar aan ten grondslag ligt, “de reden van” …’ 

(E): ‘Ik denk dat het een combinatie is van dingen.’

(I): ‘En “de reden van” – het verschrikkelijke daaraan is dat je niet goed weet wat 

dat is?’

(F): ‘Je kunt het niet grijpen.’

(E): ‘Nee.’

(F):’ Je kunt het niet … traceren. Maar d’r is wel iets, anders doet ‘ie het niet …’

(moeder en zus, interviewtranscript 870058, pp. 28-29)

6.2.2 Hoe waargenomen verschil wordt gekarakteriseerd

De enkele keer dat de overheidsbeleidsmakers Felix en Petry wel over individuele 

verschillen tussen personen met en zonder verstandelijke beperking spreken, maken 

die volgens hen deel uit van de menselijke diversiteit; ieder mens is verschillend 

en heeft sterke en zwakke kanten. Beide hoge ambtenaren wijden weinig woorden 

aan de grote mate waarin kwetsbaarheid, afhankelijkheid, ongemak en/of agressie 

het leven van veel buurtbewoners met een verstandelijke beperking kenmerkt. Zij 

drukken dergelijke verschillen tussen personen met en zonder handicap liever uit 

in ieders ‘ondersteuningsbehoefte’. Voormalig topambtenaar Petry toont zich een 

uitgesproken voorstander van deze ‘supportbenadering’.

beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag heeft, zou er in onze samenleving meer 

ruimte en aandacht moeten zijn voor de schaduwkanten van het leven van en met 

iemand met een verstandelijke beperking. 

(L): ‘Wees maar open naar de buitenwereld. Ik zou het bijvoorbeeld heel goed 

vinden als de media vaker lieten zien dat het én moeilijk én mooi is. Het is namelijk 

niet alleen mooi en goed wat er gebeurt, als in jouw nabijheid iemand leeft met 

een verstandelijke handicap.’

(zus, gespreksverslag 870086, p. 1)

Fennie en Evira, respectievelijk moeder en zus van Ruard, een achtendertig jarige 

man met een matige verstandelijke beperking, vragen nadrukkelijk aandacht voor de 

moeiten en onzekerheden die het leven van Ruard tekenen.

(F): ‘De buitenwereld zegt: “Oh, mongooltjes zijn lief”. Ja, die zijn niet alleen maar 

lief, hoor! En kinderen met een verstandelijke beperking zijn ook niet alleen maar 

lief.’ 

(E): ‘Nee.’

(F): ‘Ik vind onze Ruard een scheet, en heel veel mensen vinden dat ...’

(E): ‘Hij is niet altijd lief.’ (lacht) [...] 

(F): ‘Hij wíl wel lief zijn, maar hij heeft ook zijn moeilijkheden, zijn moeilijke dingen. 

Hij heeft het gewoon ontstellend moeilijk in deze wereld. Moeilijker, denk ik, dan 

ik. Ik kán het moeilijk hebben, maar ik heb nog mijn rede. Die heeft hij niet.’

(I): ‘Wat is moeilijk voor hem?’

(F): ‘Voor hem is moeilijk dat ‘ie niet alles op een rijtje kan zetten, [terwijl] er héél 

veel bij hem binnenkomt. En dat ‘ie gewoon, eigenlijk, functioneert op het niveau 

van een twee- tot – het ligt er net aan wat – zesjarige. Da’s moeilijk, als je als een 

volwassen man gezien wordt, en in een volwassen lijf zit! Je krijgt toch van allerlei 

media dingen binnen – en als je dat niet in verband kunt brengen met [elkaar] en 

niet kunt beredeneren. … Ja, hij heeft het gewoon heel moeilijk.’ 

(moeder en zus, interviewtranscript 870058, pp. 13, 25-26)

Daarnaast geven verscheidene familieleden aan dat zij ook zelf geregeld moeite, 

onzekerheid en frustratie ervaren vanwege het leven met een kind, broer of zus met 

een verstandelijke beperking. Dat zij zielsveel van diegene houden, betekent niet dat 

ze altijd ondubbelzinnig blij en gelukkig met hem of haar zijn. Sommige familieleden 

vertellen dat zij op een minder positieve manier naar de wereld zijn gaan kijken.  

Een van de dingen die Laurie bijvoorbeeld leerde door het leven met Sabine, 

haar vierenzestig jarige zus met een ernstige meervoudige beperking en moeilijk  

verstaanbaar gedrag, is dat zij haar leven niet in de hand heeft en dat zij het niet 

naar believen plezierig, vreugdevol en comfortabel kan inrichten. Vervelende, pijnlijke 

en deprimerende ervaringen horen er evengoed bij.
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De meeste bestuurders beschouwen ontmoetingen vooral als potentieel pro- 

blematisch, als de nieuwe buren niet bereid (zouden) zijn om zich enigszins aan de 

houding of het gedrag van de oorspronkelijke buurtbewoners aan te passen. Enkelen 

van hen tonen zich op dit punt opvallend resoluut en beschermend: de benodigde 

aanpassing zal vooral van de nieuwkomers moeten komen; van hun cliënten kan niet 

verwacht worden dat die zich zullen conformeren aan omgangsvormen die in een 

reguliere buurt gelden. En volgens voormalig bestuurder Willart hebben de nieuwe 

buurtbewoners de verschillen die zij waarnemen simpelweg te gedogen, omdat zij 

zelf in een setting zijn gaan wonen waarin gedurende meerdere decennia allerlei 

gedragscodes zijn ontwikkeld en geaccepteerd. 

 

(W): ‘“Als je als burger gaat vinden dat die ander zich anders moet gaan gedragen 

- dus niet, hè! Want jíj komt hier wonen – en die anderen ontvangen jóu.” [...]  

Er waren mensen die voor de mooie woningen kwamen en ook voor de privacy 

– ja, die moesten toch wel mee blijven nemen, dat er wel eens iemand door hun 

tuin kon lopen. [...] En als er echt zware overlast is, dan moet je het erover  

hebben, [...] maar als je in gesprek wilt, ja – de kleur is aan de verstandelijk  

gehandicapten. “Dit is hun domein geweest. Jij mag d’r binnen komen om hier 

mooi te wonen, maar dan heb je wel een aantal dingen te accepteren.”.’

(voormalig bestuurder, interviewtranscript 870104, pp. 15-16) 

De meeste instellingsbeleidsmakers geven aan dat de verschillen tussen hun cliënten 

en mensen zonder verstandelijke beperking de mogelijkheden van eerstgenoemden 

om naar believen – en naar ieders tevredenheid – in onze samenleving te functioneren, 

vrijwel altijd begrenzen. Volgens hen dienen de overheid en ‘de gewone burgers’ 

daarom voorzichtig te zijn met wat zij van deze burgers met een verstandelijke be- 

perking verlangen. Regiomanager Bram benadrukt dat de hedendaagse theore-

tische en idealistische uitgangspunten over burgerschap en support alleen meer-

waarde kunnen hebben, als ze voldoende rekening houden met de onophefbare  

impact van een handicap op iemands sociale en maatschappelijke functioneren.

(B): ‘Verstandelijk gehandicapte mensen [...] gedragen zich zoals bij hun beperking 

hoort. Verstandelijk een leeftijd van 6 wordt nooit sociaal een burger van 35.’

(regiomanager, e-mailtranscript 011)

De vergelijking die Bram maakt, wordt door veel betrokkenen bij omgekeerde-inte-

gratiesettingen gemaakt. Niet alleen veel zorginstellingvertegenwoordigers maar 

ook verscheidene wettelijke vertegenwoordigers refereren aan de verhouding  

tussen jonge kinderen en volwassenen, om het verschil tussen hun familielid en 

personen zonder verstandelijke beperking uit te drukken. Moeder Fennie doet dit 

bijvoorbeeld wanneer zij aandacht vraagt voor de kwetsbare positie van haar zoon 

Ruard, buitenshuis in een omgekeerde-integratiecontext.

(P): ‘Bij niemand zit er geen vlekje ergens aan. Als je er maar mee om weet te 

gaan, met dat vlekje. En d’r moet ook voldoende zorg en geld zijn voor “support”, 

voor dat stukje waar dat nodig is. Want je moet die handicap niet wegpoetsen. 

[...] De supportgedachte is dus: die ondersteuning bieden en zo min mogelijk 

verantwoordelijkheid wegnemen, maar ook niet verwaarlozen, in de zin dat ze 

te weinig krijgen.’

(voormalig overheidsbeleidsmaker, interviewtranscript 870106-107, pp. 32, 35)

Ook Petry’s toenmalige collega Felix verwacht veel van de supportbenadering van 

individuele verschillen. In zijn optiek zou het gros van de cliënten van gehandicapten-

zorginstellingen zelfs een stabiele maatschappelijke positie kunnen vervullen, mits 

zij voldoende ondersteund worden. Een belangrijke reden hiervoor is volgens hem 

dat personen met een verstandelijke beperking en hun ondersteuningsbehoefte 

over het algemeen weinig veranderen.

(F): ‘De verstandelijk gehandicapte is eigenlijk een vrij stabiele persoon. [Er zijn] 

uitzonderingen [...], maar door de bank heen: dat is iemand met een bepaald lager 

intelligentieniveau, of een handicap daarin, die daar voorspelbaar en continu 

in is. Als je iets gevonden hebt voor zo’n persoon, waar ‘ie happy mee is – een 

ondersteuningspakketje, hoe hij zelf kan leven, of werk waar hij wat ondersteund 

wordt en wat ‘ie begrijpt, wat ‘ie kan doen – dan zijn het vaak harde, stabiele 

werkers. [Ze] worden niet zo vaak ziek, enzovoorts. Dus: continu.’

(voormalig overheidsbeleidsmaker, interviewtranscript 870105, p. 1)

Opnieuw spreken de zorginstellingsbeleidsmakers zich veel genuanceerder uit over 

de verschillen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Hoewel zij  

– in lijn met onze overheid (en de burgerschapsbeweging) – vinden dat hun cliënten 

‘er gewoon bij horen’, betekent dit allerminst dat zij ook onderschrijven dat de 

meeste verschillen tussen oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners er in het 

dagelijks leven weinig toe (zullen) doen. Integendeel: zonder uitzondering verwachten 

zij dat de manier waarop een deel van hun cliënten zich manifesteert, voor veel nieuw- 

komers confronterend zal zijn. Bestuurder Victor zegt hierover:

(V): ‘Laatst was ik samen met mijn vrouw bij een zondagse viering, hier in [het 

kerkgebouw]. Naderhand zei mijn vrouw dat ze het toch wel erg confronte- 

rend vond, al die ernstig verstandelijk beperkte mensen, van wie velen ook in een  

rolstoel zaten. Terwijl zij echt wel het één en ander weet van mijn werk! Mede 

daardoor had ik weer even scherp hoe belangrijk het is, dat zorgverleners  

rekening houden met de angst en onzekerheid van de nieuwe buren – zeker als 

het om wat massalere ontmoetingen gaat.’

(bestuurder, gespreksverslag 870080, p. 1)
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ren’; het verschil tussen de beide concepten is immers groot. Mannes stelt het  

verschil tussen hem zijn zwager Bastiaan, een ruim zestig jarige man met een ernstige  

verstandelijke beperking, evenwel nog scherper. Volgens hem leven Bastiaan en hij in 

twee onoverbrugbare (belevings)werelden. Hoewel Mannes het dolgraag anders had 

gewild, geeft hij aan dat hij zich er geen enkele voorstelling van kan maken hoe het 

er vanuit zijn zwagers perspectief in de wereld aan toe gaat. 

(M): ‘Buiten de woning doet ‘ie eigenlijk niks en binnen de woning echt heel kleine 

dingetjes: een theedoek naar de keuken brengen of een deur dichtdoen … [...] 

Hij leeft in zijn wereld en wij in de onze, natuurlijk. Ik denk dat Bastiaan wel ge-

lukkig is. [...] Maar … het niveau is heel laag.’ [...] Vroeger, als kind – toen ik er nog 

niet mee in aanraking kwam – dacht ik van: “Oh, maar da’s erg, als je alleen maar 

kunt schreeuwen, als je niet kunt praten, je hoort bijna niks of je bent constant 

de weg kwijt”. Maar ik ben er wel zo ingegroeid (lacht), dat ik durf te beweren: 

“Bastiaan en [zijn huisgenoten] zijn op hun manier echt gelukkig”. Bastiaan kan 

ook lachen … en grapjes maken – echt een beetje ondeugend. [...] Ik zeg altijd 

wel: “Ik zou graag in dat koppie willen kijken”. Daar ben ik altijd nog nieuwsgierig 

naar: hoe ziet hij de buitenwereld, hoe ziet ‘ie mij, hoe ziet ‘ie z’n verzorgers? 

Maar ja: daar kom je nooit achter.’ 

(I): ‘Heb je daar geen idee over, hoe hij dat …?’ 

(M): ‘Nee. Nee, daar heb ik geen idee over. Nee, nee.’

(zwager, interviewtranscript 870062, pp. 7-8)

Op verscheidene plekken in mijn veldwerklogboek karakteriseerde ik de verhoudingen 

en de afstand die ik tijdens de ontmoetingen met sommige oorspronkelijke buurt-

bewoners ervoer op een nog radicalere manier. Zowel in mijn aantekeningen 

over het (in hoofdstuk 3 beschreven) bezoek aan de woning van Wilfred, de zeer  

onrustige jonge man die ‘op eigen verzoek’ lag vastgebonden op zijn bed, als in mijn 

notities na afloop van diverse participerende observaties op dagbestedingscentra 

voor personen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking, als 

in de observaties die ik beschreef nadat ik bij de nachtzorg had meegelopen,  

verwees ik geregeld naar de omzichtige manier waarop wij omgaan met wilde dieren 

in gevangenschap. In de genoemde voorzieningen leken de (spontane) ontmoetingen 

tussen oorspronkelijke buurtbewoners en buitenstaanders letterlijk en figuurlijk te 

zijn uitgesloten: de gebouwen waren aan de buitenkant voorzien van stevige houten 

of stenen afscheidingen, aarden wallen en/of nauwelijks doordringbare bosschages 

– en binnen van getralied hekwerk, gewapend glas en/of (automatisch) vergren-

delde deuren. Daarbij gaven diverse zorgverleners (onafhankelijk van elkaar) aan, 

dat onverwachte ontmoetingen voor hun cliënten een ongewenste verstoring van 

de dagelijkse routine inhield en een verhoogd risico op ‘hoofden stoten, krabben of 

agressie naar anderen’ met zich meebracht – en dat zwijgen en afstand houden 

veruit de beste houding was die een nieuwkomer in deze setting kon aannemen.  

(F): ‘Ruard moet tegen zichzelf beschermd worden. Hij kan zichzelf niet verde- 

digen. Uit een aantal testen is gekomen dat hij op veel terreinen hetzelfde func-

tioneert als een tweejarige. Nou, die laat je ook niet zomaar alleen door de wijk 

lopen.’

(moeder, gespreksverslag 870064, p. 3)

En Laurie ziet een analogie tussen sommige ‘moeilijk verstaanbare’ handelingen van 

Sabine en haar huisgenoten met een ernstige meervoudige beperking en gedrags- 

problematiek en de onvoorspelbare buien van peuters zonder beperking. Volgens 

haar zit het belangrijkste verschil tussen die twee niet zozeer in het onbegrijpelijke 

ervan, maar vooral in het al of niet ervaren van dreiging in de omgang ermee. Zeker 

voor buitenstaanders. 

(L): ‘Iedere keer denk ik met gedragingen van die mensen: “Goh, dat hebben  

kinderen eigenlijk ook”. Laatst [zag] ik [...] een [video]opname van onvoor-

spelbaar gedrag van iemand die zat te eten. Opeens wordt die man kwaad, zeg! 

Uit het niets kwam dat. Dat vond ik zo confronterend! [...] Dat zijn dan dezelfde 

[gedragingen] als bij [mijn kleinzoon van drie]. Gisteren had m’n dochter maca-

roni gemaakt … m’n kleinzoon ziet dat eten op z’n bordje – en hij draait zo het 

bord om!’ (lacht)

(I): (lacht zacht)

(L): ‘Nou, hij moest op de gang, […] ze hebben dat eten (lachend) weer in zijn 

bordje gedaan […] en uiteindelijk at ‘ie dat hele bordje op. Dan kun je je afvragen: 

“Waarom gooit ‘ie dat eten om?” Dat is met die man van die video precies  

hetzelfde: [...] dat wéét je niet, wat daar met die man gebeurt. Het is natuurlijk 

een volwassen man, en die gooit al z’n energie d’r in. [...] Dan moeten ze hem echt 

in een soort houdgreep pakken. Daar zijn die mensen ook op getraind, maar je 

schrikt je natuurlijk ook te pletter – opeens doet ‘ie het weer! Je weet wel dat 

‘ie het kan doen, maar je weet nooit wanneer … Nou, en dan zo’n klein jochie van 

drie jaar, die zo zijn bord omgooit, zo: bam! …’ (lacht zacht)

(I): ‘Maar het verschil is dan: die kun je nog aan, op één of andere manier.’

(L): ‘Die kun je nog aan, [...] die kun je corrigeren. Dat kan je natuurlijk met die 

mensen niet. Nee, hij moest in de houdgreep. [...] Kijk, als je praat over wonen en 

zorg – en je denkt als [nieuwe] buurman: “Leuk, ik ga met iemand wandelen” en er 

wordt verteld: “Hij kan wel eens agressief worden” en opeens maak je dat mee 

– terwijl je dat gedrag niet kent – ja, dat is natuurlijk toch wel heel moeilijk! Daar 

zijn mensen, denk ik, wel een beetje bang voor: dat onvoorspelbare gedrag. …’

(zus, interviewtranscript 870057, pp. 10-11)

Het is onduidelijk in hoeverre de notie van burgerschap vorm, invulling en beteke- 

nis kan krijgen in zorgsettingen waarin het doen en laten van ‘burgers’ met een 

verstandelijke beperking veelvuldig wordt vergeleken met dat van ‘jonge kinde- 



228 229

Antwoorden op andersheid Te weinig ruimte voor ‘verschil’ in (omgekeerde) integratiebeleid

is voor mij met de rest van mijn landgenoten ook zo. Ik laat maar weinig mensen 

in mijn privé toe. Misschien is gedogen wel een maatschappelijke karaktertrek 

van de meeste Nederlanders. [...] In onze [omgekeerde-integratie]wijken zie ik 

dat ook zo: onze bewoners horen hier bij het straatbeeld; meer moet je er niet 

van willen maken. Het is een enorme vooruitgang in vergelijking met de zeldzame 

verstandelijk beperkten die je nog tegenkomt op een geïsoleerd instellingster-

rein.’ 

(regiomanager, e-mailtranscript 014)

Bestuurder Nicolet spreekt op een vergelijkbare manier. Ze stelt dat ‘wij Neder-

landers over het algemeen’ niet bereid zijn om veel tijd, aandacht en energie aan 

buurtgenoten te besteden. Als een zorginstelling verbindingen tussen haar cliënten 

en hun nieuwe buren tot stand wil brengen, heeft het volgens haar dan ook weinig 

zin om een beroep te doen op de ‘sociale bewogenheid’ van laatstgenoemden.  

In plaats daarvan dien je hen (individueel) aan te spreken op mogelijk gedeelde inte- 

ressegebieden. Nicolet benadrukt dat zij iemands motieven om zich met een van haar 

cliënten te verbinden niet wil beoordelen maar vooral pragmatisch wil benaderen: 

‘Als de verbinding maar tot stand komt’ (bestuurder, gespreksverslag 870099, p. 1).

Volgens vrijwel iedere zorginstellingsbeleidsmaker is ‘harmonie’ het hoogst haalbare 

in een omgekeerde-integratiebuurt. Ten behoeve daarvan is er, in hun ogen, tijdens 

ontmoetingen vaak geen ruimte voor grote afwijkingen van normaliteit. De verwar-

rende, moeilijke en confronterende facetten van de verschillen tussen oorspron-

kelijke en nieuwe buurtbewoners worden daarom tijdens gezamenlijke activiteiten 

soms bewust – en mede op initiatief van de zorginstelling – uit het zicht gehouden. 

Regiomanager Bram vertelt bijvoorbeeld hoe een deel van zijn cliënten niet mocht 

meedoen aan de eerste buurtbarbecue, omdat het instellingsbestuur dat evene-

ment ‘leuk’ en ‘zo gewoon mogelijk’ wilde houden:

(B): ‘We willen dat het goed gaat. En dat betekent dat niet al onze bewoners 

naar die barbecue gaan; daar maken we dan een selectie in. Het moet leuk zijn 

voor hen, en het moet ook leuk zijn voor de buurt.’

(regiomanager, veldnotities 13 januari 2011, p. 50)

Niet alle zorginstellingsbeleidsmakers hebben evenwel lage verwachtingen van wat 

er tijdens interacties tussen buurtbewoners met en zonder verstandelijke beper- 

king mogelijk is. Bestuurder Sam is een van de weinigen die zich uitgesproken op-

timistisch en idealistisch toont. Sam geeft aan zich te willen inspannen voor een 

collectief streven naar een samenleving waarvan de individuele leden omzien naar, 

en ruimte maken voor, personen met een verstandelijke beperking. 

(S): ‘Wat mij betreft mag je morgen alle intramurale instellingen opheffen, maar 

dan moet de maatschappij wel klaar zijn om díe opvang ook te doen. Als dat een 

In hoeverre zijn mijn associaties met hoe wij omgaan met wilde dieren in gevangen-

schap te verklaren vanuit de fysieke kenmerken van de genoemde zorgsettingen en 

de manier waarop zorgverleners zich daarin opstelden – en in hoeverre was het mijn 

eigen onvermogen om me te verplaatsen in de positie van iemand die zichzelf (of 

anderen) ernstige verwondingen kan toebrengen, en daarom omzichtig benaderd 

moet worden, dat me ertoe bracht om deze (op zijn minst politiek incorrecte) 

vergelijking te maken? 

6.2.3 Verschil gedogen: niet te groot en niet te dichtbij

Zorginstellingsbeleidsmakers in omgekeerde-integratiesettingen hebben er weinig 

begrip voor dat de rijksoverheid (in de afgelopen twee decennia) de soms ingrijpende 

individuele verschillen tussen personen met en zonder verstandelijke beperking  

nauwelijks thematiseerde, maar hoofdzakelijk bleef focussen op de gemeenschap-

pelijke kenmerken en op de overbrugbaarheid van geïnstitutionaliseerde ongelijk-

heid. In de ogen van deze instellingsbeleidsmakers zijn sommige verschillen tussen 

de oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners zo groot, dat ze niet zelden doorslag-

gevend zijn voor de wijze waarop het alledaagse leven in een omgekeerde-integratie-

setting vorm krijgt. In lijn hiermee hebben de bestuurders vaak lage verwachtingen 

van de ontwikkeling van persoonlijke interacties en relaties in ‘hun’ omgekeerde- 

integratiesetting. Corneel spreekt zich hierover misschien wel het stelligst uit: 

(C): ‘“Integratie” bestaat niet – “in dé gratie” wel. “Normaal” is in de gratie. Alleen 

wie niet te veel afwijkt, is in de gratie. Mensen met een handicap vertonen soms 

gedrag waarvan andere mensen last hebben; daar moeten dan oplossingen voor 

komen. Als een van onze bewoners het bijvoorbeeld heerlijk vindt om te schom-

melen, maar daarbij voortdurend zit te brullen, dan moet daar – in samenspraak 

met de [nieuwe] buren – een oplossing voor bedacht worden. Buurtbewoners 

met en zonder handicap zullen elkaars aanwezigheid moeten dulden; meer  

kunnen we niet verwachten.’

(bestuurder, veldnoties 10 juni 2010, pp. 34-35)

Het merendeel van de zorginstellingsbeleidsmakers heeft vrede met de gedachte 

dat de buurtgenoten met en zonder verstandelijke beperking in het dagelijks leven 

weinig met elkaar (zullen) omgaan. In hun optiek zijn omgekeerde-integratiebuurten 

daarmee een afspiegeling van een doorsnee Nederlandse buurt, waarmee er, af-

gezet tegen de oorspronkelijke instituutssituatie, al veel winst is behaald. Regio-

manager Bram zegt hierover:

(B): ‘Ik heb [de samenvatting van ‘Lof der oppervlakkigheid’ van Femmianne  

Bredewold] diagonaal gelezen, en ik denk dat ’t klopt. Contacten [tussen buurt-

genoten met en zonder verstandelijke beperking] zijn oppervlakkig en begrensd 

van aard, of bijvoorbeeld op een bepaalde plek. Dat is normaal, denk ik, want dat 
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Joke, de moeder van Rogier, een veertiger met een ernstige verstandelijke beperking, 

geeft aan dat zij het erg vervelend vindt als haar zoon en zij worden aangekeken 

op een verschil dat anderen ergert. Mede daarom heeft zij een sterke voorkeur 

voor een enigszins beschutte woonomgeving voor Rogier – zodat zij zich in elkaars 

gezelschap beiden ongestoord kunnen gedragen op manieren, die in de meeste  

reguliere buurten de (ongewenste) aandacht van buitenstaanders zou trekken. 

(J): ‘Rogier maakt veel geluiden en wordt onrustig van onverwachte dingen. Om 

hem rustig te houden ga ik dan voor hem zingen. Nou, ik moet er niet aan denken 

om dat in het dorp te doen. Daar ga ik niet zingen om hem rustig te krijgen! Zo 

gek ben ik niet. Ik schaam me niet hoor, maar … ik vind dat irritant. … Laat ze 

toch lekker beschermd wonen, dan kun jij zingen en dan kunnen zij gillen.’

(moeder, gespreksverslag 870076, p. 6)

Zus Lydia ten slotte, vraagt aandacht voor een paradoxale kant van de profes-

sionele omgang met verschil in het leven van haar broer Willem, een ruim zestig-

jarige buurtbewoners met een ernstige verstandelijke beperking. Willem is soms 

zo gespannen dat hij zichzelf ernstig verwondt. Omdat hij onder het huidige zorg- 

regime formeel niet mag worden vastgebonden – maar er ook onvoldoende bege-

leidingsuren en kennis zijn om hem op alternatieve wijze rustig door het dagelijks 

leven te leiden – krijgt hij geregeld sederende medicatie toegediend. Deze kalme- 

rende pillen vlakken Willem echter zo af, dat hij nagenoeg nergens meer op reageert.  

Lydia begrijpt dat haar broer binnenshuis enigszins rustig gehouden dient te worden, 

maar ze benadrukt eveneens dat het drukke, onrustige en expressieve aan Willem 

zijn enige manier is om met de mensen om hem heen te communiceren. In haar 

ogen zou er daarom meer aandacht moeten zijn voor de invloed van de context op  

Willems gedrag en voor de vraag wanneer, waar en voor wie Willems gedrag een prob-

leem is – en wanneer, waar en voor wie niet (interviewtranscript 870063, pp. 12, 25). 

Zoals ik in paragraaf 4.1.1 beschreef, ontmoeten nieuwkomers in het dagelijks leven 

hoofdzakelijk buren die communicatief vaardig zijn en/of zich zelfstandig door de 

buurt begeven. De meeste nieuwe buren kunnen zich dan ook geen individuen met 

een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking voor de geest halen. En als 

dat wel het geval is, dan refereert opvallend genoeg niemand onverdeeld positief 

aan hen. Berend en Alieke bijvoorbeeld, die al bijna twintig jaar tegenover een huis 

voor personen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking wonen, 

kennen verscheidene van hun overburen bij naam, maar vinden het nog altijd moeilijk 

om zich in hun gezelschap onverdeeld prettig te voelen. 

(A): ‘Als ik eerlijk ben [...], wij gingen een tijd terug met collega’s eten in [plaats-

naam] en daar zat ook een groep cliënten van vrij laag niveau – toen dacht ik: 

“Hè, jak!” … Dat vind ik dan toch niet leuk. Want de één zit zó, de ander zit zó, díe 

hoop ellende geeft, dan moet het misschien met stappen – door omgekeerde  

integratie de komende twintig jaar – en dan verwateren die instellingen mis- 

schien op den duur. … Dat je wat meer went aan ander gedrag, bereid bent om 

het te accepteren, bereid bent om tot de conclusie te komen dat misschien een 

keertje herrie in de straat [er mag zijn], dat je eens voor een ander opzij gaat 

om die het te gunnen. [...] Omgekeerde integratie zou wat mij betreft een weg 

moeten zijn naar een volledige opname van iedereen in de samenleving; dat zou 

wat mij betreft het streven moeten zijn. [...] Ik denk dat als je normaal begaafd 

bent, je een soort verplichting in je hebt om te zorgen voor mensen die het 

minder goed hebben, en naar hen om te zien. En dat kan het best als die bij je 

in de buurt zijn, en om de hoek. Dan maak je samen de maatschappij, dan ben je 

er voor mekaar. Dat is een soort basisfilosofie die in mij zit, waarvan ik vind dat 

het zo zou moeten. En dan is [omgekeerde integratie] een stap op weg naar, 

misschien een plek waar je nooit terechtkomt, maar wel een ding waar je je best 

voor moet doen.’

(bestuurder, interviewtranscript 870033, pp. 3, 6)

Verscheidene wettelijke vertegenwoordigers vertellen dat zij er moeite mee hebben 

dat hun familielid en/of zij in de publieke ruimte zo vaak – letterlijk – op een door een 

ander waargenomen verschil worden aangekeken. De opvallende uiterlijke verschij- 

ning of manier van doen van hun kind, broer of zus met een verstandelijke beperking 

leidt niet zelden tot verwonderde, nieuwsgierige of afkeurende blikken – en soms 

vragen buitenstaanders zelfs om uitleg of verantwoording. Fennie, de moeder van 

Ruard, vertelt bijvoorbeeld dat zij zich, toen haar zoon nog thuis woonde, geregeld 

gedwongen of genoodzaakt voelde om aan onbekenden uit te leggen waarom haar 

zoon zich anders gedroeg dan de algemeen geldende omgangsregels voorschreven. 

(F): ‘Je ziet niks aan hem, dat heeft weer als nadeel dat [...] toen hij acht of 

negen jaar was – dat irritante gedoe – dat je dan alles moet uitleggen. Want 

anders denken de mensen: “Nou, bij die ouders is ook een steekje los, want die 

laten hun kind zo …”’

(I): ‘Wat voor dingen moest je bijvoorbeeld uitleggen? [...] 

(F): ‘Als mensen vroeger verhaal kwamen halen als Ruard iets uitgevreten had, 

bijvoorbeeld op de camping – Ruard was een tent in gegaan en had de muziekin-

stallatie aangezet, terwijl er niemand aanwezig was … Die mensen kwamen terug 

en waren behoorlijk boos, maar na uitleg van onze kant – en excuses natuurlijk 

– was er ook begrip. Maar ook als men niet begreep waarom Ruard bepaalde 

dingen niet kon, of als men hem hoorde praten. Dan vertelde ik ook – niet altijd 

hoor – wat er speelde.’

(moeder, member check 870058, p. 2)
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Theoretische reflectie op paragraaf 6.2

Niet alleen Goffmans ideeën over de situatie- en gezelschapsafhankelijke relevan-

tie en impact van de rollen die we tijdens ontmoetingen met anderen opvoeren, 

maar ook Waldenfels’ gedachten over de overmeestering van de andersheid van die  

anderen en over het relationele karakter van het vreemde dat we tijdens  

ontmoetingen ervaren, lijken geschikt om meer inzicht te verkrijgen in de fragmenten 

die ik in paragraaf 6.2 presenteer. In de hier volgende theoretische reflectie beperk 

ik me tot de meest opvallende punten.

Over- en onderbelichting van informatie

Goffman stelt dat wij als we bepaalde indrukken willen wekken sommige informatie 

over- en andere onderbelichten. Anders gezegd: hetgeen met de doelen van onze 

voorstelling overeenstemt geven we extra aandacht, dat wat dat niet doet – of wat 

er zelfs mee in strijd is – veronachtzamen of verdoezelen we. Volgens Goffman is 

het belangrijkste uitgangspunt van deze veelvoorkomende manier van doen dat ons 

publiek onze rol geloofwaardiger zal vinden, naarmate de ‘expressieve samenhang’ 

(p. 132) van onze voorstelling groter is: hoe meer de indrukken die we wekken met  

elkaar overeenkomen, des te meer andere deelnemers de som van die indrukken 

voor waar zullen aannemen. Welke informatie we over- en onderbelichten is niet  

alleen afhankelijk van de indrukken die we willen wekken, maar ook van het gezelschap 

en de situatie waarin een ontmoeting plaatsvindt. Goffman betoogt dat die context- 

afhankelijke invulling van onze voorstellingen regelmatig resulteert in ‘discrepante 

rollen’ (p. 136): om hetgeen we in het ene gezelschap benadrukken te kunnen waar-

maken, dienen we dat in andere gezelschappen soms geheim te houden. Slagen wij 

er niet in om de schijnbaar onverenigbare kanten van onze rol te verhullen, dan loopt 

ten minste een van onze voorstellingen de kans om ongeloofwaardig te worden  

bevonden – wat gepaard zal gaan met gevoelens van schaamte en vernedering – iets 

wat we in Goffmans ogen ten koste van veel zullen willen voorkomen. 

Wanneer we het voorgaande op paragraaf 6.2.1 betrekken, dan zien we allereerst 

dat de beleidsmakers van VWS sinds de tweede helft van de jaren negentig in hun 

externe communicatie vooral hebben benadrukt dat ze middels haar (deïnstitutio- 

naliserende) integratie- en participatiebeleid een bijdrage wilden leveren aan de 

verbetering van de levens van individuen met een verstandelijke beperking. Maar 

dat zij met dit beleid ook de dominantie van de grote instituten probeerden terug te 

dringen en – niet veel later – in het verlengde ervan ook diverse bezuinigingen wilden 

doorvoeren, expliciteerden ze uitsluitend in de bestuurskamers van de zorginstel-

lingen en op het departement. Anders gezegd: de rijksambtenaren presenteerden 

zich voor bestuurlijke buitenwereld (inclusief familieleden) nogal eens in de rollen 

van ‘verheffer’ of ‘redder’ van ‘achtergestelde Nederlanders met een verstandelijke 

beperking’, terwijl de zorginstellingsbeleidsmakers hen veel vaker in de rollen van 

‘machiavellist’ en ‘boekhouder’ ontmoetten. Hoewel die discrepante rollen op korte 

termijn wellicht noodzakelijk en succesvol waren, is het de vraag hoe effectief en 

heeft zo’n slab aan, en díe zit met z’n handen te eten. … Ja, als ik van mezelf uit 

ga: ik vind dat ook niet prettig.’ [...]

(B): ‘Maar er is nog wel een verschil tussen de ene of de andere bewoner.’

(A): ‘Ja, tuurlijk. Er zijn bewoners die heel erg schelden en boeren en andere 

dingen – en d’r zijn ook gewoon bewoners waar je het haast niet aan merkt.’ [...] 

(I): ‘Bij al die pogingen tot integratie of contact zijn de mensen met wie je niet 

kunt praten – of wat dan vaak “laag niveau” wordt genoemd – nog steeds een 

dilemma …’ [...]

(B): ‘Ja, dat komt waarschijnlijk omdat je moeilijk contact kunt maken met die 

mensen [...] of doordat ze een uitstraling hebben waarvan je zegt … nou ja: 

“Niet zo prettig”. Het is logischer dat je met bewoners waar je gewoon contact 

mee hebt een band kunt opbouwen. Op een gegeven moment heb je daar écht 

contact mee.’

(I): ‘Zijn wat jou betreft woorden belangrijk? Is het belangrijk als iemand kan 

praten?’

(B): ‘Dat denk ik wel, ja. Dat maakt een heel groot verschil.’

(A): ‘Ja, maar ik denk ook hoe iemand d’r uit ziet.’ [...] Want ook als Kars kon 

praten – die zat hier aan de overkant, zodra hij me zag, kwam ‘ie aangerend – 

een hele lieve man, maar altijd zo kwijlen … Nou ja, dan denk ik: “Hè!” (trekt vies 

gezicht). Of net als jij (wijst naar Berend), met Stijn … [Berend] zei: “Hé, weet je 

wat Stijn net had? Die had heel z’n broek weer vol zitten”. … Ja, dat stoot toch 

af …’

(buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870045, 

pp. 34, 40, 41, 42)
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werk gaan bij het vormen van beleid, en hoe gaan ze daarbij om met stemmen die 

hun plannen bekritiseren? En wat zou er gebeuren met de geloofwaardigheid van 

en animo voor (omgekeerde) integratiebeleid, als de beleidsmakers de buiten- 

wereld een goed uitgelicht en gelaagd verhaal proberen te vertellen, waarin ruimte 

is voor het mooie én het moeilijke van ontmoetingen tussen personen met en zonder  

verstandelijke beperking? 

Overbrugbaar vs. onkenbaar

Bekeken vanuit Waldenfels’ perspectief, zien we in hetgeen de rijksambtenaren in 

paragraaf 6.2.1 en 6.2.2 vertellen diverse pogingen om de andersheid van personen 

met een verstandelijke beperking te overmeesteren; hetzij met ‘ontvreemdende’, 

hetzij met ‘onteigenende’ motieven. Zoals gezegd noemt Petry een handicap ‘een 

vlekje’, iets wat hij min of meer gelijkstelt aan de zwakke kanten die ieder van ons 

heeft, terwijl Felix personen met een verstandelijke beperking presenteert als een 

tamelijk homogene groep waarvan de meesten, met de juiste ondersteuning, goed 

zouden kunnen meekomen in onze samenleving. Met die uitspraken ontvreemden 

de overheidsbeleidsmakers de andersheid van individuen met een verstandelijke  

beperking, doordat ze die andersheid in hun eigen vertrouwde mens- en wereldbeeld 

onderbrengen. Volgens hen moeten (en kunnen) wij personen met een handicap 

zo ondersteunen, dat zij dezelfde maatschappelijke positie kunnen innemen als 

iedere andere Nederlander; waarmee de positie van mensen zonder handicap het 

doel en de norm wordt. Naast deze ontvreemding steekt ook onteigening enkele 

malen de kop op in de verhalen van de rijksambtenaren. Felix bijvoorbeeld, typeert 

de andersheid van personen met een verstandelijke beperking vrijwel uitsluitend als 

‘mooi’, ‘leuk’, ‘ontroerend’ of ‘verrijkend’. Daarmee hij idealiseert en romantiseert hij 

die andersheid vooral, en lijkt hij weinig oog te hebben voor die kanten ervan die veel 

directbetrokkenen lastig, pijnlijk of confronterend vinden. 

Veel zorginstellingsbeleidsmakers en familieleden hebben op dit punt een perspectief 

dat sterk afwijkt van dat van de overheid; zij geloven veel minder in de overbrug-

baarheid van verschillen tussen personen met en zonder verstandelijke beperking. 

Directeur Richard bijvoorbeeld, claimt dat ontmoetingen met buitenstaanders voor 

het gros van ‘zijn’ cliënten onwenselijk zijn, omdat die voor ten minste een van beide 

partijen te grote risico’s met zich meebrengen. Richard beschouwt ‘verstandelijke 

beperking’ als een fenomeen dat er onherroepelijk toe leidt dat ‘zijn’ cliënten nooit 

een positie kunnen innemen die vergelijkbaar is met die van andere Nederlanders. 

Hoewel een verstandelijke beperking in zijn ogen zeker een relationele component 

heeft – als buitenstaanders zich ervoor openstellen, kunnen er wederzijds bevre-

digende interacties ontstaan – dienen onze overheid en samenleving volgens hem 

vooral de lijfelijk bepaalde component ervan beter te leren accepteren. Richard 

stelt dat een verstandelijke beperking impliceert dat concrete personen de  

concrete werkelijkheid anders beleven, zich anders gedragen en andere eigenschap-

pen en limieten hebben dan de meeste personen zonder verstandelijke beperking. 

wenselijk ze op de lange termijn blijken te zijn – en of de overheid er niet goed aan 

zou doen om deze voorstelling aan te passen. Hoe lang blijft de indruk dat haar inte-

gratie- en participatiebeleid bovenal bedoeld was om personen met een beperking 

een beter leven te laten leiden – en hen daartoe uit de klauwen van de allesbepalende, 

uitsluitingbevorderende instituten te redden – nog overeind? 

Opvallend genoeg traden de zorginstellingsbeleidsmakers die voor omgekeerde  

integratie kozen in hun communicatie naar de wettelijke vertegenwoordigers vaak 

op in een rol die qua intentie vergelijkbaar is met die van de geciteerde rijksambte- 

naren. Ook zij zeiden vooral het beste te willen voor de betrokkenen met een  

verstandelijke beperking, al kozen zíj daarbij meestal voor de rol van ‘beschermer’. 

Deze rol heeft echter evengoed een discrepant – want meervoudig en paradoxaal 

– karakter, aangezien de bestuurders bij hun beleidskeuzes onherroepelijk ook de 

belangen van hun organisatie en hun personeel behartigden. 

Regiomanager Johan refereert expliciet aan de over- en onderbelichting van infor-

matie, als hij vertelt over de manier waarop ‘zijn’ instelling meewerkt aan de versprei- 

ding van eenzijdig positieve (video)beelden over het leven in een omgekeerde-inte-

gratiesetting. Johan geeft aan dat hij hier dubbel instaat: enerzijds draagt hij er 

graag aan bij, in de hoop dat er zo meer personen zonder verstandelijke beperking 

op het voormalige instellingsterrein komen wonen, anderzijds is hij bang dat een 

te eenzijdig ‘verkoopverhaal’ tot irreële verwachtingen zal leiden – waardoor het 

de nieuwkomers mogelijk om de verkeerde redenen aantrekt. Hij acht het onrea- 

listisch om met een genuanceerd en meervoudig verhaal over de oorspronkelijke 

populatie genoeg huizen te verkopen. In zijn optiek hebben zorginstellingen, zeker 

in een vastgelopen huizenmarkt, slechts twee opties: of een mooi, vertekend beeld 

schetsen, of hun beschermde terrein behouden. En omdat dat laatste voor hen vaak 

geen reële optie is, blijft het moeilijke, confronterende en aangrijpende meestal 

onbenoemd in hun (al of niet digitale) brochures over wat er tijdens interacties in 

omgekeerde-integratiesettingen kan gebeuren. Directeur Richard benadrukt dat 

dit bewuste overbelichten van positieve ervaringen en onderbelichten van moeilijke 

verhalen niet alleen de inhoud van de informatiebrochures van ‘zijn’ instelling kleurt, 

maar ook de overtuiging waarmee veel hoge ambtenaren en volksvertegenwoordi-

gers het huidige integratie- en participatiebeleid blijven steunen. Hij stelt enigszins 

verbitterd vast dat hoewel de meesten overheidsbeleidsmakers wel weten dat de 

ontmanteling van beschutte instellingsterreinen een aanzienlijk aantal personen 

met een ernstige verstandelijke beperking of ernstige gedragsproblematiek eerder 

beperkingen in hun bewegingsvrijheid dan nieuwe contacten zal opleveren, zij dit niet 

als een dwingende reden beschouwen om het beleid dat aan die ontmanteling ten 

grondslag ligt, te herzien. 

Familieleden zoals zus Laurie en moeder Fennie bepleiten meer maatschappelijke 

ruimte voor de moeilijke kanten van verschil in de communicatie over leven met een 

handicap. Het blijft echter onduidelijk hoe, waar en wanneer overheids- en instellings- 

beleidsmakers hieraan zouden kunnen bijdragen. Hoe genuanceerd kunnen zij te 
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Dit harmoniestreven blijkt echter vaak ingrijpende gevolgen te hebben voor de 

bewegingsvrijheid van diegenen onder hun cliënten die zich niet zonder meer houden 

aan omgangsregels die in de meeste Nederlandse buurten als normaal worden  

beschouwd; voor sommigen van hen lijken de harmoniseringssprocessen niet zonder 

dwangmaatregelen te kunnen. De vraag dient zich dan ook aan tot op welke hoogte 

het streven naar een goede onderlinge verstandhouding tussen alle betrokkenen bij 

een omgekeerde-integratiesetting conflicterende en verwarrende ontmoetingen 

toelaat. Anders gezegd: omarmen de zorginstellingsvertegenwoordigers en nieuw- 

komers het streven naar harmonie vooral om tijdens interacties in de buurt een 

status quo van normaliteit te kunnen garanderen, of doen zij hiermee ook hun best 

om ruimte te maken voor de (fundamenteel onkenbare) andersheid van betrokkenen 

met een verstandelijke beperking? 

Diverse familieleden benadrukken dat de andersheid van personen met een ver-

standelijke beperking niet eenvoudig in te passen is in een samenleving die vooral 

wordt vormgegeven door en voor personen zonder handicap. De in onze tijd veel 

bepleite en bevochten maatschappelijke ruimte voor diversiteit heeft in hun ogen 

overduidelijk grenzen: personen met een verstandelijke beperking mogen, ook in 

het dagelijks leven in omgekeerde-integratiesettingen, meestal slechts tot op  

beperkte hoogte anders zijn, dat wil zeggen: ‘zo gewoon mogelijk’. Omdat de meeste 

nieuwkomers de door hen ervaren vreemdheid tijdens ontmoetingen met oorspron-

kelijke buurtbewoners eerder als een individueel probleem dan als een ‘relationeel’ 

fenomeen beschouwen, voelen veel familieleden van personen met een ernstige  

verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek zich tijdens ontmoetingen in 

de publieke ruimte dikwijls afgewezen of buitengesloten. Fennie en Joke spreken 

om die reden hun voorkeur uit voor enigszins beschutte zorgsettingen, waarin zij 

en hun kinderen vooral gelijkgestemden ontmoeten; een door hen positief gewaar-

deerde ‘exclusieve’ context. 

Het blijft onduidelijk in hoeverre nieuwkomers in omgekeerde-integratiesettingen 

bereid zijn – en zichzelf in staat achten – om te leren omgaan met een buurtge-

noot die hen veelvuldig in verwarring zal brengen en zal confronteren met hun eigen 

voorkeuren en beperkingen, bijvoorbeeld doordat hij nagenoeg alleen non-verbaal 

communiceert, lijfelijk zeer nabij komt of onvoorspelbaar is in zijn gedrag.

Bezien vanuit Waldenfels’ perspectief vraagt hij daarmee om meer aandacht voor het 

onophefbare karakter van de andersheid van ‘zijn’ cliënten, een andersheid die naast 

prikkelend, fascinerend en verleidelijk ook vaak stekelig, pijnlijk en confronterend 

kan zijn. 

Zwager Mannes’ uitspraken over de voor hem afgesloten belevingswereld van Bas-

tiaan onderstrepen niet alleen Waldenfels’ notie van de onophefbare andersheid 

van een ander, maar refereren evenzeer aan het onkenbare karakter ervan. Hoe 

graag Mannes het ook anders zou willen, hij geeft gedecideerd aan dat hij niets over 

het perspectief van zijn zwager kan zeggen, omdat hij niet ‘in zijn koppie’ kan kijken. 

Mannes’ standpunt rechtvaardigt de vraag in hoeverre (en hoe) wij het onderschei-

dende tussen personen met en zonder verstandelijke beperking kunnen overbruggen, 

als wij de fundamentele onkenbaarheid van elkaars perspectief op de wereld als 

uitgangspunt nemen. 

De verhalen van andere familieleden voegen hier nog aan toe, dat de omgang met 

de andersheid van een familielid met een ernstige verstandelijke beperking en/of 

gedragsproblematiek niet alleen fijne, mooie en verrijkende ervaringen oplevert, 

maar ook zorgelijke, rauwe en pijnlijke momenten. Zo wijst Fennie er bijvoorbeeld op 

hoe moeilijk het is om te accepteren dat ze vaak niet kan begrijpen en verhinderen 

dat haar zoon zichzelf ernstige verwondingen toebrengt. En Laurie acht het ‘in de 

huidige samenleving’ zo goed als onmogelijk dat nieuwe buren of andere buiten-

staanders zullen openstaan voor ontmoetingen met haar zus en dier huisgenoten, 

omdat die schijnbaar uit het niets kunnen gaan slaan of gillen. Laurie bespeurt 

bij veruit de meeste personen die zij in haar dagelijkse leven ontmoet, een grote  

onbekendheid met mensen met een meervoudige of ernstige verstandelijke  

beperking. In haar optiek kunnen laatstgenoemden vooral meer bekendheid in de 

buitenwereld verwerven, als die ontvankelijker wordt voor de confronterende en 

onvoorspelbare kanten van het leven. Die stellige overtuiging leidt tot de vraag 

hoe integratie- en participatiebeleid er aan zou kunnen bijdragen dat er in onze 

samenleving meer aandacht ontstaat voor de moeilijke, oncontroleerbare en  

onomkeerbare aspecten van menselijke diversiteit. Hoe zouden wij kunnen leren om 

noch afwijzend noch lichtvoetig noch onnodig gecompliceerd te doen over dergelijke 

verschillen tussen personen met en zonder verstandelijke beperking?

Normaliteit en onkenbare andersheid

Door de bril van Waldenfels zien we dat de meeste zorginstellingsbeleidsmakers het 

– in tegenstelling tot onze overheid – irreëel achten dat de nieuwe buurtbewoners 

in het alledaagse leven zullen openstaan voor het relationele karakter van de 

vreemdheid die ze tijdens ontmoetingen met personen met een verstandelijke  

beperking ervaren. Volgens hen is het veel aannemelijker dat de nieuwkomers (en 

andere buitenstaanders) dergelijke vreemdheid zullen gelijkstellen aan de anders-

heid van degene in wiens nabijheid zij die ervaring opdoen. Corneel en Bram stellen 

dat zorginstellingsvertegenwoordigers in omgekeerde-integratiesettingen zich 

mede daarom vooral dienen hard te maken voor de onderlinge harmonie. 



238 239

Antwoorden op andersheid Te weinig ruimte voor ‘verschil’ in (omgekeerde) integratiebeleid

die de supportgedachte aanhangen, is: er zullen altijd problemen blijven, ook 

rond het punt van eenzaamheid. [...] In die buitenlanden, al in ’92, zeiden ze: 

“Voor ons is het helemaal niet de vraag of het instituut dicht moet; dat is alleen  

in Nederland nog de vraag”. En nu zelfs nog steeds – met die omgekeerde- 

integratiegedachte – is de vraag: “Moet dat nou wel of moet het niet?” Nou, het 

is overduidelijk: je moet het gewoon in de samenleving doen!’

(voormalig overheidsbeleidsmaker, interviewtranscript 870106-107, pp. 31, 39, 

40, 43)

Hoewel Petry en Felix de kwetsbare positie van personen met een verstandelijke 

beperking in een reguliere wijk als een dilemma typeren, lijkt dat dilemma geen  

invloed te hebben op hun beider stellingname tegen beschutte instellingsterreinen. 

En opvallend genoeg heeft niemand bij de overheid in de afgelopen twintig jaar een 

bevredigend antwoord geformuleerd op de vraag hoe we onze samenleving veilig 

genoeg kunnen maken voor personen met een verstandelijk beperking. 

Zoals gezegd in paragraaf 6.2.1, liet de overheid in 1996 met het Beleidstoetsings- 

kader formeel ruimte voor ‘omgekeerde-integratieplannen’, maar volgens Felix en 

Petry was er onder de ambtenaren van VWS zeer weinig enthousiasme voor dit 

beleidsalternatief. In Felix’ ogen getuigt de keuze van zorginstellingen voor omge-

keerde-integratiebeleid niet van een emanciperende langetermijnvisie.

(F): ‘Omgekeerde integratie is nog een béétje veilig, [...] heeft allerlei kenmerken 

van dat oude denken van bescherming van verstandelijk gehandicapten. [...] Ik 

heb “omgekeerde integratie” zelf altijd gezien als zijnde [handig] gebruik van die 

terreinen, [...] nooit als een emanciperend gedachtegoed om die verstandelijk 

gehandicapten te helpen. Ik denk dat het vooral heel erg opportunisme is van 

de bestuurders, niet in de kwaaie zin des woords, maar: “Ik heb een terrein, dat 

is te groot, die mensen moeten vermaatschappelijken – als ik nou dat terrein 

verkoop, ik zet er gewone woningen neer en die mensen gaan daar wonen, dan 

hebben we een win-win-situatie”. Snap ik, maar om nou te zeggen dat dat dé 

manier is, nee, daar geloof ik helemaal geen bal van. Ik denk echt dat de confron-

tatie met die samenleving – die kún je in zo’n nieuwe wijk krijgen, maar die kun je 

ook verderop krijgen.’ 

(voormalig overheidsbeleidsmaker, interviewtranscript 870105, pp. 21, 22). 

Petry heeft zichzelf sinds de jaren negentig altijd als een uitgesproken tegenstander 

van omgekeerde-integratiebeleid gepositioneerd. In zijn optiek had (en heeft) de 

motivatie voor dergelijke plannen vooral te maken met het behartigen van instel-

lingsbelangen en het consolideren van de aanbodgestuurde manier van denken 

over zorgverlening aan de huidige cliëntpopulatie. Omgekeerde integratie getuigt  

volgens hem eveneens van een veronachtzaming van de individuele behoeften van 

toekomstige cliënten.

6.3 Ruimte voor verschil tussen personen met en zonder verstandelijke 

beperking 

6.3.1 De (fysieke) plek met de meeste ruimte voor verschil 

Volgens overheidsbeleidsmakers was er aan het begin van de jaren negentig een 

‘fundamentele’ cultuuromslag nodig in de min of meer vanzelfsprekende manier  

waarop Nederlanders met een verstandelijke beperking werden behandeld. Toenmalig 

topambtenaar Petry typeert die door hem en zijn collega’s bepleite cultuuromslag 

als een ‘totaaltransitie’. Kleinschalig wonen, ‘midden in de lokale samenleving’, buiten 

de invloed van ‘het allesbepalende, alomtegenwoordige en depersonaliserende  

instituut’ was in zijn ogen een noodzakelijke voorwaarde voor die transitie: de 

deïnstitutionalisering zou het einde inluiden van de sociaal en fysiek uitsluitende 

‘groepsbenadering’ van personen met een verstandelijke beperking en het begin 

markeren van hun acceptatie als burgers van onze samenleving. Vanwege de door 

de overheid aangekondigde sluiting van grootschalige voorzieningen zouden instel-

lingen minder zichtbaar en bepalend worden in de levens van hun cliënten, waardoor 

de laatstgenoemden zichtbaarder en autonomer aan ‘het gewone leven’ deel zouden 

kunnen nemen (interviewtranscript 870106-107, pp. 9, 15). 

Maar biedt dat gewone leven in de lokale geledingen van onze samenleving wel  

genoeg ruimte aan personen met een verstandelijke beperking? In de afgelopen  

vijftien jaar concludeerden veel onderzoekers immers dat voormalige instituuts-

bewoners zich vaak eenzaam voelen in een woning in een reguliere wijk (Bredewold, 

2014; Overkamp, 2000; van Alphen, 2011; Verplanke & Duvendak, 2010). Heeft de 

deïnstitutionaliseringsbeweging deze mensen dan – onbedoeld – van een bloeiend 

sociaal leven en allerlei mogelijkheden tot ontmoeting beroofd? Voormalig beleids-

maker Petry wijst een dergelijke lezing van het veel beschreven verband tussen een-

zaamheid en het leven in kleinschalige woonvoorzieningen resoluut van de hand. 

(P): ‘Ik heb een gezonde [...] achterdocht ten aanzien van de betekenis van 

onderzoek [en] waarom onderzoeksvragen gesteld worden. Dan moet je kijken: 

wie heeft het onderzoek geïnitieerd; voor wie heeft het een bepaald belang? 

[...] “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt” – dat vind ik altijd een 

heel belangrijk punt. En dan nóg: het vergelijken van de ene situatie met de  

andere situatie blijft altijd kwetsbaar. … Als je hoort dat de mensen in de nieuwe 

situatie gelukkig zijn, of dat ze zeggen: “Ik zou nooit meer terugwillen”, [dan] is 

dat het belangrijkste! En dan kun je wel meten wat de “quality of life” is – met 

heel ingewikkelde, wetenschappelijk verantwoorde methodieken; “voor” en “na” 

en zo - nee, je hoeft het niet te onderzoeken, eenzaamheid “voor” en “na”! In het 

oude instituut waren ze ook eenzaam! Dat is heel moeilijk te meten. [...] Nu zijn 

we zoveel jaar verder en ontstaan er misschien problemen om andere redenen, 

en dan wordt het toegeschreven aan [kleinschalige zorgsettingen]: “Nou, we 

stappen er maar vanaf, want we willen het niet”. [...] Maar de attitude bij mensen 
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(L): ‘Ons echt belangrijkste argument was dat wij de zorginfrastructuur die  

wij hadden – het aanbod aan faciliteiten voor onze bewoners – bereikbaar en 

kwalitatief minimaal op het toenmalige niveau wilden houden, en liefst nog wilden 

verbeteren. Zelf denk ik dat dit argument absoluut doorslaggevend is geweest 

voor alle intern betrokken partijen; vooral ouders sprak dit enorm aan. De combi- 

natie van [kleinschalig wonen in] nieuwe, mooie, open wijken, met daarbinnen ook 

álle voorzieningen voor ál onze bewoners – ongeacht hun handicap – was ons 

belangrijkste argument.’

(voormalig bestuurder, e-mailtranscript 008)

Anders dan de overheid zijn veel zorginstellingsbeleidsmakers ervan overtuigd dat 

instellingen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en instandhouding 

van de sociale contacten van hun cliënten. Volgens bestuurder Nicolet, wier instelling 

ruim vijftien jaar geleden begon met omgekeerde-integratiebeleid, zijn ‘haar’ cliënten 

om die reden vaak beter af in een woning op een voormalig instellingsterrein dan in 

een reguliere wijk. Nicolet refereert daarbij aan de vijfenveertig jarige Dorien, een 

vrouw met een lichte verstandelijke beperking, die er veel moeite mee heeft om 

zelfstandig in een reguliere wijk te wonen – en noemt haar ‘het beste voorbeeld van 

mislukte integratie’ (gespreksverslag 870099, p. 1).

Naast de aanwezigheid van oude bekenden (bewoners én begeleiders) biedt een 

omgekeerde-integratiesetting ook meer ruimte voor gedrag dat in reguliere  

geledingen van onze samenleving als normafwijkend en onwenselijk wordt beschouwd. 

Bestuurder Huib betoogt dat die grotere speelruimte alles te maken heeft met de 

hoge concentratie buurtbewoners met een verstandelijke beperking.

(H): ‘[Er is] een hele grote groep verstandelijk gehandicapten, die niet mee kunnen 

in de open maatschappij, waar de regels van de interactie bepaald worden door 

mensen die níet verstandelijk gehandicapt zijn [...] Dus moet je een gemeen-

schap creëren, waar verstandelijk gehandicapten qua aantal een iets sterkere 

positie hebben.’ 

(bestuurder, interviewtranscript 870102-103, p. 2)

Volgens Huib en zijn collega-bestuurder Willart ontstaat er door een dergelijke 

niet-representatieve getalsverhouding een ‘relatief’ open woonomgeving, waarin de 

oorspronkelijke en nieuwe bewoners naar ieders tevredenheid samen kunnen leven. 

Relatief, omdat iedere zorginstelling voor ‘de meest kwetsbare’ van haar cliënten 

nog steeds afgeschermde woonplekken – ‘vluchtheuvels’ – dient te realiseren (inter-

viewtranscript 870104, p. 8). 

Regiomanager Ellen, voor wie omgekeerde-integratiebeleid sinds de eeuwwisseling 

een reële optie is geworden, stelt om die reden dat het volledig ontmantelen van 

‘haar’ terrein geen goede keuze zou zijn.

(P): ‘Omgekeerde integratie [...] blijft een gesegregeerd en aanbodgestuurd 

iets. Het is niet individueel, [niet] vraaggestuurd; het is niet echt innovatief en 

op de jeugd gericht. Je moet je op de jeugd richten – en die moet je al helemaal 

niet in die instellingen [plaatsen]. Ouders moet je ook niet wijsmaken dat hun 

kind gelukkiger wordt daar.’ 

(voormalig overheidsbeleidsmaker, interviewtranscript 870106-107, p. 34; 

e-mailtranscript 011)

De voormalige topambtenaar toont zich nog het meest kritisch op omgekeerde- 

integratieprojecten waar ook personeelsleden van de instelling in de buurt van de 

oorspronkelijke bewoners zijn gaan wonen, omdat laatstgenoemden daarmee – in 

zijn ogen – (nog) minder privéruimte overhouden dan op een beschermd instellings-

terrein (interviewtranscript 870106-107, p. 23).

Veel zorginstellingsbeleidsmakers brengen hier tegenin dat zij, om tot een ‘genor-

maliseerde woonomgeving’ voor hun cliënten te komen, veel meer hebben willen doen 

dan hun beschutte instellingsterrein ombouwen. Zo stelt voormalig bestuurder 

Leonard:

(L): ‘Omgekeerde integratie zonder echte individualisering van zorg is, naar mijn 

idee, niet veel meer dan een cosmetische ingreep waar [onze] bewoners mogelijk 

wel iets aan kunnen hebben, maar niet veel gelukkiger van zullen worden. Een 

leuk huis in de wijk, [met] een autoritaire moeder of vader maakt niet wezenlijk 

gelukkig. Daarmee doel ik op de in die tijd heersende opvatting over het verlenen 

van zorg. Ouders, familie en bewoners hadden weinig in te brengen als het om de 

zorg ging; de dokter, de pedagoog, de psycholoog, de verpleegkundige en zelfs 

de directeur wisten wat goed voor je was. Als bewoner werd er voor jou bepaald; 

familie had daarbij in bijna alle gevallen geen stem. Het begrip “vraagsturing” is 

lang – en zelfs nu nog – een lege leus gebleven. De zorg was echt “autoritair”. 

Het nadenken over de zorg voor en het leven van elke individuele bewoner vormde 

voor ons [misschien wel] het belangrijkste deel van het omgekeerde-inte-

gratieproces. Het centraal stellen van [onze] bewoners was vele malen ingewik-

kelder en arbeidsintensiever dan het realiseren van nieuwbouw. Het was voor  

management, verpleegkundigen, artsen, pedagogen en alle andere disciplines 

erg moeilijk en wij hebben het bewust gekoppeld aan het hele bouwproces.’

(voormalig bestuurder, e-mailtranscripten 007-008) 

Terwijl de overheid de door haar gewenste cultuuromslag koppelde aan het  

ontmantelen van grootschalig, gespecialiseerd zorgaanbod, waren veel instellings-

bestuurders er juist van overtuigd dat hun cliënten belang hadden bij het voort-

bestaan van een categoraal zorgsysteem met multidisciplinaire deskundigen. Leonard 

benadrukt dat die overtuiging zelfs het belangrijkste uitgangspunt voor de omge-

keerde-integratieplannen van ‘zijn’ instelling was. 
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onvoldoende ruimte voor hen was. Dikwijls werden ze er gepest – en meer dan eens 

voelden zij zich langdurig geïsoleerd, ongewenst of eenzaam. Voor hen betekende een 

gespecialiseerde zorg-, onderwijs- woon- of werksetting meestal een opluchting, 

omdat ze zich er welkom voelden en omdat hun eigenheid daar geen reden was 

voor afwijzing of uitsluiting. De twintig jarige Noortje, die volgens zichzelf ‘last van 

autisme’ heeft, beschouwt de bejegening door anderen zelfs als het belangrijkste 

verschil tussen reguliere en speciale onderwijs- en werkplekken (veldnotities 13  

oktober 2010, p. 54).

Andere jongeren met een lichte verstandelijke beperking voelen zich echter net zo 

min thuis in een omgekeerde-integratiewijk als in een reguliere woonomgeving. Een 

van hen, de achttienjarige Regina, geeft expliciet aan dat ze worstelt met vragen 

over waar zij thuishoort en in hoeverre zij anders is dan ‘de normalen’. Regina, een 

scherpzinnige meid die in een huis voor personen met een lichte verstandelijke 

beperking en gedragsproblematiek woont, vertelt over haar twijfels tijdens een  

fietstocht die ons door een nabijgelegen woonkern voert.

(R): ‘Twee jaar geleden zou ik dit niet durven, zo fietsen door [plaatsnaam] heen.’ 

(I): ‘Waarom niet?’ 

(R): ‘Omdat de mensen hier ons rare wezentjes vinden.’

(I): ‘Waarom denk je dat?’ 

(R): ‘Dat is zo! Kijk, aan mij kun je het niet echt zien, maar ik ben toch anders. Wij 

zijn anders. (aarzelend) Ik vraag me wel eens af bij wie ik hoor. Want ook al lijkt 

het niet zo, wij zijn eigenlijk ook normaal.’ 

(I): ‘Waarin ben je dan anders?’ 

(R): ‘Ik heb heel erg behoefte aan duidelijkheid. Als je wat tegen me zegt, moet je 

het ook doen. Kijk – als je dat niet doet, kan ik heel erg teleurgesteld zijn.’ 

(I): ‘Wat gebeurt er dan?’ 

(R): ‘Dan ben ik heel verdrietig of boos’. 

(buurtbewoner met een verstandelijke beperking, veldnotities 29 september 

2010, p. 28) 

Wettelijke vertegenwoordigers beschouwen een omgekeerde-integratiesetting 

doorgaans als een goede tussenvorm tussen een beschermd instellingsterrein en 

een reguliere wijk, omdat hun familielid daar meer persoonlijke leefruimte heeft.  

Volgens hen leidt vooral voldoende fysieke afstand tussen de woningen van  

oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners ertoe dat de eerstgenoemden minder –

en minder negatief – op hun andersheid worden aangekeken. Jolijns vader Ab, die zelf 

in een omgekeerde-integratiesetting woont (zie paragraaf 6.1), zegt bijvoorbeeld:

 

(A): ‘Als hier zo’n [instellings]huis pal naast zou zitten, dan zou het voor mij  

anders zijn dan nu – nu ik er nog vijftig meter tussen heb zitten.’ [...]

(I): ‘De gedachte achter het integratiebeleid van de overheid is: het is goed als 

(E): ‘Het is mooi [als] mensen echt wat meer de gelegenheid hebben om elkaar 

te ontmoeten. … Wat ik wel zie, vooral in de laatste paar jaar – en wat ik ook 

wel hoor van mensen – is dat ze ook behoefte hebben aan beschutting. Dus de 

kunst zal zijn om toch nog een stukje die beschutting te houden; wat vrije ruimte 

voor cliënten.’

(regiomanager, interviewtranscript 870041, p. 3)

Ellen is niet de enige regiomanager die bedenkingen heeft bij het omgekeerde- 

integratiebeleid van haar instelling. Bianca bijvoorbeeld, stelt dat de vergevorderde 

plannen om ‘haar’ terrein, waarvan nu nog een groot deel onbebouwd is, volledig tot 

woonwijk te transformeren, er ook aan voorbij gaan dat de meeste Nederlanders 

anno 2012 in het dagelijks leven nog maar weinig contact met hun buren hebben. 

(B): ‘Integratie is wellicht goed voor mensen met een verstandelijke beperking, 

maar alleen als we een andere operationalisering kiezen. Integreren doe je niet 

in de buurt! Die gedachte komt uit de tijd vóór de auto, toen de woonomgeving 

nog belangrijk was voor ontmoetingen.’ 

(regiomanager, gespreksverslag 870087, p. 1)

Daarnaast betoogt regiomanager Johan dat het toenmalige bestuur van ‘zijn’  

instelling bij de ontwikkeling van omgekeerde-integratiebeleid te weinig oog heeft 

gehad voor de interpersoonlijke verschillen in de cliëntpopulatie. Volgens hem zette 

de bestuurder als gevolg daarvan ‘een veel te positief, harmonisch beeld’ neer van 

de nieuwe buurt. Hoewel Johan er destijds moeite mee had dat er intern nauwelijks 

inhoudelijke kritiek mogelijk was, steunt hij het huidige omgekeerde-integratiebeleid 

wel – omdat dit alternatief in zijn ogen het beste van twee kwaden is.

(J): ‘Beter dit dan integreren in een [reguliere] wijk. Ik ben niet heel optimistisch 

over de nieuwe woonomgeving; veel cliënten zullen alleen op hun mooie kamer 

zitten en een aantal mensen gaat er op achteruit, krijgt “dagbesteding” en  

“wonen” in één gebouw. Die zie je niet meer. Maar: de nieuwe buurt zal hen er niet 

onderkrijgen. Deze mensen zijn overlevers – en hun begeleiders ook. Bovendien: 

een nieuw, ruim, eigen huis is ook wat waard, ook voor een autist. Veel cliënten 

hebben in hun nieuwe woonsituatie meer rust en hoeven niet meer bang te zijn 

voor sommige huisgenoten. Als ik op bezoek kom en ik zie mensen zitten lachen, 

dan is mijn idee al: “Dit is geslaagd”.’ 

(regiomanager, gespreksverslag 870093, p. 1)

Ook de weinige verbaal vaardige buurtbewoners met een verstandelijke beperking 

die ik ontmoette gaven meestal hun voorkeur aan een beschermde woon- en werk-

setting. Hetgeen zij vertelden illustreert hoe vaak zij – in hun vaak nog korte leven 

– al hebben ervaren dat er in veel reguliere geledingen van onze samenleving  
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Opvallend veel zorgverleners zeggen voor hun cliënten een beschermde zorgsetting 

boven een omgekeerde-integratiewijk te verkiezen. Volgens hen leidt de aanwezig-

heid van de nieuwe buren er te vaak toe dat zij de bewegingsvrijheid van hun cliënten 

moeten inperken. Ook hebben zij het idee dat hun leidinggevenden in de omge-

keerde-integratiesetting – meer dan voorheen – van hen verwachten dat zij erop 

toezien dat hun cliënten buitenshuis geen gedrag vertonen dat sterk van algemeen 

geldende omgangsregels afwijkt. Diverse woonbegeleiders vertellen bijvoorbeeld 

dat een bestuurder hen, na een incident dat verontruste reacties bij de nieuwe 

buren opriep, bezwoer dat zoiets ‘echt nooit meer’ mocht gebeuren (veldnotities 12 

oktober 2010, pp. 30-31). 

In lijn hiermee betwijfelt buurman Rolf of (omgekeerde) integratiebeleid – vanwege 

haar geëntheid op waarden zoals ‘zelfbepaling’, ‘individualiteit’ en ‘keuzevrijheid’ – wel 

goed is voor personen met een verstandelijke beperking. Rolf geeft aan dat hij zich, in 

de kleine twintig jaar die hij hier woont, geregeld heeft verbaasd over de schijnbare 

vanzelfsprekendheid waarmee veel instellingsbewoners naar reguliere wijken zijn 

verhuisd en mensen zonder beperking op het voormalige beschutte terrein zijn 

komen wonen. Volgens hem hebben alle betrokken partijen te weinig oog gehad voor 

de ideologische achtergronden en praktische consequenties van dit beleid.

(R): ‘Wij zijn hier ook komen wonen omdat het een leuke plek is. En we zijn hier 

niet gevraagd: “Kom je hier wonen, want wij willen met jullie integreren”, of zo. 

Dus wij kwamen hier vooral wonen omdat het een leuke plek is, en nog steeds 

is. Ik denk dat dat voor iedereen hier zo’n beetje geldt [...] En nu je de effec- 

ten [ziet], levert dat ook vraagtekens op, vooral [wat betreft] de mensen die 

de stad in zijn gegaan en ergens in zo’n wijk zijn neergedaald – wat zijn die er 

nou mee opgeschoten? Of [dat je] een enorme taxistroom ziet tussen hier en 

daar. … Maar ik denk vooral: “Waarom dóen we dit nou?” Het heeft toch vooral 

iets te maken met onze opvattingen over hoe wij vinden dat de maatschappij in  

elkaar moet zitten. “Individualisme” en “zelfstandigheid” zijn erg belangrijk en 

dat leggen we bijna één-op-één op aan iedereen – dus ook aan mensen met een 

verstandelijke beperking [...] Het principe dat wij zo belangrijk zijn gaan vinden 

– dat je zelf mag kiezen en allemaal zo maximaal mogelijk d’r uit [moeten] halen 

– heeft ook wel tegen grenzen gedrukt, volgens mij. Soms denk ik dat mensen 

beter af waren geweest als ze hier waren gebleven, omdat ze [in de stad] een 

beetje eenzaam zitten te verpieteren. Hier hadden ze toch hun eigen dingetje en 

konden ze een beetje scharrelen, rommelen. Je trekt soms mensen weg uit hun 

omgeving, waar ze twintig jaar gewoond hebben: “Hup, gaat u maar!”.’

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870032, 

pp. 1-2)

mensen met en zonder verstandelijke beperking niet meer afgeschermd van 

elkaar wonen, maar door mekaar heen ...’

(A): ‘Ja, dat is goed, maar d’r moet wel ruimte tussen zitten. Ik denk niet dat 

hutjemutje werkt. Je kunt niet bijvoorbeeld in een woonwijk [...] drie, vier huizen 

gewoon en dan in één keer weer zo’n [instellingswoning]. Dat werkt niet. [...] Ze 

moeten het gewoon ruim opzetten – met een ruime tuin – zodat de mensen ook 

hun ding kunnen doen. Zij hebben nou eenmaal meer ruimte nodig dan wij, want 

zij maken toch wel meer kabaal. Het blijven kinderen. Kinderen maken altijd meer 

lawaai.’

(I): ‘Maar ze hebben effectief minder ruimte, denk ik wel ‘s. Want als je bij elk 

huis van de instelling een grote tuin zou zetten, dan kunnen zij daar weliswaar 

gebruik van maken – maar er zijn ook zat mensen die niet zonder begeleiding het 

huis mogen verlaten. [...] En dus hebben zij een redelijk kleine ruimte – alleen hun 

tuin en hun woning – waar ze kunnen zijn. Erbuiten komen ze niet. …’

(A): ‘[...] Daarom zeg ik: “D’r mag meer ruimte tussen zitten”. Ik denk dat het 

echte rijtjeshuis voor Jolijn niet werkt.’

(vader/buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 

870066, pp. 52, 62)

Als wettelijke vertegenwoordigers hun voorkeur uitspreken voor een omge-

keerde-integratiesetting, dan doen zij dat vrijwel altijd met het argument dat 

het leven van hun kind, broer of zus daar beter beschermd kan worden dan in 

de meeste reguliere geledingen van onze samenleving. Volgens Ab en zijn vrouw  

Welmoed is die bescherming op velerlei momenten noodzakelijk (interviewtranscript 

870066, pp. 46-47). Niet iedere wettelijke vertegenwoordiger vindt echter dat een 

omgekeerde-integratiesetting voldoende ruimte biedt aan de verschillen tussen 

zijn familielid en de nieuwkomers. Volgens sommigen houden de verantwoordelijke  

instellingsbeleidsmakers bij de uitwerking van hun plannen onvoldoende rekening 

met de rust en veiligheid die hun familielid nodig heeft. 

Joke, de moeder van Rogier, bekritiseert om die reden het plan om een aantal ge- 

scheiden ontmoetingsplekken samen te voegen op een centrale plek in de nieuwe 

wijk. In haar ogen is een dergelijk grootschalig ontmoetingspunt veel te druk voor 

haar ‘prikkelgevoelige’ zoon en zijn huisgenoten.

(J): ‘De meeste ouders zijn tegen die voorgenomen verplaatsing van de boerderij 

naar een centraal plein, waar alle ontspanningsactiviteiten zullen worden 

samengevoegd. Dat wordt te druk voor onze bewoners. Het is juist een voor-

deel van de boerderij dat die nog een beetje afgelegen ligt; daarom kunnen onze 

bewoners daar nu nog naartoe.’

(moeder, gespreksverslag 870076, p. 5)
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kun je opschalen, maar ook weer terug. Dat is het verhaal waarom deze bouw 

gekozen is – met wel nog van: niet al onze panden bij elkaar, nee, zo optimaal 

mogelijk gemengd. Dus: ópen in die hele wijk.’

(bestuurder, interviewtranscript 870102-103, pp. 9-10)

Directeur Richard daarentegen, lacht schamper als ik het ‘vraaggestuurde’ karakter 

van omgekeerde-integratiebeleid ter sprake breng. Als enige instellingsbeleids- 

maker benadrukt hij juist de financiële beweegredenen voor het gevoerde beleid. 

In zijn ogen heeft omgekeerde integratie veel minder te maken met de individuele 

wensen en behoeften van ‘zijn’ cliënten dan met wat er mogelijk is binnen de huidige 

wet- en regelgeving. 

(R): ‘We moeten de grenzen aan de mogelijkheden van individuele zorg onder 

ogen zien. [Naam instelling] kan niet “cliëntvolgend” werken met het huidige 

financieringssysteem, omdat cliënten in dat systeem niet als individu worden 

gezien. ZZP-7 bijvoorbeeld, geeft recht op 38 uur individuele zorg per week. Als 

onze cliënten 24-uurs zorg nodig hebben, dan is dat per definitie onmogelijk. 

Dus dwing ik ze om in een groep te wonen. Maar het is een illusie om te denken 

dat ík het geld verdeel; dat doen de overheid en de maatschappij. [Die] bepalen 

uiteindelijk.’ 

(directeur, gespreksverslag 870091, p. 1)

Opvallend genoeg wijzen wettelijke vertegenwoordigers op hun beurt vaak op de 

grote invloed van een zorginstelling op de huisvesting van hun familielid. Sommigen 

vertellen zelfs dat zij zeer alert en dominant hebben moeten zijn om te bewerkstel-

ligen dat hun kind, broer of zus op een andere plek kwam te wonen dan de instelling 

voor ogen had. Joke, de moeder van Rogier, concludeert hieruit dat vooral mensen 

zonder goede vertegenwoordigers naar kleinschalige woonvoorzieningen in een 

reguliere wijk zijn verhuisd (gespreksverslag 870076, p.1).

Bij één zorginstelling klinkt ook stevige kritiek op het ‘ongeloofwaardige’ verhaal 

waarmee een verantwoordelijke manager de verhuizingen tussen instellingsterrein 

en omgekeerde-integratiesetting aankondigde. Lydia geeft aan dat haar zevenen- 

zestig jarige broer Willem en zijn huisgenoten binnen drie jaar zelfs twee keer verhuis- 

den: heen en weer tussen het beschutte terrein en een omgekeerde-integratie-

setting. Bij die ‘terugverhuizing’ concludeerde Lydia dat het vooral organisatorische 

afwegingen zijn die bepalen waar haar broer en zijn huisgenoten wonen.

(L): ‘Eerst was [het] verhaal: “Willem is bejaard aan het worden en het zou toch 

goed zijn als ‘ie iets meer in een setting zou zitten waar een lift was, enzovoort” 

… Toen heb ik gezegd: “Jongens, mag ik nu het echte verhaal even van jullie  

weten? Want [...] het hoeft van mij even niet”. … Nou, het échte verhaal is dat 

[naam instelling] interessant wil zijn voor nieuwe cliënten [en] er heel veel  

6.3.2 Wie bepaalt waar, hoe en met wie mensen met een verstandelijke beperking  

wonen?

Met de introductie van De perken te buiten verbond de overheid – in nauwe samen-

spraak met een groep vertegenwoordigers van extramurale zorginstellingen – de 

keuzevrijheid van personen met een verstandelijke beperking nadrukkelijk met ‘het 

wonen in een gewone woning in een woonwijk’ (Tweede Kamer, 1995, p. 46). Omdat 

veel wettelijke vertegenwoordigers zich echter fel verzetten tegen dit in hun ogen 

te zeer van bovenaf opgelegde deïnstitutionaliseringsbeleid, legden overheids- 

beleidsmakers vanaf het eind van de jaren negentig steeds meer de nadruk op het 

belang van ‘vraaggestuurde zorg’ (interviewtranscript 870106-107, pp. 13-14). Vol-

gens Felix blijkt hieruit dat de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een 

verstandelijke beperking een zeer sterke stem hadden in de beleidsbesluitvorming; 

veel krachtiger dan bijvoorbeeld in de GGZ (interviewtranscript 870105, p. 7). 

Hoewel diverse zorginstellingsbeleidsmakers het door Felix en Petry geschetste 

beeld van invloedrijke wettelijke vertegenwoordigers beamen, vertellen anderen dat 

zij soms alle zeilen moesten bijzetten om (behoudende) ouders ervan te overtuigen 

dat omgekeerde integratie een goed alternatief was voor hun kind. Voormalig 

bestuurder Leonard herinnert zich bijvoorbeeld:

 

(L): ‘[We] bezochten allerlei andere partijen die al ervaring hadden met een 

“nieuwe” aanpak en spraken met stedenbouwkundigen. Bij alles betrokken wij 

de ouders – wat ons niet in dank werd afgenomen door het ministerie. “Ouders 

waren behoudend, angstig en veel te voorzichtig met hun gehandicapte kind”, 

volgens de ideologen – en dus ook voor het ministerie. [...] Ouders maakten in die 

tijd, met veel discussie, soms een moeilijk tijd door. Een enkeling dreigde zelfs 

af te haken. We hebben ze van de eerste tot laatste dag, zowel collectief als 

individueel, mee laten denken en werken.’ 

(voormalig bestuurder, e-mailtranscript 006; 007) 

 

Slechts één bestuurder claimt dat de individuele zorgvraag van zijn cliënten het  

belangrijkste uitgangspunt was van de keuze voor omgekeerde-integratiebeleid: 

Huib.

(H): ‘Bij gezinsvervangende tehuizen dachten we altijd in eenheden van  

vierentwintig. Mijn manier van denken [bij omgekeerde integratie] was: nee, je 

gaat uit van één – van de individuele cliënt – en dat is een individueel apparte-

ment. Dat je dan zo [moet] bouwen dat je kunt “opschalen” om het betaalbaar 

te houden. Dus: op het moment dat er in een voorziening vierentwintig mensen 

wonen en overdag zijn er twintig naar dagbesteding, dan heb je niet op vijf  

afdelingen [personeel] lopen, maar dan moet je wel in de nabijheid zijn. Zo 

kwamen we tot de bouw zoals we die nu hebben: individueel wonen, met z’n zes-

sen bij elkaar, met zijn twaalven bij elkaar, met z’n vierentwintigen bij elkaar. Dan 
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(I): ‘Hoe dan wel?’

(G): ‘Je kunt het zien. Laatst waren er een paar tijdelijk terug op het terrein – in 

verband met een verbouwing – en dan zíe je dat de meesten dat erg leuk vinden.’ 

(nachtverpleegkundige, veldnotities 25 april 2012, pp. 68, 69)

6.3.3 De positie van ‘de samenleving’ 

Het is opvallend dat overheidsbeleidsmakers de ‘succesfactoren’ en ‘tegendraadse 

werkingen’ voor de door het ministerie van VWS aangejaagde processen van  

deïnstitutionalisering, normalisatie en participatie uitsluitend op macroniveau  

uitwerken, bijvoorbeeld door op de in hun ogen noodzakelijke transformatie van op 

segregatie gefundeerde samenlevingsstructuren en voorzieningen te wijzen (zie 

RMO, 2002, pp. 28-51). 

Daarmee lijkt de overheid er vanuit te zijn gegaan dat er genoeg ruimte voor perso-

nen met een verstandelijke beperking zal ontstaan, zodra reguliere maatschappelijke 

instituties en systemen de taken van hun gespecialiseerde tegenhangers zullen 

overnemen. Voormalig topambtenaar Felix voegt hieraan toe dat mensen met een 

beperking alleen ‘een plek in de samenleving’ zullen kunnen krijgen, als ook lokale 

overheden zich verantwoordelijk gaan tonen voor hun lot. Gemeentebestuurders en 

zorginstellingen zullen moeten samenwerken om segregerende beleidspraktijken te 

kunnen doorbreken (interviewtranscript 870105, pp. 22-23). 

Zowel Felix als Petry toont weinig begrip voor partijen en personen die een  

beschut instellingsterrein verkiezen boven een kleinschalige woonvoorziening in 

een reguliere wijk. Beide overheidsbeleidsmakers weerleggen de (dikwijls zeer  

bezorgde) argumenten hiervoor – die vaak verband houden met negatieve per-

soonlijke ervaringen, opgedaan tijdens ontmoetingen met buitenstaanders – met 

algemene stellingnames en positieve anekdotes. Petry bijvoorbeeld, noemt de  

bezwaren tegen integratiebeleid ‘van alle tijden en alle plaatsen’. In zijn ogen vloeien 

ze vooral voort uit de wederzijdse onbekendheid tussen ‘de samenleving’ en perso-

nen met een verstandelijke beperking. 

(P): ‘Je moet de samenleving steeds meer verantwoordelijk weten te maken, 

ook voor deze groep. [...] En wat is de ervaring over het algemeen? Dat de angst 

vooraf altijd heel groot is, en de tevredenheid achteraf ook. [...] Als je negatieve 

verwachtingen hebt, dan kan het alleen maar meevallen. [...] Maar er zitten ook 

heel veel voordelen aan: de cohesie [bijvoorbeeld]; vaak is zo’n instelling – als 

ze in de wijk wonen, kleinschalig, met personeel – een bindende factor. En voor 

de veiligheid in de buurt is het alleen maar goed dat daar personeel rondloopt, 

want dan is in ieder geval een wijk niet helemaal verlaten [overdag]. Dus je hoort 

ook een heleboel positieve bijeffecten.’

(voormalig overheidsbeleidsmaker, interviewtranscript 870106-107, p. 31)

gebouwen zijn waar die nieuwe [cliënten] zeker niet zullen komen, omdat ze 

dat niet willen. En [de woning van Willem] is wél een aantrekkelijk gebouw, dus  

daarop kunnen ze beter nieuwe cliënten trekken. Ik kreeg de indruk dat [naam 

instelling], wil ze nog bestaansrecht houden, ervoor moet zorgen dat er nieuwe 

cliënten binnenkomen. Ook omdat dat hele proces van verdunnen en allemaal 

gebouwen in wijken op de één of andere manier te weinig doorzet. [...] Daarom 

moest opeens [Willems woning] ontruimd worden.’

(zus, interviewtranscript 870063, p. 21)

Ook verscheidene middenmanagers bekritiseren de door de overheid en hun instel-

ling uitgedragen boodschap dat de vraag van personen met een beperking leidend 

dient te zijn voor waar zij wonen en zorg ontvangen. Manager primair proces Nico, 

die ruim vijfentwintig jaar geleden als Z-verpleegkundige bij de instelling begon, is 

daarbij met meest uitgesproken. 

(N): ‘Ik zal altijd een voorstander van het [beschermde] terrein zijn. Volgens mij 

heeft [onze instelling] een uitzonderingspositie, omdat veel cliënten hier op 

jonge leeftijd zijn gekomen en hier inmiddels veertig of vijftig jaar wonen. Die 

willen geen verandering meer.’ 

(I): ‘Maar hoe moet het dan bijvoorbeeld met die woningen die laatst door de 

Inspectie zijn afgekeurd? … Hoe kunnen jullie vervangende nieuwbouw betalen?’

(N): ‘Ach, die “rode” huizen … dat valt allemaal wel mee, hoor. Toen ze dertig jaar 

geleden gebouwd werden, waren ze “het beste van het beste” en nu deugt er 

helemaal niets meer van – volgens ons. Wíj zijn degenen die dat bepalen, hè – wij, 

professionals. Als je het aan de bewoners vraagt, krijg je iets heel anders te 

horen. …’ 

(manager primair proces, veldnotities 22 augustus 2011, p. 8)

Volgens zorgverleners is het grootste probleem van ‘vraaggestuurde zorg’ dat het 

dikwijls onmogelijk is om te achterhalen wat hun cliënten precies willen. Eén van de 

redenen daarvan is dat velen niet of nauwelijks gebruik maken van gesproken taal. 

Daarnaast levert volgens nachtverpleegkundige Geertrui, die ruim veertig jaar bij 

de instelling werkt, ook het stellen van vragen aan degenen die wel spreken, lang niet 

altijd betrouwbare antwoorden op. 

(G): ‘Er zijn in de afgelopen jaren veel mensen buiten het terrein gaan wonen. 

In de eerste twee huizen – sociowoningen heetten ze toen nog – kwamen [...] 

degenen die konden fietsen, praten, werken en een beetje schrijven. Na die twee 

huizen zijn er een heleboel mensen “naar buiten” gegaan, voor wie het misschien 

beter zou zijn als ze nog op het terrein zouden wonen. … Maar als je het hen 

rechtstreeks vraagt, zullen ze allemaal zeggen dat zij het naar hun zin hebben. 

Op die manier kom je er niet achter.’
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Volgens hem kon die keuze van buitenstaanders resulteren in alles van ‘je rijsnelheid 

aanpassen’ tot ‘gezamenlijk dingen ondernemen’.

(H): ‘Ik verwachtte dat [...] daar toch wel heel speciaal mensen kwamen wonen, 

die weten van: “Joh, je komt in een omgeving waar mensen met een verstan-

delijke handicap, omdat je ze tegenkomt, een appèl op je kunnen gaan doen”. 

En tegelijkertijd, dat er óók een grote groep is die gewoon zegt: “Joh, het is 

een mooie woonomgeving”. … En dat is óók goed, want je moet er toch ook niet  

vanuit gaan – misschien moet je er zelfs niet aan denken – dat ál die [...] huizen 

die daar gebouwd worden [voor] mensen zijn die, precies hetzelfde, állemaal 

heel erg gericht zijn op mensen met een handicap. Ik bedoel: dat is ook een heel 

onnatuurlijke samenleving.’

(bestuurder, interviewtranscript 870102-103, pp. 10-11)

Veruit de meeste zorginstellingsbeleidsmakers vinden het niet ‘reëel’ om te 

verwachten dat de nieuwkomers veel met de oorspronkelijke buurtbewoners  

zullen omgaan. Voor hen lijkt het min of meer vanzelfsprekend dat de nieuwkomers 

daarvoor – net als zijzelf – een te drukbezet dagelijks leven hebben. Verscheidene 

bestuurders koppelen die zienswijze opvallend genoeg aan de hoop dat de dagelijkse 

gang van zaken na de grootschalige transformatie van het instellingsterrein niet te 

veel zal veranderen. Zo stelt directeur Tessa, werkzaam in een omgekeerde-inte-

gratiesetting-in-aanbouw, dat het beleid voor haar al geslaagd is, als de nabijheid 

van buren zonder verstandelijke beperking ‘haar’ cliënten en hun zorgverleners niet 

zal verhinderen om te functioneren zoals ze dat gewend waren (interviewtranscript 

870040, p. 32).

Huib is één van de weinige bestuurders die de ontmoetingen met nieuwkomers toe-

juicht, omdat hij ze van groot belang acht voor de ontwikkeling van ‘zijn’ cliënten. 

Volgens hem kunnen de oorspronkelijke buurtbewoners door dergelijke interacties 

nieuwe dingen leren; de nabijheid van buren zonder verstandelijke beperking maakt 

hun dagelijks leven ‘normaler’ en dwingt hen om zich enigszins aan te passen. 

(H): ‘Je bent pas mens in de ontmoeting met anderen – en diversiteit in het 

ontmoeten van anderen is belangrijk. Mensen met een verstandelijke beper- 

king hebben vaak een sociaal netwerk dat hoofdzakelijk bestaat uit familieleden, 

zorgpersoneel en medecliënten. Vooral familieleden en zorgpersoneel vinden 

het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking meestal wel goed  

– en daardoor is er voor hen weinig ruimte om te groeien in hun ontwikkeling. 

Ontmoetingen met anderen, in een woonomgeving die “regulierder” is dan een 

beschermd instellingsterrein, doen een appel op mensen met een verstandelijke 

beperking en bieden hen groeimogelijkheden. Daarmee hebben zij baat bij dat 

contact – mits degenen die zij ontmoeten hen met respect bejegenen.’ 

(bestuurder, gespreksverslag 870102-103 ad, p.1)

Hoewel de overheid nergens specificeert wat zij op interpersoonlijk niveau van ont-

moetingen en verbindingen tussen burgers met en zonder verstandelijke beper- 

king verwacht, lijkt het Petry en Felix een uitgemaakte zaak, dat ‘de samenleving’ 

tot veel meer in staat is dan er tot op heden gebeurt. Dat dit (nog) niet heeft 

plaatsgevonden, ligt volgens hen in belangrijke mate aan de beperkte invloed van de  

rijks- en gemeentelijke overheid, zowel op het beleid van de zorginstellingen als op 

bredere maatschappelijke ontwikkelingen (interviewtranscript 870106-107, pp. 10, 

13, 14 en 870105, pp. 22-23). 

In tegenstelling tot de overheid, staan de zorginstellingsbeleidsmakers die omge-

keerde-integratiebeleid hebben omarmd wél nadrukkelijk stil bij de mogelijk 

negatieve consequenties van kleinschalige woonvoorzieningen in een reguliere wijk. 

Sterker nog: voor de meesten van hen is de verwachting dat hun cliënten daar te 

maken zouden kunnen krijgen met eenzaamheid, pesterijen, misbruik en/of beperkte 

bewegingsvrijheid een belangrijk argument tegen volledige deïnstitutionalisering 

(geweest). Veel bestuurders refereren aan hun ervaringen met ‘normale burgers’ 

die protesteerden tegen de bouw van een kleinschalige zorgvoorziening in hun 

straat. Uit hun verhalen komt naar voren dat personen met een verstandelijke be- 

perking, die van een instellingsterrein naar ‘de samenleving’ verhuizen, vrijwel ner-

gens zonder meer welkom worden geheten. Voormalig bestuurder Willart uit zich 

dan ook zeer kritisch over wat hij ‘het acceptatieniveau van normale burgers in 

bestaande wijken’ noemt:

(W): ‘Als je de wijk intrekt, dan moet je maar even wachten of je nog een  

gastheer tegenkomt. Ik heb voldoende beweging meegemaakt [naar] kleine 

zorgwoningen in bestaande nieuwbouwwijken – nou, het lawaai wat je over je 

heen krijgt, dat wil je niet weten! Ik heb in [naam gemeente] een paar keer bij de 

wethouder gezeten, omdat we twee dienstwoningen – er zaten er vier op een 

rij – wilden gebruiken voor [huisvesting van] verstandelijk gehandicapten. Ik heb 

heel [naam gemeente] over me heen gehad.’

(voormalig bestuurder, interviewtranscript 870104, p. 17)

Evenals al zijn collega-bestuurders verwachtte Willart dat omgekeerde-integratie-

beleid andere, verdraagzamere ‘normale burgers’ zou trekken; wie in een omge-

keerde-integratiesetting gaat wonen, maakt daarvoor immers ‘een bewuste keuze’. 

Maar waarvan deze nieuwe buurtbewoners zich precies bewust dienden te zijn en hoe 

zij zich tegenover de oorspronkelijke buurtbewoners dienen op te stellen, daarover 

lopen de meningen van zorginstellingsbeleidsmakers sterk uiteen. Zoals ik in  

paragraaf 6.2.2 aangaf, wilden sommige bestuurders hen vooral doordringen van de  

rechten en belangen van personen met een verstandelijke beperking; de nieuwe  

buren dienden de verschillen die zij tijdens onderlinge ontmoetingen zouden waar- 

nemen, simpelweg te accepteren of te gedogen. 

Als een van de weinige bestuurders sprak Huib zowel optimistisch als genuanceerd 

over de ‘bewuste keuze’ voor een woning in een omgekeerde-integratiesetting.  
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nabijheid van iemand die zich gedraagt op een manier die sterk afwijkt van wat zij 

normaal vinden. Zolang dat zo blijft, is het in zijn ogen onmogelijk dat er tussen hen 

en personen met een ernstige verstandelijke beperking enige vorm van toenadering 

zal plaatsvinden.

(M): ‘Ik denk dat er bij een hoger niveau misschien wel iets uit te halen zou zijn. 

Maar: daar heb ik geen ervaring mee. Maar bij lager niveau – ik geloof er niks van. 

… En dat vind ik jammer.’

(I): ‘Wat bedoel je met “dat er wat uit te halen valt”? 

(M): ‘Nou, dat ze over en weer op bezoek zouden kunnen gaan. Dan moet je toch 

al bewoners van [naam instelling] hebben die min of meer zelfstandig de deur 

uit kunnen lopen, en bij buurvrouw a of buurman b een bakje koffie kunnen gaan 

doen … En dat over en weer. En bij een lager niveau is dat gewoon niet haalbaar. 

Of dat ze ‘s samen boodschappen zouden gaan doen. Maar ik zie buurvrouw 

a of b nog niet met Bastiaan naar de stad gaan om boodschappen te doen,  

zulke mensen zijn dat totaal niet. [...] Zij raken helemaal hoteldebotel als een van 

de bewoners begint te schreeuwen, of iets dergelijks. Daar weten ze gewoon 

niet mee om te gaan. [...] Ik heb zelfs meegemaakt dat een van de bewoners in 

het afgerasterde tuingedeelte stond te schreeuwen, en dat een buurvrouw de 

kinderen naar binnen riep, van: “Kom maar effe naar binnen hoor, want die man 

maakt zo’n lawaai”. Ja, dan heb ik daar mijn vraagtekens bij. Zo leren die kinderen 

natuurlijk nooit wat er in de wereld aan de hand is.’

(zwager, interviewtranscript 870062, p. 5)

Net als veel andere familieleden staat Mannes in dubio ten aanzien van de positie 

van ‘de samenleving’ op integratiebeleid. Persoonlijk juicht hij het toe als ieder mens 

overal zou kunnen wonen maar wanneer hij aan Bastiaan denkt, gelooft hij niet dat 

het werkelijk mogelijk is.

(M): Kijk, het streven is natuurlijk alleen maar gezond: iedereen door mekaar 

heen wonen. Want het is één wereld! Alleen – ik weet niet of het haalbaar is [...] 

Vanuit mezelf gezien zou ik het toejuichen, maar vanuit Bastiaan en z’n mede-

bewoners gezien denk ik [...] [dat het voor] de meesten geen voordelen heeft. 

… Maar op zich is het natuurlijk toe te juichen, dat iedereen gewoon overal kan 

wonen. Tuurlijk!’

(I): ‘Hmhm. Maar dat is dan meer een utopie?’ 

(M): ‘Ja. Kijk, ik houd ook niet van zwarte en witte wijken of scholen. Ik vind dat 

zulke belachelijke dingen allemaal. [...] Dan denk ik van: we maken er gewoon 

één grote hoop van, we mixen – en waar iedereen terecht komt, komt iedereen  

terecht. Dat moet toch kunnen!? We zijn één wereld, we zijn allemaal mens. … 

Dat zou hier ook heel mooi zijn. Maar dat is nog echt (lacht) een droom.’ 

(zwager, interviewtranscript 870062, pp. 20, 21-22)

Hoewel veel wettelijke vertegenwoordigers aanvankelijk zeer hoopvol waren over de 

mogelijkheden van omgekeerde integratie, betekent de nabijheid van buren zonder 

verstandelijke beperking in de praktijk volgens hen vaak zeer weinig voor hun kind, 

broer of zus. Vooral familieleden van personen met een ernstige verstandelijke  

beperking en/of ernstige gedragsproblematiek spreken zich negatief uit. Mannes, 

die aanvankelijk ‘heel positief’ zegt te zijn geweest, is één van hen. 

  

(M): ‘Ik dacht dat er meer uit te halen was. Ik dacht: “Die mensen in de wijk  

hebben er voor gekozen om tussen de bewoners van [naam instelling] te gaan 

wonen.” Maar ja, ze doen er heel weinig mee. En ik denk dat er vanuit [naam  

instelling] ook te weinig mee gedaan wordt. Want in het begin werd er gezegd 

van: “Ja, dan kunnen [die nieuwe] bewoners eens een keer bij bewoners van 

[naam instelling] op bezoek gaan”. Maar dat komt er gewoon niet van, want de 

mensen die daar in die rijtjeshuizen wonen zijn tweeverdieners – die werken de 

hele dag, en ‘s avonds zijn ze met de kinderen bezig. Het komt er niet van, in de 

weekenden ook niet. Het is mij echt tegengevallen, eigenlijk. Ik had er meer van 

verwacht. Dat er meer onderling contact zou zijn. … Ja, het is me echt tegen-

gevallen.’

(zwager, interviewtranscript 870062, p. 4)

De voor Mannes teleurstellende ervaringen in een ‘geïntegreerde woonsetting’ 

versterkten hem in zijn overtuiging dat mensen zoals Bastiaan geen profijt kunnen 

hebben van het leven in ‘de normale wereld’.

(M): ‘Bastiaan woont nu weer op het instellingsterrein. En ja, wat maakt het 

voor verschil? Niks. [...] Voor Bastiaan sowieso helemaal niet [...] – die ziet dat 

verschil ook helemaal niet tussen mensen – en wat ik zo hoor van die andere 

bewoners die [daar met hem] hebben gewoond: er is gewoon geen verandering. 

Ze missen dus [dat buurtje] niet, ze missen de mensen [zonder verstandelijke 

beperking] die er woonden niet [...] Die integratie met de normale wereld, 

daar heeft Bastiaan toch al niks mee. Want ik ga regelmatig met hem buiten 

het terrein wandelen, maar of hij nou [in de wijk hiernaast] wandelt of hier,  

Bastiaans gedrag blijft hetzelfde. [...] Er is gewoon geen contact tussen  

Bastiaan en mensen die hij tegenkomt. Of interesse; dat ‘ie eens kijkt van: wat 

een mooie struik staat daar in de tuin, of: die mensen zijn een schuurtje aan het 

bouwen … Daar heeft Bastiaan totaal geen interesse voor. Wat hem betreft 

denk ik van: hij woont nu op [naam woonvoorziening op beschut terrein], ik hoop 

dat ‘ie daar nu wel oud mag worden. En die integratie – nou, nee, dat hoeft  

eigenlijk niet.’ 

(zwager, interviewtranscript 870062, p. 4)

Volgens Mannes blijkt de zeer beperkte positieve invloed van ‘de normale wereld’ ook 

uit het feit dat buitenstaanders vaak niet bereid zijn om tijd door te brengen in de 
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6.3.4 De positie van een zorginstelling en haar vertegenwoordigers

De afgelopen twee decennia heeft de overheid geprobeerd de overduidelijke  

aanwezigheid van zorginstellingen in het leven van mensen met een verstandelijke 

beperking terug te dringen, om laatstgenoemden de mogelijkheid te geven zicht-

baarder onderdeel uit te gaan maken van onze samenleving (voormalig overheids-

beleidsmaker, toespraaktranscript 001, p. 5). Anno 2014 stelt Petry echter, dat 

personen met een verstandelijke beperking in een omgekeerde-integratiesetting 

nog steeds ‘te vaak’ uit het zicht van de buitenwereld blijven. In zijn ogen blokkeren 

zorginstellingen zo allerlei potentiële interacties tussen burgers met en zonder 

handicap. Twintig jaar na de introductie van De perken te buiten is Petry er nog altijd 

van overtuigd dat er voldoende ontmoetingen zullen gaan plaatsvinden, wanneer een 

zorginstelling en haar vertegenwoordigers meer naar de achtergrond verdwijnen 

(interviewtranscript 870106-107, pp. 23-24, 41-42, 43).

Die zienswijze contrasteert scherp met de geluiden die bestuurders en regiomana- 

gers in omgekeerde-integratiesettingen laten horen. Zij beschouwen zorgverleners 

zonder uitzondering juist als onmisbare schakels in het dagelijks leven van hun 

cliënten. Enkelen van hen noemen het initiëren van ontmoetingen tussen buurt-

bewoners met en zonder verstandelijke beperking zelfs expliciet een taak van hun 

personeel; en bedelen woonbegeleiders in hun beleidsstukken de rol van ‘bruggen-

bouwer’, ‘voortrekker’ of ‘gangmaker’ toe (informatiebrochure 002, p. 7). Bestuurder 

Victor stelt dat zorgverleners zichzelf meer moet laten zien aan de buitenwereld. 

(V): ‘Ik denk dat begeleiders zich nog veel meer kunnen laten zien naar buiten 

toe. Omdat dit tot voor kort een besloten instellingsterrein was, is het soms wel 

erg naar binnen gericht. In onze buitenwoningen zie ik wat er allemaal mogelijk is. 

Daarom zeg ik vaak tegen ze: “Probeer op te staan, laat jezelf zien, treedt naar 

buiten, ook via de sociale media. Er is meer mogelijk dan je denkt”.’

(bestuurder, gespreksverslag 870080, p. 1) 

Bestuurder Huib benadrukt dat het ook belangrijk is dat zorginstellingsvertegen-

woordigers constructief reageren als nieuwkomers iets met hun buurtgenoten met 

een verstandelijke beperking willen ondernemen, maar dat dit geenszins betekent 

dat ze niets hoeven te ondernemen als de nieuwkomers geen toenadering zoeken. 

Integendeel: volgens Huib dienen zij zich dan toe te leggen op verleidingstechnieken. 

(H): Zorg ervoor dat je het aantrekkelijk maakt om die ontmoeting met elkaar 

te hebben. Zorg er als [naam zorginstelling] voor – want je bent wel rijk verge- 

leken met individuele mensen natuurlijk – dat je faciliteiten biedt. Als er dan zo’n 

buurtbarbecue is, betaal jíj toch het vlees! Ik bedoel: je kunt erg verleiden om 

dingen samen te doen. Maar je moet er wel wat extra’s voor doen, want op het 

moment dat je buurman áltijd hulp nodig heeft, loop je het risico dat mensen 

weer afhaken. [...] Je moet het dus niet alleen financieel faciliteren, maar ook 

De meeste wettelijke vertegenwoordigers zijn het met de zorginstellingsbeleids-

makers eens dat het ‘irreëel’ is om te verwachten dat de nieuwkomers veel tijd en 

aandacht aan hun buurtgenoten met een verstandelijke beperking zullen besteden. 

Sommigen onderbouwen die opvatting met de claim dat ‘zelfs’ diverse familieleden 

niet goed kunnen omgaan met hetgeen ze ervaren tijdens interacties met hun  

gehandicapte kind, broer of zus en er daarom wegblijven. Laurie, die haar zus Sabine 

wekelijks opzoekt, vertelt bijvoorbeeld dat enkele van Sabines huisgenoten nooit 

familievisite krijgen – om er aan toe te voegen:

(L): ‘Moeten we dan van de nieuwe buren verwachten, wat sommige familieleden 

niet eens doen!?’

(zus, gespreksverslag 870086, p. 3)

Zorginstellingsvertegenwoordigers spreken zich dikwijls op een vergelijkbare manier 

uit. En de enkele keer dat zij wel hoge verwachtingen over de betrokkenheid van de 

nieuwe buren hebben, herkennen laatstgenoemden zich daar weer niet in. Wouter en 

zijn vrouw Esmée vertellen bijvoorbeeld:

(W): ‘Als je de mensen van [naam instelling] daarover hoort praten, dan hebben 

wij ook wel eens tegen elkaar gezegd: “Ja, nou wordt het wel heel erg geroman-

tiseerd”.’

(E): ‘Ze hebben het dan ook over “het noaberschap”. …’ 

(W): ‘Ja, het wordt wel heel erg opgeklopt. Net alsof het normale buren zijn, 

maar dat is natuurlijk niet zo. [...] Wij hadden ook het idee dat er gedacht wordt, 

dat mensen hier echt heel bewúst gaan wonen, vanuit “de integratiegedachte”. 

Maar dat is absoluut niet waar.’

(E): ‘Wij wonen hier meer omdat we totaal niks tégen (lacht) mensen met een 

handicap hebben [...]

(W): ‘Ja. Waarom kies je een plek om te wonen? Omdat de plek je aanstaat en 

omdat het huis je aanstaat. Dat is normaal: ook in een normale [wijk] weet je 

ook niet wat je buren worden. [...] Maar het is geen bewuste keus van: “Wij willen 

absoluut daar wonen, want dáár wonen we geïntegreerd met gehandicapten”. 

[...] Beleidsmatig is integratie een doel … en voor ons is integratie geen doel.’

(E): ‘Nee, we zijn hier niet gaan wonen om te integreren.’ (lacht)

(W): ‘We zijn hier om hier te leven en het naar ons zin te hebben. En ja, die inte-

gratie hoort er dan bij. Maar als we een andere plek hadden gekozen dan hoort 

dat er ook bij; [...] dan moet je ook integreren met je buren. En als daar dan 

mensen tussen zitten met wie je moeilijk kunt communiceren, dan leidt dat ook 

tot een bepaald niveau van integratie. Ik denk dat dat hier niet anders is. Dus: 

dan is het afhankelijk van wat voor verwachtingen er leven bij beleidsmakers. En 

daar denk ik wel eens van: die zijn misschien wat te hoog gespannen.’

(E): ‘Het moet ook wel haalbaar zijn, inderdaad. Ook voor de mensen hierachter.’

(buurtbewoners zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870028, 

pp. 37-38, 55-56)
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uitmondt in een langduriger relatie. Ze zijn namelijk vaak overbelast, en zullen het 

alleen maar fijn vinden als één van de nieuwe buren iets van hen wil overnemen 

– bijvoorbeeld kleren kopen of een uitje. [...] Ook bij spontaan of oppervlakkig 

contact is het goed als er zorgverleners aanwezig zijn, maar het liefst blijven zij 

ook dan een beetje op afstand. Ze zouden de nieuwe buren eventueel wat tips 

of handvatten kunnen geven; een “set van aanwijzingen per cliënt”. Bijvoorbeeld 

door na een eerste ontmoeting te vertellen dat een buurman, die samen met 

een cliënt de containers aan de straat heeft gezet, er niet gek van moet opkijken 

als de volgende keer zijn tuinmeubilair aan de straat wordt gezet – omdat die 

cliënt daar geen verschil tussen ziet.’ (lacht)

(I): (lacht) ‘Moeten zorgverleners zelf het initiatief nemen om de nieuwe buren 

op de hoogte te brengen van zo’n “set van aanwijzingen per cliënt”?’ 

(H): ‘Dat hoeft niet altijd. Maar ze moeten wel altijd alert zijn tijdens ontmoetingen 

met nieuwe buren. “Zeer actieve observatie” noem ik dat. Dus kijken van: wat 

gebeurt hier? En: als we dit willen uitbouwen, hoe kunnen we daarvoor zorgen?’ 

(bestuurder, gespreksverslag 870102-103 ad, pp. 1-2)

Verscheidene familieleden van personen met een ernstige verstandelijke beperking 

hebben er moeite mee hoe instellingsvertegenwoordigers vorm en invulling geven 

aan de interacties met de nieuwe buren. Zij plaatsen vraagtekens bij diverse initia- 

tieven die ontmoetingen tussen hun kind, broer of zus en de nieuwe buren dienen te 

bevorderen, omdat ze betwijfelen of daarbij wel genoeg rekening wordt gehouden 

met de verschillende belevingswerelden van de betrokkenen. Zo stelt zwager 

Mannes dat de meeste collectieve buurtactiviteiten veel beter aansluiten bij het 

wereldbeeld van de nieuwe buren dan bij dat van Bastiaan en zijn huisgenoten.

(M): ‘Paaseieren zoeken met kinderen die daar intussen geboren zijn en die daar 

wonen – ja … daar hebben die bewoners van [naam woonvoorziening] weinig 

of niks aan. Die lopen daar een beetje door die struiken naar een ei te zoeken, 

onder begeleiding. … Ze weten helemaal niet wat er aan de hand is op zo’n dag 

van paaseieren zoeken! Terwijl die kleine kindjes, die vinden dat leuk.’

(zwager, interviewtranscript 870062, p. 14)

Verscheidene zorgverleners plaatsen op hun beurt vraagtekens bij de organisatie-

visie op interacties in een omgekeerde-integratiesetting. Zij wijzen er bijvoorbeeld 

op dat hun bestuurders claimen dat ontmoetingen met de nieuwe buren belangrijk 

zijn, terwijl ze de weinige fysieke plekken die (spontane) interactie faciliteren – een 

zwembad, een boerderij – in verband met bezuinigingen als publieke ontmoetingsplek 

opheffen (veldnotities 9 februari 2011, p. 22; 12 mei 2012, p. 81). 

Ook diverse nieuwkomers bekritiseren de geloofwaardigheid van de zorginstellings-

visie. Een van de kritische nieuwe buren is Sandy, die met haar man en kinderen ruim 

tien jaar in een omgekeerde-integratiesetting woont. Sandy stelt vast dat zij in het 

in de sfeer van dat er mensen zijn die zich voor verantwoordelijk voelen voor 

het proces. Buurtaanspreekpunt John [bijvoorbeeld] is heel belangrijk voor zo’n 

proces. Die is vrij realistisch, die zegt niet: “Jullie móeten”. Maar hij faciliteert 

dat mensen wel met elkaar in contact komen.’

(bestuurder, interviewtranscript 870102-103, p. 11)

Voormalig bestuurder Willart heeft het altijd als ‘onwenselijk’ beschouwd om de lat 

hoger te leggen dan wat hij ‘gewoon sociaal verkeer’ noemt. Hij vindt dat een zorg- 

instelling interacties tussen oorspronkelijke en nieuwe bewoners niet te veel dient 

te regisseren.

(W): ‘Als er gewoon sociaal verkeer ontstaat – zoals dat ook in een normale wijk 

ontstaat – dan was ik daar content mee. [...] Je moet het vooral zoeken in de 

ontmoetingen die er al zijn. Zeker als je dicht bij elkaar woont, heb je met elkaar 

van doen. [...] Je krijgt altijd vormen van communicatie die situationeel gebonden 

zijn. Dat vind ik heel normaal, [...] dat mensen met elkaar zodanig interactioneel 

verkeer opbouwen, dat ze elkaar kunnen begrijpen. En let wel: ik loop bij mijn 

buurman ook niet de deur plat, want dat is niet normaal. Dat moet een verstan-

delijk gehandicapte dan ook niet doen, hè!’ 

(voormalig bestuurder, interviewtranscript 870104, pp. 14-15)

Om ‘gewoon sociaal verkeer’ mogelijk te maken, is het volgens regiomanager  

Ellen vooral van belang dat zorginstellingvertegenwoordigers met de nieuwe buren 

in gesprek blijven over de door hen waargenomen verschillen tijdens ontmoetingen 

met oorspronkelijke buurtbewoners, en hen desgewenst informatie verstrekken 

over wat zij van laatstgenoemden kunnen verwachten. 

Vrijwel geen enkele instellingsbeleidsmaker schetst een gedetailleerd beeld van 

de door hem of haar gewenste houding van zorgverleners tijdens alledaagse 

ontmoetingen in de buurt. De meesten van hen blijven aan de oppervlakte, met 

uitspraken zoals die van directeur Tessa: ‘Onze bewoners moeten in staat worden 

gesteld om relaties te leggen en te onderhouden met anderen’ of: ‘Je moet de  

omgevingsfactor continu blijven meewegen in de actie die je als individuele begeleider 

met je individuele cliënt doet’ (interviewtranscript 870040, p. 33). 

Bestuurder Huib spreekt als één van de weinigen wel concreet over de houding 

die zijn personeel volgens hem dient aan te nemen tijdens interacties tussen hun 

cliënten en de nieuwkomers. 

(H): ‘Ik denk dat goed is als zorgverleners, of familieleden, aanwezig zijn tijdens 

de eerste ontmoetingen tussen een oude en nieuwe buurtbewoner – zodat ze 

eventueel kunnen assisteren bij de kennismaking, of tips kunnen geven. Maar 

verder moeten ze zo veel mogelijk op afstand blijven. Ik schat in dat zorg-

verleners en familieleden dat wel “automatisch” zullen doen, als zo’n contact  
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moeten houden met het stimuleren van kortdurende, vluchtige ontmoetingen in 

de buurt, zolang het hun kind, broer of zus ontbreekt aan langdurige, diepgaande 

verbindingen. Vooral buurtbewoners met een ernstige verstandelijke of meervoudige 

beperking hebben volgens hun wettelijk vertegenwoordigers voor alles gebrek aan 

mensen die langere tijd aandachtig in hun nabijheid willen zijn; iets wat er door 

de aanhoudende personeelsdoorstroom niet beter op wordt. Daarom heeft het  

bevorderen en behouden van langdurige, persoonlijke relaties (al of niet met 

zorgverleners) nadrukkelijk hun voorkeur boven het faciliteren van oppervlakkige  

contacten met de nieuwe buren. Bastiaans zwager Mannes zegt hierover:

(M): ‘Ik denk als Bastiaan in deze omgeving kan blijven en als er niet teveel  

wisseling van verzorgers is – want dat heb je nogal eens een keer – [dat dat 

goed doet]. Ik denk [...] dat Bastiaan [...] en al deze bewoners heel veel baat 

hebben van een beetje dezelfde omgeving en een beetje dezelfde verzorgers. 

[...] Dat er regelmatig verzorgers wegvallen door zwangerschap, door dit, door 

dat, weet ik wat – en er komen iedere keer weer anderen, dat doet niet goed.’

(zwager, interviewtranscript 870062, p. 19) 

De meeste zorginstellingvertegenwoordigers beschouwen de vele personeelswisse- 

lingen als veel minder problematisch. Manager primair proces Nico bijvoorbeeld, 

noemt de snelle doorstroom ‘iets waarmee cliënten moeten leren leven’ en typeert 

de meeste oorspronkelijke buurtbewoners als ‘experts in afscheid nemen’ (veld-

notities 22 augustus 2011, p. 9). Die opvatting wordt door veel van zijn collega’s 

onderschreven: hoe moeilijk het wellicht ook is, personen met een verstandelijke 

beperking zullen vaak nieuwe zorgverleners tegenkomen, omdat dat nu eenmaal 

‘passanten’ zijn. 

Geestelijk verzorger Angela zet als een van de weinige instellingsvertegenwoordigers 

vraagtekens bij de aanhoudende personeelsdoorstroom. Volgens haar dwingt 

de schijnbare onvermijdelijkheid van die wisselingen niemand ertoe om zich bij de 

negatieve consequenties ervan neer te leggen. Angela noemt het ‘een zeer treurige 

constatering’ dat de meeste bewoners van zorginstellingen ‘experts in afscheid 

nemen’ zijn geworden. In haar ogen is het juist cruciaal dat personen met een ver-

standelijke beperking een langdurige, persoonlijke relatie met hun zorgverleners 

ontwikkelen, waardoor er meer ruimte ontstaat voor ‘hun eigen verhaal’. De ruimte 

voor dit ‘eigen verhaal’ staat of valt volgens Angela met een aanhoudende persoon-

lijke betrokkenheid van zorgverleners, omdat zij vaak de enigen zijn die regelmatig 

contact met hen hebben. 

(A): ‘Dat jobhoppen om de paar jaar is misschien goed voor “de ontwikkeling” 

van de begeleider, maar niet voor de cliënt. Ik begrijp het dilemma ”professionele 

afstand versus aandachtige, persoonlijke nabijheid” wel – en ik weet dat het  

opbouwen van een langdurige relatie met een cliënt erg intensief kan zijn – maar 

dagelijks leven slechts sporadisch merkt dat de zorginstelling en haar vertegen-

woordigers open staan voor contact met de nieuwe buren.

(S): ‘[Naam instelling] is moeilijk bereikbaar, vind ik. Ze doen heel erg open en 

transparant, maar dat zijn ze eigenlijk niet, in mijn beleving. [...] Dat integreren 

werd wel met een heleboel woorden gepromoot, maar in de praktijk viel dat erg 

tegen. [...] Er werd bijvoorbeeld gevraagd: “Wilt u vrijwilliger worden?” Nou, prima 

- dat hebben veel mensen ingevuld. Vervolgens worden ze nooit meer uitgenodigd 

om vrijwilliger te worden! Als je het invult, verwacht je ook dat er iemand langs 

de deur komt, die zegt: “Ik heb vrijwilligers nodig”. Het gaat allemaal vreselijk 

moeilijk.’ 

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870031, 

pp. 23-25)

Volgens Rolf lijkt het de zorginstelling in de kleine twintig jaar dat hij in een omge-

keerde-integratiesetting woont vooral te hebben ontbroken aan een uitgewerkt, in-

spirerend en breed gedragen beleidsstreven. Hij en zijn vrouw hebben zich geregeld 

afgevraagd wat de opeenvolgende bestuurders precies (hebben) willen bereiken 

met omgekeerde-integratiebeleid en waarom ze niet vaker het voortouw namen 

om de interactie tussen de oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners te stimuleren. 

(R): ‘In het begin hadden we wel zoiets van: als je nou iets doet met “integratie”, 

moet je je daar dan ook niet voor inspannen als organisatie? Want niemand 

weet wat het precies is, niemand heeft daar een doelstelling bij geformuleerd; 

er bestaat geen lijstje van: we zijn geïntegreerd als we dát bereikt hebben. [...] 

Moet je daar nou in sturen of niet? Ik weet eigenlijk niet of dat nou moet – het 

hangt ervan af wat je als instelling als doel formuleert [...] En achteraf gezien 

kun je zeggen: “Die doelen waren er niet”. Punt. Dus: er is ook niks gebeurd. Maar 

er zijn misschien wel kansen gemist; je had allerlei dingen kunnen doen om el-

kaars kracht wat meer te benutten. [...] Je hebt daar bij die vijver een prachtige 

plek – jongens, maak daar een restaurant! Doe iets leuks! Dan zit je daar toch 

fantastisch!? D’r zijn zo mensen die daar naartoe hollen als vrijwilliger, die willen 

zó meedoen! De winkel draait geloof ik op z’n laatste adem of zo. Dan denk ik: 

als je dat een beetje handig aanpakt, dan is dat toch gewoon het hart van zo’n 

plek!? Je zou er als instelling meer aan kunnen doen, naar mijn smaak. Maar 

misschien ik, of andere mensen die hier wonen, ook hoor – ik wil de hand ook in 

eigen boezem steken. Eigenlijk liggen er wel mooie kansen om van zo’n gemeen-

schapje als dit is nog net iets meer te maken.’ 

(buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, interviewtranscript 870032, 

pp. 10-11)

Verscheidene familieleden herkennen zich niet in de prioriteiten die de instelling 

stelt. Volgens hen zouden instellingsbeleidsmakers zich in het geheel niet bezig 
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(B): ‘Het lijkt er wel wat op hoe ik altijd spelletjes speel met m’n dochter. Voor 

haar is het zó belangrijk om van mij te winnen, dat ik haar vaak laat winnen. 

Maar dat moet ze niet merken, want dan is de lol er voor haar vanaf. Dus moet 

ik onopvallend handelen – en zo beleven we beide veel plezier aan zo’n spelletje.’

(I): ‘Het ligt er volgens jullie dus vooral aan waarom een bepaalde activiteit 

plaatsvindt. … Gaat het vooral om plezier maken, dan moeten we minder op de 

regels letten en meer plezier maken!?’ 

(B): ‘Ja. En daar is soms een soort … georkestreerde oneerlijkheid voor nodig. 

Misschien is dat wel wat omgekeerde integratie is.’ 

(bestuurder en regiomanager, veldnotities 10 juni 2010, p. 37)

Bestuurder Sam is als enige nog ambitieuzer, en verwacht daarbij vooral veel van 

het personeel op de woonvoorzieningen. In zijn ogen moeten de woonbegeleiders 

de nieuwe buren leren hoe zij met hun cliënten kunnen omgaan. Sam stelt dat zij 

tijdens interacties tussen buurtgenoten met en zonder verstandelijke beperking de 

‘schurende’ kanten van de onderlinge verschillen niet te veel dienen af te schermen, 

maar juist moeten proberen ontmoetingen te bevorderen waarin ook ruimte en 

aandacht is voor de confronterende aspecten van de andersheid van hun cliënten. 

(S): ‘Als de basis is dat [zorgverleners] “passant” zijn in hun leven en dat ze  

iemand ondersteunen in het vormgeven van zijn of haar leven, dan moet je ook 

een bescheiden rol proberen te kiezen. Door te zeggen: “Buurman, ik snap dat 

je last hebt van de muziek” of: “Ik snap dat je vindt dat de tuin eens wat moet 

worden aangepakt [...] – maar zullen we eens gaan praten met de cliënt waar-

over het gaat? Zou je dat leuk vinden?” Dan ga je de buurt een beetje leren, en 

misschien ook de cliënt helpen om die volwaardige of betere positie te krijgen.’ 

(I): ‘En in het geval van [...] iemand met wie het niet goed mogelijk is om verbaal 

te communiceren?’

(S): ‘Dan is dat veel verder weg, dan zul je als zorgverlener meer moeten 

overnemen. Dan kom je minder makkelijk dichtbij … Toch heb ik persoonlijk een  

basishouding waarbij je zegt: “Ik wil contact – [laten we] kijken hoe maximaal ik 

dat kan uitbuiten”. Er was [bijvoorbeeld] een cliënte, die niet kon praten en vlug 

van de wereld was, die altijd op een bed bij de kassa van een winkel lag, Toen 

moest ik een keer of naar díe winkel of naar een andere winkel – en ik zei: “Ik ga 

dáár naartoe, want misschien is ze d’r wel.” Zij reageert als je even langsloopt 

en dat vind ik leuk, als iemand een glimlach geeft. Dat was het enige wat er  

terugkwam, iets van: “Hé, d’r is iemand in mijn buurt.” Dus ik ging voor haar die 

kant op. [...] Het is natuurlijk fantastisch dat die zorgverleners hadden bedacht: 

“Als we die dame op dat bed daar neerleggen, dan ontstaat er iets bij die kassa”. 

[...] Dat is de zoektocht naar hoe dicht je bij [iemand] kunt komen; wat je voor 

hem kunt betekenen. Soms is het misschien niet zo veel, of allemaal ver weg. Dat 

is dan zo. Maar het is wel mooi om op zoek te gaan en te kijken. En om je eigen rol 

je kunt evengoed zeggen dat langdurig in iemands nabijheid zijn ook allerlei 

ontwikkeling oplevert: ontwikkeling in de diepte.’

(geestelijk verzorger, veldnotities 6 maart 2012, p. 35)

6.3.5 Wat het erkennen van verschil van de deelnemers aan een ontmoeting vraagt

Wat vraagt het erkennen van verschil tussen personen met en zonder verstandelijke 

beperking van de betrokkenen bij een interactie? Terwijl de overheid geen concrete 

antwoorden op die vraag formuleert, richten de zorginstellingsbeleidsmakers in 

omgekeerde-integratiesettingen zich vooral op wat hun personeel zouden moeten 

doen om moeilijke, onbehaaglijke of vervelende confrontaties tussen buren met 

en zonder verstandelijke beperking te voorkomen. Als ze zich al uitspreken over de  

gewenste houding van de nieuwkomers, dan doen ze dat vooral met de verwachting 

dat die de meeste door hen waargenomen verschillen zullen moeten accepteren of 

gedogen (zie paragraaf 6.2.3). 

Slechts enkelen van hen geven aan dat zij geen genoegen nemen met een dergelijke  

opvatting van ontmoetingen in omgekeerde-integratiesettingen. Bestuurder Corneel 

en regiomanager Bram bijvoorbeeld, stellen dat er pas voldoende ontmoetings-

ruimte tussen personen met en zonder verstandelijke beperking ontstaat, wanneer 

(de vertegenwoordigers van) beide partijen over een bepaalde soepelheid beschik-

ken en bereid zijn te erkennen dat ze niet altijd en overal gelijkwaardig met elkaar 

kunnen meedoen. Anders gezegd: in sommige situaties en gezelschappen zullen of 

de buren met of de buren zonder verstandelijke beperking letterlijk en figuurlijk een 

stap terug moeten doen of een pas op de plaats moeten maken, om een voor alle 

betrokkenen bevredigende ontmoeting te creëren. 

(C): ‘Je kunt [oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners] niet zomaar op één 

hoop gooien; daarvoor zijn er teveel verschillen die niet altijd goed samen gaan. 

Kijk, als hier buurjongens op het veld voetballen, dan mogen er wel eens een of 

twee van onze bewoners meedoen, maar die worden dan [naam profvoetballer] 

genoemd en meteen wissel gezet. Die zitten de hele middag op de reservebank! 

En dat snap ik ook wel, want als zij mee zouden voetballen, dan is het spel niet 

leuk meer – die bal vliegt alle kanten op. [...] Daarom is het onderscheid tussen 

gewone sport en g-sport ook zinvol; er zullen dingen uitsluitend voor verstan-

delijk gehandicapten moeten worden georganiseerd. [...] En neem bijvoorbeeld 

onze kermis: die is ooit in het leven geroepen voor onze bewoners en hun ou- 

ders, maar inmiddels komt half [naam gemeente] langs. Toen dat op een ge-

geven moment ten koste van onze bewoners dreigde te gaan, hebben wij een 

voorrangsbeleid ingevoerd: onze bewoners gaan bij alle attracties voor. Bij het 

rad van fortuin bijvoorbeeld, is het van te voren soms al duidelijk wie er wat 

krijgt en wordt het spel zodanig beïnvloed dat dat ook zo uitkomt – uiteraard 

zonder dat die van ons het merken. Heel vaak is dit wel duidelijk voor de andere 

deelnemers, maar die houden zich stil.’ 
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(M): ‘Het is tegenwoordig zo: [...] als ik iets geef, dan moet ik ook iets terug-

krijgen. En als je dan niks terugkrijgt, dan denk ik dat het bij heel veel mensen 

spaak loopt. Dat is bij [naam woonvoorziening] met die [nieuwe buurtbewoners] 

er omheen [ook gebeurd]. In eerste instantie waren ze heel enthousiast; ze 

waren aanwezig bij de eerste paal in de grond, [...] een feestje, een barbecue 

en weet ik wat [...] Er kwamen ook mensen echt kennismaken, van: “Oh ja, dat 

is Bastiaan – oh, is dat uw zwager?” [...] Maar later [...] kwam ik die mensen nog 

wel eens tegen – dan waren ze in de tuin bezig en liep ik er langs met Bastiaan 

[...] – en dan was het toch zo van, ja … “Wat heb ik daar nou aan?” Die mensen 

hadden, naar mijn idee, weinig behoefte meer. Ze woonden daar hartstikke mooi, 

ze hebben weinig last van de bewoners van [naam woonvoorziening], maar … ze 

hebben er ook geen profijt van.’ 

(I): ‘Maar jíj haalt er wel degelijk iets uit, of meer dan “iets” – Bastiaan is bijna 

alles voor je, zeg je … Heb je het idee dat de [nieuwe] buren iets van wat jij eruit 

haalt, er ook uit zouden kunnen halen?’ [...]

(M): ‘Die glimlach of die ondeugende dingetjes van Bastiaan – iets stiekem uit de 

koektrommel snoepen – dat krijg ik d’r voor terug. Kijk, Bastiaan kan niet praten, 

dus ik kan tien keer zeggen: “Goh Bastiaan, ik heb dit of dat gedaan, vandaag of 

gisteren” en dat doe ik ook wel, maar of ‘ie er iets van oppakt? Hij kan in ieder 

geval niks terugzeggen. [...] Ik denk dat de buitenwereld dáár tegenaan loopt: ze 

kunnen wel iets zeggen tegen Bastiaan of één van die andere bewoners, maar 

ze krijgen [...] verbaal niks terug. En die glimlach, … die zien de meesten niet. Of 

ze vinden dat niet genoeg …’

(zwager, interviewtranscript 870062, pp. 13, 14, 15)

Lydia, de zus van de ernstige verstandelijk gehandicapte Willem, benadrukt dat ont-

moetingen met personen met een ernstige verstandelijke beperking pas wederkerig 

kunnen worden, wanneer anderen bereid zijn om zich langdurig met hen te verbinden. 

Om Willem te ontmoeten is volgens haar naast trouw en doorzettingsvermogen ook 

de bereidheid om initiatief te nemen cruciaal. Lydia illustreert de potentiële impact 

van een dergelijke houding met een verhaal over de jarenlange relatie tussen Willem 

en Pieter en Brechtje, twee oud-leerlingen van haar overleden moeder. 

(L): ‘Een groepje oud-leerlingen van mijn moeder had op een gegeven moment 

door dat het een beetje moeilijk voor haar was om wekelijks naar Willem toe te 

reizen. [Toen was] er een echtpaar dat een rooster maakte met oud-leerlingen, 

die mijn moeder beurtelings naar [naam instelling] brachten. Iedere woensdag 

reed er een auto voor met oud-leerlingen. [...] Ze hebben dat een jaar of elf 

gedaan, en toen mijn moeder overleden is, zijn degenen die dat rooster hadden 

gemaakt – Pieter en Brechtje – daarmee doorgegaan. Eens in de maand komen 

zij. Dat is een héél langdurig contact van Willem, díe herkent ‘ie héél erg goed. Ja, 

dan is ‘ie zo gelukkig, als die twee komen. Altijd zijn ze d’r, heel rustige mensen, … 

als zorgverlener – als je toch een passant bent – te verminderen.’

(bestuurder, interviewtranscript 870033, pp. 16, 17-18)

Bestuurder Sam verwacht dat het stimuleren van dergelijke ontmoetingen niet  

alleen de tolerantie van nieuwe buurtbewoners kan vergroten, maar hen er ook toe 

kan aanzetten om zich voor hun buurtgenoten met een verstandelijke beperking in 

te zetten. In zijn ogen bieden laatstgenoemden hun nieuwe buren meer dan genoeg 

mogelijkheden om een leven te leiden dat beter aansluit bij hun meest fundamentele 

waarden en behoeften. 

(S): ‘Ik heb in mijn leven heel wat mensen dood zien gaan. En wat zeggen mensen 

aan het eind van hun leven? [...] Ik ben ze niet tegengekomen die zeiden: “Ik heb 

een mooie boot gehad, [...] een fantastisch huis en ik heb de wereld rondge- 

reisd”. Nee, ze zeggen allemaal: “Ik heb met die nog een conflict”; “Ik heb dat niet 

goed gedaan”; “Ik heb m’n kinderen verwaarloosd”, enzovoort. Als je de balans 

opmaakt aan het eind van je leven, gaat het heel vaak over: hoe zijn mijn relaties 

geweest en wat heb ik voor anderen kunnen betekenen? En ik gun iemand met 

twee banen, twee vakanties en vier kinderen wel dat ‘ie eens even nadenkt of 

dat nou het mooie leven is dat ‘ie zou moeten leiden. [...] Misschien [...] denkt ‘ie 

op een gegeven moment, als ‘ie een motor wil kopen in het kader van zijn midlife-

crisis – of wat voor crisis dan ook [...]: “Wacht eens even, ik ga eens wat voor m’n 

buren doen”. En dan ligt het voor het oprapen!’

(bestuurder, interviewtranscript 870033, pp. 19-20)

In strijd met de hoge ambitie van bestuurder Sam, wijzen verscheidene wettelijke 

vertegenwoordigers erop dat de dagelijkse routine van veel woonvoorzieningen  

dikwijls al onvoldoende ruimte laat voor de meest basale voorwaarden voor burencon-

tact. Zo komen veel oorspronkelijke bewoners, vanwege een gebrek aan begeleiders, 

in de weekenden bijvoorbeeld nauwelijks buitenshuis, terwijl dat dé momenten zijn 

waarop de nieuwkomers zich wel op straat laten zien (zie paragraaf 4.1.1). 

Andere familieleden plaatsen kritische kanttekeningen bij de haalbaarheid van het 

(door bestuurder Sam verwoorde) beleidsstreven om ontmoetingen en verbindin- 

gen tussen buren met en zonder verstandelijke beperking te bevorderen. Ze stellen 

dat laatstgenoemden doorgaans alleen behoefte aan burencontact hebben,  

wanneer dat gepaard gaat met een duidelijk aanwijsbare vorm van wederkerigheid 

– iets wat tijdens de interacties met hun familielid met een ernstige verstandelijke 

beperking lang niet altijd het geval is, zeker niet omdat die voor de meeste nieuwe 

buren een vluchtig karakter dienen te hebben. Wie een wederkerige ontmoeting met 

hun kind, broer of zus wil hebben, dient volgens deze familieleden zijn alledaagse 

verwachtingen met betrekking tot burencontact drastisch aan te passen. Zwager 

Mannes claimt dat zulk een ‘mindset-verandering’ voor het gros van de nieuwkomers 

teveel gevraagd is.
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neer degene die een persoon met een verstandelijke beperking verzorgt, helpt of  

bezoekt onder ogen ziet dat diegene daarmee afhankelijk van hem is. Wie dat erkent, 

zal vervolgens ook moeten erkennen dat hij daardoor niet alleen verantwoordelijk 

is voor het welzijn van die ander, maar ook dat zijn identiteit als zorgverlener, hel- 

per of bezoeker staat of valt met de ontmoeting met die ander. Daarmee is de-

gene die een ander verzorgt, helpt of bezoekt evenzeer afhankelijk van degene die 

afhankelijk van hem is. Melza toont zich uitermate kritisch op ‘het klimaat’ in veel 

zorginstellingen, waarin volgens haar een taboe rust op het gezamenlijk nadenken 

over wederzijdse afhankelijkheid. Zij acht het onwaarschijnlijk dat (professionele) 

zorgverleners langdurige, wederkerige relaties tussen hun cliënten en de nieuwe 

buren zullen helpen bevorderen, zolang hun leidinggevenden hen niet stimuleren om 

de wederkerige aspecten van hun eigen relaties met hun cliënten te erkennen en te 

bereflecteren. 

 

Melza bepleit het belang van ‘autonomie-in-verbondenheid’, die volgens haar 

samenhangt met het erkennen van de wederzijdse afhankelijkheid en (machts)

verschillen tussen personen met en zonder verstandelijke beperking. ‘Onze 

cliënten zijn echt anders dan de meeste andere Nederlanders – en alleen  

focussen op hun autonomie en zelfstandigheid leidt te vaak tot sociale isola- 

tie en eenzaamheid. [...] De erkenning van de afhankelijkheid van jouw cliënt en 

van de machtsverschillen tussen jou en hem, dwingen jou als zorgverlener om  

verantwoordelijkheid voor hem te nemen. Kiezen is zo niet alleen vragen wat 

jouw cliënt wil, maar soms ook zelf inschatten wat goed voor hem is – en dus 

mét of vóór hem kiezen’. Volgens Melza rust er binnen [naam instelling] echter 

een groot taboe op het thema ‘afhankelijkheid’. ‘Eigen regie en keuzevrijheid 

staan centraal.’ Hoewel de medezeggenschapscoach ervan overtuigd is dat  

‘afhankelijkheid’ een belangrijk thema is – ‘niet alleen voor mij, maar ook voor veel 

familieleden van mensen met een verstandelijke beperking’ – durft ze dit niet 

onder de aandacht te brengen bij haar collega’s. ‘Ik verwacht dat veel mensen in 

de organisatie daar met boosheid op zullen reageren.’ [...] Melza geeft aan dat 

ook haar eigen welbevinden afhankelijk is van het contact met personen met een 

verstandelijke beperking. ‘Het is niet louter een eenzijdig gebeuren. Ikzelf ben 

bijvoorbeeld na een lange periode van huisvrouw-zijn weer aan het werk gegaan, 

omdat ik me thuis niet meer écht gewaardeerd voelde. [...] De waardering 

en afhankelijkheid van anderen van de wijze waarop ik mijn taken uitvoer, die ik 

thuis miste, ervoer ik wel weer tijdens het contact met cliënten. En dat deed 

me erg goed.’

(veldnotities 11 oktober 2012, pp. 6-7)

mensen die dat ook volhouden omdat ze een échte band met Willem hebben. Als 

je Willem één of twee keer ziet, dan heb je geen band met hem – en dan is het 

ook niet zo aantrekkelijk. Deze mensen zullen, denk ik, niet goed buiten Willem 

kunnen. Ze hebben zelf kinderen en kleinkinderen zat hoor, daar gaat het niet 

om, maar zij zien in Willem een grote waarde. [...] Da’s dus gewoon wederzijds. 

[...] Willem heeft een absolute band dan. Maar: daar moet je aan werken, dat 

gebeurt niet zomaar.’

(zus, interviewtranscript 870063, p. 25)

Volgens Lydia kenmerkt de langdurige wederkerige verbinding tussen Willem en 

de oud-leerlingen van haar moeder zich door een moeilijk te duiden verwondering 

die haar broer – zonder woorden – steeds opnieuw bij Pieter en Brechtje oproept.  

Hierover schreef zij ooit de volgende dichtregels (voor hen):

(L): ‘Sprakeloos, doordringend kijken, onvolkomen …, wáár is de grens?

Willem zorgt voor verwondering, de vraag: “Wat toch is een mens?”’

(zus, gedicht, member check 870063, p. 5)

Volgens veel zorgverleners vraagt de erkenning van sommige verschillen tussen 

personen met en zonder verstandelijke beperking vooral om een flinke portie 

geduld; niet alleen met die ander, maar ook met jezelf. Uit hetgeen cliëntcoördinator  

Natascha vertelt blijkt zelfs dat zij de interacties met haar cliënt Jannis als blij- 

vende oefeningen in geduld beschouwd. Doordat ze ruim vijftien jaar in het huis van 

Jannis werkt, weet Natascha dat zij geen andere keuze heeft dan zich aan zijn zeer 

lage levenstempo aan te passen – alleen dan wordt het mogelijk om met hem com-

municeren. En hoewel die vaak tergend langzame interacties haar geregeld moeite 

kosten, hebben ze haar ook een paradoxale levensles geleerd.

(N): ‘Jannis is erg traag en doet niet veel op een dag. Het weinige wat hij wel 

doet, onderbreekt hij vaak voor lange pauzes. Als hij bijvoorbeeld ’s ochtends 

eindelijk zover is dat hij zijn bed komt, blijft ‘ie vervolgens gerust een half uur op 

zijn bed zitten. En hij doet ruim een uur over de wandeling naar het dagbeste- 

dingcentrum, zo’n vijftig meter verderop! Ik vind het aan de ene kant nog steeds 

wel eens moeilijk om te accepteren dat hij nooit sneller zal gaan, maar aan de 

andere kant heeft hij me ook geleerd (lacht): je hebt alle tijd, ook al heb je die 

niet.’

(cliëntcoördinator, veldnotities 1 oktober 2012, p. 8)

In de ogen van medezeggenschapscoach Melza ten slotte, vereist het erkennen 

van het onderscheidende tussen personen met en zonder verstandelijke beperking 

vooral dat de laatstgenoemden wederzijdse afhankelijkheid gaan herwaarderen. 

Melza stelt dat er meer ruimte voor een wederkerige interactie ontstaat, wan-
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middel van vraaggestuurde zorg en ondersteuning meer zeggenschap willen geven 

over wat er in hun leven gebeurt (en dus meer ruimte willen maken voor communi-

catief handelen), maar merken wij anderzijds dat zij herhaaldelijk over hen spreken 

alsof zij deel uitmaken van een grotendeels homogene groep met min of meer 

dezelfde – kenbare – wensen en behoeften: ‘de mens’ met een handicap, ‘de stem’ 

en ‘de vraag’ van personen met een verstandelijke beperking. In de verhalen van 

diverse wettelijke vertegenwoordigers lezen we dat die zich niet gehoord voelen 

door ‘vraaggestuurd’ (overheids)beleid dat verregaande deïnstitutionalisering en 

kleinschaligheid nastreeft. 

Hun uitspraken – alsmede de stellingname van zorgverlener Geertrui – illustreren 

vooral dat zij het dikwijls onmogelijk achten om te achterhalen wat de oorspronkelijke 

bewoners van omgekeerde-integratiesettingen wel en niet willen. Ook midden- 

manager Nico betoogt dat het, alle goede bedoelingen en beleidsinitiatieven ten 

spijt, nog steeds vooral zorginstellingsvertegenwoordigers zijn die vorm en invulling 

geven aan het dagelijks leven van personen met een verstandelijke beperking. 

Kunneman wijst in dit kader op het belang van ‘normatieve professionaliteit’: als 

hetgeen er in de leefwereld van personen met een verstandelijke beperking gebeurt, 

grotendeels door hun zorgverleners wordt bepaald, dan zullen laatstgenoemden 

zich niet alleen terdege bewust dienen te zijn van de praktische implicaties van 

hun beslissingen, maar ook van de invloed die hun persoonlijke houdingen, handels- 

wijzen en overtuigingen uitoefenen op de processen waarin die beslissingen tot 

stand komen. Zo bezien is de positie van zorginstellingsvertegenwoordigers in een 

omgekeerde-integratiesetting cruciaal voor de mate waarin de leefwereld van 

buurtbewoners met een verstandelijke beperking wordt bepaald door instrumentele 

dan wel communicatieve logica. Wat zou de notie van ‘normatieve professionaliteit’ 

van zorgverleners kunnen vragen? En wat zouden zij (van andere betrokkenen) nodig 

hebben om op de door Kunneman bepleite wijze invulling te kunnen geven aan hun 

werkzaamheden? In paragraaf 7.2.2 ga ik verder op deze vragen in.

Andere voorstellingen, andere hoofdrolspelers

Kijken we door Goffmans bril naar paragraaf 6.3, dan zien we dat de rijksoverheid, 

de zorginstellingsbeleidsmakers en de directbetrokkenen bij het aanjagen van het 

(moeizaam verlopende) Nederlandse integratie- en participatiebeleid een hoofdrol 

toedichten aan uiteenlopende partijen. 

Hoge ambtenaren zetten om te beginnen al hun kaarten op het voor iedereen 

toegankelijk maken van lokale voorzieningen en structuren – en achten daarom 

vooral wethouders – in samenspraak met de bestuurders van zorginstellingen, ge-

meentelijke hulpverleningsinstanties en andere maatschappelijke organisaties op 

het gebied van welzijn, sport, vrijwilligerswerk en religie – verantwoordelijk voor wat 

er wel en niet tussen personen met en zonder verstandelijke beperking gebeurt. Als 

die lokale structuren, voorzieningen en organisaties eenmaal goed op de wensen en 

behoeften van de gehele lokale populatie zijn afgestemd, dan kan het volgens hen 

Theoretische reflectie op paragraaf 6.3

Om meer inzicht te krijgen in de fragmenten die ik in paragraaf 6.3 presenteer, maak 

ik allereerst gebruik van Kunnemans denken over de aanhoudend wrijvende wissel- 

werking tussen instrumentele en communicatieve logica in zorgsettingen-als-inter- 

ferentiegebied. Vervolgens pas ik ook Goffmans opvatting dat de invloed van ieders rol 

sterk situatie- en gezelschapsafhankelijk is toe op de beschrijvingen en verhalen. Ten 

slotte doe ik hetzelfde met Waldenfels’ inzicht dat ontmoetingen met de andersheid 

van een ander ons vragen om het relationele karakter van de manier waarop wij op 

die andersheid reageren, te erkennen. 

Maakbare beleidsverhalen vs. persoonlijke ervaringsverhalen 

Door Kunnemans bril zien wij in paragraaf 6.3 hoe de instrumentele (omgekeerde) 

integratie- en participatiebeleidslogica van de overheid op minstens twee manieren 

schuurt en botst met de ervaringsverhalen van directbetrokkenen. 

Allereerst vinden er botsingen plaats bij de ‘afsplitsing’ tussen deïnstitutionalisering 

en omgekeerde integratie. De voormalige rijksambtenaren beschouw(d)en het wonen 

in een omgekeerde-integratiesetting (of op beschutte instellingsterreinen) als iets 

wat vooral is ingegeven door instellingsbelangen en/of een onjuiste voorstelling van 

zaken met betrekking tot de veiligheid van het leven in de reguliere geledingen van 

onze samenleving. Ze typeren grootschalige intramurale zorgconcepten – die in 

Nederland nog steeds veel populariteit genieten – als ‘ouderwets’ en ‘achterhaald’; 

in hun ogen is de toekomst aan kleinschalige voorzieningen en gedeïnstitutionali- 

seerde verhoudingen. Beide overheidsbeleidsmakers laten in hun verhalen over 

omgekeerde integratie weinig ruimte voor nuance zien; zo zouden zorginstellingen 

die niet volledig wilden deïnstitutionaliseren, de wettelijk vertegenwoordigers van 

hun cliënten verkeerd voorlichten. Ook zijn ze er allesbehalve van overtuigd dat een 

(enigszins) beschutte woonomgeving beter zou kunnen uitpakken voor personen 

met een verstandelijke beperking dan een geïntegreerde zorgsetting. De teleur- 

gestelde en enigszins cynische ervaringsverhalen van zus Lydia en zwager Mannes 

steken schril af tegen die beleidsoverwegingen.

Bestuurder Leonard benadrukt dat de overheid in de jaren negentig weinig ruimte 

liet voor gezamenlijk en gelijkwaardig overleg over beleidsalternatieven zoals omge-

keerde integratie. Er was weinig oor voor tegenstemmen, ongeacht of die van  

instellingsvertegenwoordigers, familieleden of wetenschappelijke onderzoekers 

kwamen. Voor de overheidsbeleidsmakers leken ‘kwetsbaarheid’ en ‘bescherming’ 

vooral noties met potentieel marginaliserende betekenissen, en zij toonden weinig 

aandacht voor de persoonlijke moeiten, angsten en onzekerheden die ermee samen-

hangen. 

De tweede plek waar botsingen tussen instrumentele en communicatieve logica 

plaatsvinden is op de voegstrook naar individuele ‘vraagsturing’ en ‘keuzevrijheid’ 

in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Zo lezen wij enerzijds in de fragmenten van 

de overheidsbeleidsmakers dat zij individuen met een verstandelijke beperking door 
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vertelt bijvoorbeeld dat in de afgelopen twintig jaar geen enkele zorginstellings- 

beleidsmaker hem en zijn buurtgenoten ertoe heeft proberen te bewegen om  

creatief na te denken over, of zich medeverantwoordelijk te voelen voor, de ontwik-

keling van de buurt. Net als Sandy (die in een andere omgekeerde-integratiesetting 

woont) vindt Rolf dat de zorginstelling en haar vertegenwoordigers ook in het 

dagelijks leven te weinig laten zien wat zij met hun omgekeerde-integratiebeleid  

willen bereiken. Hun vaak warme, verwelkomende woorden bij de lancering van de 

omgekeerde-integratieprojecten worden in de jaren erna te weinig aangevuld met 

daden. Ook volgens andere nieuwkomers had de zorginstelling-in-de-hoofdrol meer 

ontmoetingen en relaties tussen de oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners kunnen 

faciliteren, als zij eerstgenoemden hiertoe meer had uitgedaagd, aangemoedigd of 

verleid – met een geloofwaardig (beleids)verhaal. Zo lezen we door Goffmans bril in 

de uitspraken van Wouter en Esmée, dat de instelling en haar vertegenwoordigers 

hun hoofdrol overtuigender dienen op te voeren, als zij de interacties tussen hun 

cliënten en de nieuwe buren daadwerkelijk willen stimuleren. 

Het blijft onduidelijk in hoeverre de instellingsbestuurders er in hun beleidsplannen 

rekening mee hebben gehouden, dat de meeste ontmoetingen in een omgekeerde- 

integratiesetting voor de nieuwkomers niet alleen in onbekend gezelschap, maar ook 

in een nieuwe situatie en een onbekende omgeving plaatsvinden. Vanuit Goffmans 

theorie bezien ligt het voor de hand dat de nieuwe buren hun doen en laten tijdens 

zulke interacties daarom sterk op de voorstellingen van de zorgverleners en hun 

cliënten zullen afstemmen – voor wie het gezelschap, de situatie en de fysieke  

omgeving minder onbekend is. Wat zou het over de voorstellingen van instellingsver-

tegenwoordigers zeggen, dat de meeste nieuwe buren zich op dergelijke momenten 

enigszins afhoudend, bescheiden, onbeholpen of zelfs bruusk opstellen? En achten 

de betrokkenen zonder verstandelijke beperking het mogelijk dat er meer ruimte 

voor ‘buitengewoon sociaal verkeer’ kan ontstaan, als zorgverleners hun voorstel-

lingen zouden veranderen – en nieuwkomers daarop zouden inspelen? Zo ja, hoe 

zou dergelijk ‘buitengewoon sociaal verkeer’ er uit kunnen zien en hoe zouden zowel 

bestuurders als zorgverleners hier meer ruimte voor kunnen maken? 

Anders dan de andere partijen, benadrukken wettelijke vertegenwoordigers in hun 

verhalen over moeizaam verlopende integratie- en participatieprocessen niet  

alleen de hoofdrol van de nieuwkomers en zorgverleners, maar ook die van hun familie- 

leden met een verstandelijke beperking. Zwager Mannes bijvoorbeeld, is er de afge-

lopen jaren van overtuigd geraakt dat Bastiaan en zijn huisgenoten met een ern-

stige verstandelijke beperking geen behoefte aan alledaags burencontact hebben. 

Omdat de vluchtige ontmoetingen hen zo weinig opleveren – en hun zorgverleners 

en de nieuwkomers voor een andere, diepgaandere invulling ervan te weinig tijd  

(of interesse) lijken te hebben – kan het volgens Mannes niet anders of het huidi- 

ge integratie- en participatiebeleid is niet relevant voor personen met een ern- 

stige verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. In Goffmans woorden 

gezegd: de meeste omgekeerde-integratietonelen zijn niet geschikt voor deze oor-

bijna niet anders of de interacties tussen personen met en zonder verstandelijke 

beperking zullen soepeler gaan verlopen. In de ogen van Felix en Petry is de hoofdrol 

van grootschalige intramurale zorginstellingen in het leven van mensen met een 

verstandelijke beperking voorgoed uitgespeeld – en dat is volgens hen maar goed 

ook. Zij beschouwen grootschalige categorale voorzieningen (en hun vertegen-

woordigers) als de grootste blokkades voor spontane en alledaagse ontmoetingen  

tussen personen met en zonder verstandelijke beperking. 

Die zienswijze leidt tot de vraag welke ‘contactbevordende’ woorden en daden  

de rijksoverheid van plaatselijke-bestuurders-in-de-hoofdrol verwacht. Volgens 

Goffmans theorie zullen de toeschouwers van hun voorstellingen vooral geneigd 

zijn om hun (hoofd)rol te accepteren, naarmate die een grote mate van coherentie 

vertoont met het decor en de scènes waarin zij die vertolken. Welke houding dienen 

de wethouders en de bestuurders van lokale instanties volgens het ministerie van 

VWS aan te nemen – en welke verhalen zouden zij de lokale burgerij moeten vertellen 

– om hen zover te krijgen dat ook zij meer ruimte willen maken voor alledaagse  

interacties tussen personen met en zonder verstandelijke beperking?

De zorginstellingsbeleidsmakers die in paragraaf 6.3 aan het woord komen, hebben 

weinig vertrouwen in de goede afloop van een totale opheffing van geconcen-

treerde intramurale woon- en zorgvoorzieningen. Zij wijzen er op dat de doorsnee 

Nederlander er vaak een belangrijk aandeel in heeft dat het integratie- en partici- 

patiebeleid in onze samenleving zo moeizaam voet aan de grond krijgt. Opvallend  

genoeg dicht echter niemand van hen in hun omgekeerde-integratieplannen  

de nieuwe buurtbewoners een hoofdrol toe. Bestuurder Huib is de enige die  

expliciet aangeeft te geloven dat nieuwkomers die er bewust voor kiezen om in een 

omgekeerde-integratiesetting te gaan wonen, uit zichzelf bereid zullen zijn om – op 

uiteenlopende manieren – ruimte te maken voor de oorspronkelijke buurtbewoners. 

De meeste van zijn collega-bestuurders zijn veel minder hoopvol; zij verwachten 

dat er zonder de tussenkomst van zorginstellingsvertegenwoordigers hoegenaamd 

geen toenadering zal plaatsvinden tussen hun cliënten en de nieuwe buren. Die  

pessimistische overtuiging zet hen ertoe aan om in hun omgekeerde-integratiebeleid 

vooral hun personeelsleden een hoofdrol toe te kennen – al werken de meesten van 

hen ‘de verhaallijn’ van de voorstelling die daarbij hoort niet (of niet gedetailleerd) uit.  

In de ogen van de meeste bestuurders dienen zorginstellingsvertegenwoor- 

digers-in-de-hoofdrol vooral een bijdrage proberen te leveren aan het ontstaan van 

‘gewoon sociaal verkeer’ tussen de verschillende betrokkenen; veel meer dan dat 

achten zij niet realistisch of niet wenselijk. Vaak verwijzen de zorginstellingsbeleids-

makers ter legitimatie van hun laaggespannen (en weinig gedetailleerde) verwach- 

tingen naar hun eigen spaarzame ervaringen met, en behoefte aan, burencontact. 

Ze lijken zich daarbij echter niet te realiseren dat hun eigen woon- en leefsituatie 

nauwelijks te vergelijken is met die van de oorspronkelijke buurtbewoners. 

Verscheidene nieuwe buurtbewoners betogen dat het de zorginstelling aan een 

geloofwaardige en inspirerende visie op omgekeerde integratie ontbreekt. Rolf 
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de confronterende verschillen tussen buurtbewoners met en zonder verstandelijke 

beperking, maar betoogt ook dat zijn personeel de nieuwkomers medeverantwoor-

delijk dient te proberen te maken voor de omgang ermee. Door hen bijvoorbeeld 

kennis te laten maken met personen die in hún oren geluidsoverlast veroorzaken, 

zouden woonbegeleiders de buitenstaanders er meer van bewust kunnen maken, dat  

hetgeen zíj als normaal, wenselijk en acceptabel beschouwen, voor de oorspronkelijke 

buurtbewoners (en hun zorgverleners) iets fundamenteel anders (of ‘vreemds’) 

kan betekenen – en vice versa. Anders gezegd: volgens Sam zou een uitdagende  

uitnodiging voor een prikkelend bezoekje aan een ‘amokmaker’ de buitenstaanders 

ertoe kunnen brengen dat zij beginnen in te zien dat het vreemde dat zij ervaren bij het 

waarnemen van het gedrag van deze persoon met een verstandelijke beperking, alleen 

vreemd is, omdat zij het met hun eigen vertrouwde ervaringswereld en betekenis- 

constructies benaderen.

Als zorgverleners erin zouden slagen om dit inzicht – dat het ervaren van vreemdheid 

tijdens een ontmoeting met een ander vooral iets zegt over degene die vreemdheid 

ervaart – over te brengen op een buurtbewoner zonder verstandelijke beperking, 

tot welke vervolgvragen en – ervaringen zou dit dan kunnen leiden? Zou het besef 

dat ieder van ons met onze eigen lichamelijke kenmerken, karaktereigenschappen 

en denkbeelden, onherroepelijk onderdeel is van wat wij als verwarrend, ergerlijk, 

afstotelijk, prikkelend of fascinerend ervaren, ons er inderdaad toe kunnen brengen 

dat we ons minder afwijzend opstellen tegenover een buurtgenoot die regelmatig 

veel geluid produceert?

De Waldenfelsiaanse lijn in het betoog van bestuurder Sam sluit aan bij hetgeen 

zwager Mannes, zus Lydia, cliëntcoördinator Natascha en medezeggenschapscoach 

Melza nodig achten tijdens verwarrende of confronterende interacties. Zij allen  

bepleiten het erkennen van het relationele karakter van het vreemde dat we kunnen 

ervaren tijdens ontmoetingen met de andersheid van personen met een verstan-

delijke beperking. 

Zo staat of valt de betekenis die derden aan de interactie met zijn zwager Bastiaan 

hechten in Mannes’ ogen met hun bereidheid om zichzelf te beschouwen als een  

onderdeel van hetgeen zij tijdens die interactie waarnemen; alleen degenen die 

bereid zijn om hun manier van communiceren aan die van Bastiaan aan te passen, 

zullen er volgens Mannes gevoelens van wederkerigheid en voldoening aan kunnen 

overhouden. 

Lydia wijst erop, dat buitenstaanders doorzettingsvermogen nodig zullen hebben 

om een persoonlijke band op te bouwen met iemand die op het eerste oog volslagen 

anders is. In haar ogen kan de afwijzing of desinteresse die haar broer Willem tijdens 

de meeste ontmoetingen met onbekenden toont alleen doorbroken worden als die 

onbekenden een lange adem blijken te hebben. Die lange adem is volgens Lydia alleen 

verkrijgbaar in combinatie met een verwonderde houding, verwondering over wie 

op het eerste oog zo volslagen anders is en over hoe hij naar de hem omringende 

wereld zou kijken. 

spronkelijke-buurtbewoners-in-de-hoofdrol. Mannes spreekt daarom nadrukkelijk 

zijn voorkeur uit voor meer beleidsfocus op de ontwikkeling van betekenisvolle,  

persoonlijke relaties tussen zijn zwager en diens zorgverleners. 

Hoe kijken zorginstellingsbeleidsmakers naar de voorkeur die zwager Mannes  –  even- 

als geestelijk verzorger Angela – uitspreekt voor een sterkere beleidsfocus op het  

behouden en/of bevorderen van langdurige persoonlijke verbindingen tussen personen 

 met een (ernstige) verstandelijke beperking en hun zorgverleners? Beschouwen zij 

de aanhoudende personeelswisselingen die dit bemoeilijken, net als middenmanager 

Nico, als een onomkeerbaar fenomeen of zien zij, ook in omgekeerde-integratieset-

tingen, mogelijkheden om meer stabiliteit aan te brengen in het aantal personen dat 

zich voor langere tijd persoonlijk verbindt met het leven van mensen met een ernstige 

verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek? En in dat laatste geval: in  

hoeverre zien zij daarbij hoofdrollen weggelegd voor zichzelf, de professionele zorg-

verleners en de nieuwe buren? Achten zij een zorginstelling in een omgekeerde-in-

tegratiesetting hooguit in staat tot het bevorderen van ‘gewoon sociaal verkeer’ 

en grootschalige activiteiten tussen hun cliënten en de nieuwkomers, of durven zij 

daarnaast ook in te zetten op het stimuleren van langdurige, persoonlijke relaties 

tussen zorgverleners, oorspronkelijke buurtbewoners én nieuwkomers?

Tussen het ontwijken en erkennen van relationele vreemdheid

Als we paragraaf 6.3 door Waldenfels’ bril lezen, dan valt eens te meer op dat het  

integratie- en participatiebeleid van de overheid nagenoeg geen rekening houdt 

met de verwarrende, onbehaaglijke en zelfs beangstigende kanten van het vreemde 

dat personen met en zonder verstandelijke beperking tijdens onderlinge ontmoetingen 

ervaren. 

Ook valt op dat zorginstellingsbeleidsmakers die wél bedacht zijn op de stekende 

impact van ‘de angel van het vreemde’, zich dikwijls uitgesproken voorstanders  

tonen van het zoveel mogelijk afschermen van de stekende én prikkelende andersheid 

van de oorspronkelijke buurtbewoners. Anders gezegd: de bestuurders achten de 

verwarring en het ongemak dat buitenstaanders tijdens ontmoetingen met hun 

cliënten zouden kunnen ervaren in veel gevallen onwenselijk. Daarmee stelt hun 

operationalisering van omgekeerde-integratiebeleid dit verwarrende ervaren van 

vreemdheid – naar ik aanneem met de beste intenties – ten onrechte gelijk aan 

de andersheid van de betrokkenen met een verstandelijke beperking. De meeste  

instellingsbeleidsmakers lijken de schurende en botsende verschillen tussen personen 

met en zonder verstandelijke beperking (in tegenstelling tot Waldenfels) niet te  

beschouwen als een relationeel fenomeen dat sterk afhankelijk is van het waar- 

nemingsvermogen, de eerdere ervaringen en het mens- en wereldbeeld van de indi-

viduele betrokkenen. Wat zegt de schijnbaar grote vanzelfsprekendheid waarmee zij 

het relationele karakter van vreemdheid over het hoofd zien over hun eigen waarne-

mingsvermogen, eerdere ervaringen en het mens- en wereldbeeld dat zij hanteren?

Sam heeft als enige bestuurder een sterk afwijkende visie op de omgang met de 

angel van het vreemde. Hij vraagt nadrukkelijk niet alleen aandacht en ruimte voor 
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Hoofdstuk 7 
Slotbeschouwing

In dit hoofdstuk bespreek en interpreteer ik de belangrijkste bevindingen van mijn 

onderzoek, zoals die naar voren komen in mijn presentatie van en theoretische  

reflectie op de ontmoetingsfragmenten in hoofdstuk 4, 5 en 6. Hiervoor gebruik 

ik niet de klassieke vorm van conclusies en aanbevelingen maar ik presenteer mijn 

bevindingen, in navolging van Egon Guba en Yvonna Lincoln, als een ‘agenda voor 

onderhandeling’ (1989, p. 218; zie ook Abma, 1996, p. 97). In deze onderhandelings- 

agenda reik ik de belangrijkste controversiële punten uit mijn dataverzameling 

aan, waarover de betrokkenen bij omgekeerde-integratiesettingen verder kunnen  

nadenken en spreken. Als responsieve onderzoeker heb ik immers niet het laatste 

woord over de issues van de betrokkenen, maar wil ik door het uitwisselen van hun 

persoonlijke verhalen en interpretaties vooral een gezamenlijk leerproces op gang 

brengen en ondersteunen (zie paragraaf 2.2.1). 

Daartoe kijk ik in paragraaf 7.1 allereerst terug naar de vraag waarmee mijn onder-

zoek begon en de methodologie waarmee ik antwoorden op die vraag heb gezocht, 

om vervolgens kort stil te staan bij de wijze waarop ik drie theorieën heb gebruikt 

om meer inzicht te krijgen in de belangrijkste empirische bevindingen en om mijn 

aanvankelijke vraagstelling toe te spitsten. 

Daarna presenteer ik in paragraaf 7.2 de belangrijkste empirische bevindingen van 

hoofdstuk 4, 5 en 6 en de spanningsvelden die ik in die bevindingen ontwaar. Deze 

drie spanningsvelden duid ik met behulp van de theoretische perspectieven van 

Goffman, Kunneman en Waldenfels (en enige aanvullende concepten en literatuur). 

Vervolgens laat ik in paragraaf 7.3 zien welke kennis de door mij geconstrueerde 

dialoog tussen empirische bevindingen en theoretische inzichten oplevert – ook met 

betrekking tot de positie van onderzoeker – en sta ik kort stil bij hetgeen ik niet heb 

onderzocht. 

In paragraaf 7.4 ga ik in op de vraag wat de uitkomsten van mijn onderzoek voor 

toekomstig onderzoek zouden kunnen betekenen. 

En in 7.5 ten slotte, doe ik op basis van mijn bevindingen en interpretaties enkele 

concrete voorstellen om de dialoog over de omgang tussen mensen met en zonder 

verstandelijke beperking in omgekeerde-integratiesettingen verder te brengen.

 

Ook volgens Waldenfels is een dergelijke verwonderde en verwonderende houding 

noodzakelijk tijdens ontmoetingen met de andersheid van anderen; zij maakt deel  

uit van wat hij in zijn responsieve ethiek ‘transdiscursiviteit’ noemt, een fenomeen 

waar ik aan het eind van paragraaf 7.2.3 dieper op in ga.

In de ogen van Natascha en Melza, ten slotte, dwingt het ervaren van onophefbare en 

ongemakkelijke verschillen tijdens interacties met personen met een verstandelijke 

beperking zorgprofessionals er vaak toe om verantwoordelijkheid te nemen voor 

wat er tijdens die interacties gebeurt. In Waldenfels’ woorden: het erkennen van 

die verwarrende andersheid leidt automatisch tot het erkennen van het relationele 

karakter van de cliënt-zorgverlenerrelatie. Immers: geen zorgverlener zonder zorg-

vrager. Melza betoogt dat wij pas bereid zullen zijn om ruimte te maken voor een 

ander en diens ons onbekende perspectief, naarmate we ons ervan bewust worden 

dat die ander (en zijn perspectief) niet alleen afhankelijk is van ons, maar dat wij en 

onze manier van leven evengoed afhankelijk zijn van hem. 

Wat zou het inzicht dat een ander weliswaar onophefbaar anders is, maar tegelijkertijd 

ook bepalend voor wie ik ben en wat ik doe, kunnen betekenen voor zorgverleners in 

omgekeerde-integratiesettingen? Zouden zij zich met die gedachte als uitgangs- 

punt anders kunnen verhouden tot de – in hun ogen – verwarrende en onbehaaglijke 

ontmoetingen tussen oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners? En in hoeverre 

zouden de nieuwe buren zich herkennen in Waldenfels’ relationele benadering van het 

ervaren van verwarring, ergernis, boosheid, angst, onrust, opwinding en fascinatie 

bij interacties met oorspronkelijke buurtbewoners? Welke consequenties zou het 

kunnen hebben als zij bereid zouden zijn om erbij stil te staan wat hun reacties 

op de andersheid van hun buurtgenoten met een verstandelijke beperking zeggen 

over hun eigen opvattingen en denkbeelden? En wat zou er moeten gebeuren om de 

antwoorden op deze vier vragen richtinggevend te doen zijn bij nadenken over de 

mogelijkheden van integratie- en participatiebeleid? 

In hoofdstuk 7 ga ik op zoek naar bevredigende antwoorden op deze en de andere 

vragen die ik in mijn theoretische reflecties op de empirische bevindingen van 

hoofdstuk 4, 5 en 6 heb opgeroepen.  
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ten einde nieuwe tekst te produceren. Zo bezien begon mijn tweede analysestap dus 

met de vraag: welke tekst(machines) kan ik het beste op de door mij geselecteerde 

tekst(machines) aansluiten, om een geloofwaardig, navolgbaar en lezenswaardig 

boek te kunnen produceren? 

Mijn keuze voor de meest productieve en betekenisvolle ‘assemblage’ van tekst- 

machines viel op het werk van respectievelijk socioloog Erving Goffman, socioloog en 

filosoof Harry Kunneman en fenomenoloog Bernhard Waldenfels. Ik koos van elk van 

hen vier concepten die goed aansloten bij hetgeen ik – na overleg met de verschillende 

belanghebbenden – in mijn boek centraal wilde stellen. Daarmee probeerde ik de 

door mij geselecteerde data dus niet in een reeds bestaand theoretisch kader te 

plaatsen, ten einde dat kader te bevestigen of te falsificeren. In plaats daarvan 

gebruikte ik deze twaalf concepten uit drie theorieën met uiteenlopende epistemo- 

logieën, om – in alle bescheidenheid – tegemoet te komen aan het meervoudige  

karakter van de werkelijkheid van ontmoetingen in omgekeerde-integratiesettingen 

én omdat ik verwachtte dat de toepassing ervan tot nieuwe, prikkelende en tot  

verandering uitdagende inzichten zou kunnen leiden (vergelijk Jackson & Mazzei, 

2013, p. 266). Voor een uitgebreide beschrijving van de drie theoretische perspec-

tieven die ik gebruik en een illustratie van de toepassing ervan op een fragment uit 

mijn dataverzameling, verwijs ik naar hoofdstuk 3.

Doordat ik de theoretische perspectieven van Goffman, Kunneman en Waldenfels 

aan de (voorgeselecteerde) empirische data assembleerde, transformeerde ik mijn 

aanvankelijk zo brede, onafgebakende, tweeledige onderzoeksvraag in paragraaf 

3.4.1 tot een meer toegespitste, theoretisch geladen, drieledige variant: ‘Wat  

gebeurt er tijdens ontmoetingen op omgekeerde-integratietonelen, welke logica’s 

gebruiken betrokkenen om betekenissen aan die ontmoetingen te verlenen, en in 

hoeverre en hoe refereren zij daarbij aan het vreemde? 

Deze herformulering van de aanvankelijke onderzoeksvraag illustreert hoe ik  

in hoofdstuk 4 tot en met 6, door te denken met de theorieën van respectievelijk 

Goffman, Kunneman en Waldenfels onderscheid en verdieping aanbracht in de  

empirische data die ik aan de hand van de aanvankelijke onderzoeksvraag – en in 

dialoog met de belanghebbenden, de klankbordgroep en mijn promotoren – had  

verzameld en geselecteerd.

7.2 Worstelingen tussen eigenheid en andersheid

In deze paragraaf beschrijf ik welke vragen ik in respectievelijk hoofdstuk 4, 5 en 6 

onderzocht, waarop ik bij de beantwoording ervan inzoomde en wat mijn belang- 

rijkste empirische bevindingen waren. Vervolgens presenteer ik in het verlengde van 

die bevindingen drie hoofdstukspecifieke spanningsvelden, die ik nader en zo uitput-

tend mogelijk probeer te duiden met behulp van de theoretische perspectieven van 

Goffman, Kunneman en Waldenfels.

7.1 ‘Denken met theorie’: naar een toegespitste onderzoeksvraag

Wat gebeurt er tussen de betrokkenen bij omgekeerde-integratiesettingen en welke 

betekenissen verlenen zij hieraan? Met die brede, onafgebakende vraag begon mijn 

onderzoek in mei 2010. Omdat ik mezelf – in lijn met de uitgangspunten van respon-

sieve evaluatie – ten doel had gesteld om me in mijn zoektocht naar antwoorden 

op die vraag te laten leiden door de persoonlijke ervaringen, verwachtingen en 

aandachtspunten van de betrokkenen bij omgekeerde-integratiesettingen, diende 

mijn dataverzameling zo ruim mogelijk plaats te vinden. Zoals gezegd in paragraaf 

2.2 leidde dit ertoe dat ik me bij het vaststellen en verkennen van de aanvankelijke 

onderzoeksvraag niet bewust liet sturen door theoretische modellen, denkkaders 

en hypothesen, maar probeerde zo onbevangen mogelijk waar te nemen en te 

ervaren (vergelijk Soenen, 2006, p. 17). 

Uiteraard betekent dit niet dat ik als een onbeschreven blad het onderzoeksveld 

binnenkwam; ik ben immers opgegroeid, opgevoed, onderwezen, opgeleid en gesocia- 

liseerd in tal van geledingen van de Nederlandse samenleving en cultuur. Als gevolg 

daarvan werden mijn waarnemingsvermogen, ervaringswereld en betekeniscon-

structies op velerlei manieren contextueel beïnvloed (zie paragraaf 2.2.5). Gedurende 

mijn veldwerk probeerde ik me bewust te worden en te blijven van deze invloed door 

er op te reflecteren en ernaar te streven om de ontmoetingen met anderen zo min 

mogelijk door mijn persoonlijke overtuigingen te laten beïnvloeden. Het bevorderen 

van een gelijkwaardige dialoog diende immers centraal te staan. Om dat te bereiken 

probeerde ik zo lang mogelijk open te luisteren, voordat ik op zoek ging naar  

theorieën waarmee ik aanvullende en verdiepende betekenislagen in de geselec- 

teerde data zou kunnen aanbrengen. 

Ter afsluiting van de in paragraaf 2.2.3 genoemde eerste analyse- en selectie- 

ronde (in het derde jaar van mijn onderzoek) vroeg ik me af welke gevolgen de  

geselecteerde issues zouden hebben voor de beantwoording van mijn aanvankelijke 

onderzoeksvraag. Ik stelde vast dat (omgekeerde) integratie volgens vrijwel alle 

betrokkenen bovenal ging over wel of niet in elkaars fysieke nabijheid komen, tijd 

met elkaar doorbrengen en met elkaar (kunnen) communiceren. Ook mijn eigen  

focus was, getuige het gros van mijn veldnotities, vooral gericht op wijze waarop 

betrokkenen met en zonder verstandelijke beperking zich tot elkaar verhielden als 

ze elkaar tegenkwamen. 

Als tweede analysestap ging ik dan ook gericht op zoek naar theorieën en concepten 

die me zouden kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in (hetgeen mij was  

opgevallen in de door mij geselecteerde verhalen over) wat er gebeurde tijdens  

ontmoetingen in omgekeerde-integratiesettingen. Daarmee handelde ik in overeen-

stemming met een methode die Alecia Jackson en Lisa Mazzei (2013) ‘denken met 

theorie’ noemen. Zoals ik in paragraaf 2.4 beschrijf, vergelijken deze twee Ameri-

kaanse methodologen het analyseren en interpreteren van interviewtranscripten, 

observatieverslagen en informatiebrochures – in navolging van Gilles Deleuze en 

Félix Guattari (1987) – met het aansluiten van de ene ‘tekstmachine’ op een andere, 
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 verstandelijke beperking leren communiceren. Voorbeelden hiervan zijn grapjes, 

 plagerijtjes en stoeipartijtjes (waar ook opvallend veel zorgverleners zich in het 

 contact met hun cliënten van bedienen).

5.  Verscheidene nieuwe buurtbewoners maken melding van een sterke lijfelijke 

 aandrang (bijvoorbeeld angst, schrik of afkeer) die hen er geregeld toe brengt  

 om personen met een verstandelijke beperking die hen op een ongebruikelijke 

 manier bejegenen of er in hun ogen vreemd uitzien, uit de weg te gaan. Ook 

 enkele familieleden refereren aan een dergelijke afwijzende neiging, maar laten 

 eveneens weten dat die lijfelijke aandrang voor hen geen reden is om de ont- 

 moeting met hun kind, broer of zus met een verstandelijke beperking uit de weg 

 te gaan. De verbondenheid die zij met hen ervaren is sterker dan de gevoelens  

 van twijfel, ergernis of afkeer die ook bij hen af en toe de kop op steken. 

Het spanningsveld van hoofdstuk 4

Achter elk van deze vijf empirische kernbevindingen van hoofdstuk 4 schemert één 

en hetzelfde spanningsveld. 

De meeste buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking hebben 

tijdens alledaagse interacties een andere manier van communiceren,  

respectievelijk zeer verbaal vs. meer non-verbaal en lijfelijk georiënteerd. 

Maar de nieuwkomers – die een hogere sociale positie hebben dan de  

betrokkenen met een verstandelijke beperking – staan in het dagelijks leven 

hoofdzakelijk open voor interacties die aansluiten bij hun eigen (sterk ver-

baal georiënteerde) opvattingen over normaal burencontact. Zij beschou- 

wen minder of niet-verbale omgangsvormen vaak niet als reële, gelijkwaardige  

alternatieven, terwijl die voor veel personen met een verstandelijke beperking 

uitermate betekenisvol kunnen zijn. 

Omdat niet alleen de nieuwkomers maar ook de zorginstellingsvertegen-

woordigers het vaak als zeer vanzelfsprekend beschouwen dat verbale  

interacties in het dagelijks leven de voorkeur genieten boven andere vormen 

van communicatie, lijkt niemand er lang bij stil te staan dat dit beperkende 

en uitsluitende consequenties heeft voor de meeste oorspronkelijke buurt- 

bewoners die weinig of geen gebruik maken van gesproken of geschreven taal. 

Het is dan ook de vraag in hoeverre de betrokkenen zonder verstandelijke 

beperking bereid zullen zijn om deze gang van zaken in omgekeerde-inte-

gratiesettingen te problematiseren en na te denken over alternatieven die 

het mogelijk maken om in het dagelijks leven opener en ontvankelijker – en dus 

minder uitsluitend – met elkaar te communiceren. Hoewel een klein aantal 

nieuwkomers dergelijke mogelijkheden wel ziet en het contact met de oor-

spronkelijke bewoners ook zoekt in humoristisch getinte uitwisselingen die 

niet hoofdzakelijk verbaal georiënteerd zijn, blijven ook zij in de meeste gevallen 

de regie daarover in eigen hand houden: zíj bepalen de ‘speelruimte’, het wat, 

waar en hoe lang van dergelijke interacties. 

7.2.1 De confrontatie met onbehaaglijke en verwarrende andersheid 

De vraag, focus en empirische bevindingen van hoofdstuk 4

In hoofdstuk 4 onderzocht ik de vraag wat er gebeurt als de nieuwe bewoners 

van een omgekeerde-integratiesetting een oorspronkelijke buurtbewoner (al of 

niet in het gezelschap van een zorginstellingsvertegenwoordiger of familielid) 

tegenkomen. Daarbij lette ik enerzijds op de aanwijsbare, lijfelijke aspecten van die  

ontmoetingen en anderzijds op de betekenissen die de betrokkenen naderhand aan 

hun ervaringen tijdens dergelijke interacties verleenden. Zodoende hoopte ik niet 

alleen meer te weten te komen over de wijzen waarop de verschillende deelnemers 

zich in het dagelijks leven ten opzichte van elkaar gedroegen en verhielden, maar ook 

met welke intenties, zorgen en verwachtingen zij dit deden. 

Bij de presentatie van de empirische bevindingen in hoofdstuk 4 maakte ik een 

onderverdeling tussen de handelingen en houdingen van betrokkenen zonder  

verstandelijk beperking die ten doel hadden om de afstand tot personen met een 

verstandelijke beperking in stand te houden (of te vergroten) en de handelingen en 

houdingen waarmee zij juist toenadering of verbinding zochten. De vijf belangrijkste 

bevindingen zijn:

1 In het alledaagse leven in omgekeerde-integratiesettingen vinden er buitens- 

 huis zeer weinig ontmoetingen plaats tussen de buurtbewoners met en zonder 

 verstandelijke beperking. Bij de spaarzame interacties die er zijn, zijn vooral 

 oorspronkelijke bewoners betrokken die communicatief vaardig, zelfredzaam 

 en vriendelijk zijn en/of zich aan algemeen geldende omgangsvormen kunnen 

 aanpassen.

2. De nieuwe buurtbewoners hebben met betrekking tot alledaags burencontact 

 een sterke voorkeur voor verbale en (v)luchtige communicatie. Als de inter- 

 acties met een oorspronkelijke buurtbewoner anders – en dus minder vertrouwd 

 en eigen – (dreigen te) verlopen, gaan veel nieuwkomers hen liever uit de weg.  

 Toch zoeken zij de oorzaak voor het gebrek aan onderlinge interacties vaak in 

 de aard en ernst van de handicap van een ander en niet in zichzelf.

3. De meeste buurtgenoten met en zonder verstandelijke beperking beschikken 

 over zeer weinig persoonlijke kennis over elkaar. Veel nieuwkomers tonen ook 

 weinig bereidheid om persoonlijk kennis te maken met de oorspronkelijke 

 buurtgenoten, in het bijzonder met degenen die een ernstige verstandelijke 

 beperking hebben. Als zij hier wel voor openstaan, dan achten zij dergelijke  

 interacties vaak niet erg betekenisvol, omdat er weinig (variërende) verbale  

 uitwisseling plaatsvindt en zij nagenoeg geen oog hebben voor de non-verbale  

 aspecten van de ontmoeting.

4.  Enkele nieuwkomers benadrukken dat het ‘hoe’ en ‘waarom’ van menselijke  

 interacties minstens even bepalend is voor de betekenissen die wij eraan  

 verlenen, als het ‘wat’. Volgens hen zou dit besef ertoe kunnen leiden dat de 

 nieuwe bewoners van omgekeerde-integratiebuurten op andere dan verbaal- 

 inhoudelijke, cognitieve manieren – en toch (v)luchtig – met hun buren met een 
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geldende omgangsregels – nu eenmaal veel aan doen om (dreigend) ongemak tijdens 

een ontmoeting te voorkomen. Als dit met een luchtig praatje niet lukt, is humor 

vaak een uitstekend alternatief om een ontmoeting soepel en luchtig te houden.  

En lukt dat daarmee ook niet, dan kunnen we ons altijd nog tactvol onoplettend  

opstellen of preventief op afstand blijven. Dat het gros van de ontmoetingen in 

omgekeerde-integratiesettingen vooral bestaat uit het van afstand bekijken 

van elkaar, is zo bezien te verklaren vanuit een zeer sterke ‘algemeen menselijke’  

behoefte aan harmonie, al lijkt die behoefte niet gedeeld te worden door die  

personen met een verstandelijke beperking wier toenaderingspogingen door de 

nieuwkomers veelal worden ontlopen of genegeerd. 

Goffman stelt dat wij, als we over weinig persoonlijke of feitelijke informatie over 

een ander beschikken, vaak aan de hand van diens uiterlijke verschijning en manier 

van doen een inschatting van zijn sociale, maatschappelijke en culturele positie ten 

opzichte van ons maken. Dergelijke inschattingen – op basis van indirect verkregen 

‘aanvangsinformatie’ – leiden er volgens hem echter vaak toe dat wij tijdens een  

ontmoeting met een ander een verkeerde voorstelling kiezen of in een verkeerde 

voorstelling belanden, met gevoelens van onbehagen, schaamte, spanning en conflict 

tot gevolg. Dit Goffmansiaanse inzicht leidt tot de verwachting dat er met betrekking 

tot de invulling van interacties tussen de betrokkenen bij omgekeerde-integratie-

settingen nog veel te winnen is, als zij ertoe zouden komen om interpersoonlijk met 

elkaar kennis te maken. 

In dialoog met Kunneman: wij moeten meer aansluiting zoeken bij de perspectieven 

van anderen

Dat enkele nieuwkomers erop wijzen dat het tijdens ontmoetingen nooit alleen gaat 

om ‘wat’ de betrokkenen doen of zeggen maar vooral ook om de intentie erachter, 

sluit aan bij Kunnemans uitwerking van ‘communicatieve logica’. In de door Kunneman 

aangescherpte Habermassiaanse zienswijze proberen wij, als we communicatief 

handelen, ruimte te maken voor de perspectieven van alle deelnemers aan de inter-

actie, om zodoende zo goed mogelijk aan te sluiten bij ieders communicatieve stijl 

en voorkeur. 

Bekeken vanuit dat ‘interferentieperspectief’ lijken weinig buurtbewoners zonder 

verstandelijke beperking tijdens alledaagse interacties met personen met een  

verstandelijke beperking te handelen vanuit communicatieve logica. Dat laatste zou 

immers betekenen dat zij de mogelijkheid en invulling van onderlinge ontmoetingen niet 

alleen laten bepalen door hun eigen perspectieven op wat betekenisvol en relevant 

burencontact inhoudt, maar ook door die van de betrokken personen met een  

verstandelijke beperking.

Als gevolg hiervan ontbreekt het de meeste oorspronkelijke bewoners van 

omgekeerde-integratiesettingen in het dagelijks leven aan ruimte om zelf 

vorm, invulling en richting aan ontmoetingen met anderen te geven. Als punt-

je bij paaltje komt, bepalen de betrokkenen zonder verstandelijke beperking 

wat er in het onderlinge contact mogelijk is, vaak met grote vanzelfspre- 

kendheid en schijnbaar zonder veel na te denken over alternatieven die de 

alledaagse interacties beter aansluitend, wederkeriger, gelijkwaardiger en 

rechtvaardiger zouden kunnen maken. 

In dialoog met Goffman: wij streven er naar om onbehaaglijkheid en conflict te 

voorkomen

Als we dit spanningsveld met behulp van theorie proberen te duiden, dan zien we dat 

het volgens Goffmans dramaturgische perspectief een logisch gevolg is van de al 

te menselijke neiging om alledaagse interacties met anderen soepel en conflictloos 

te laten verlopen. 

Voor de meeste nieuwkomers staat burencontact gelijk aan het – al dan niet bewust 

– zodanig verbaal op elkaar afstemmen, dat het samenzijn voor iedereen soepel  

en bevredigend verloopt. Door zich ook zo op te stellen tijdens interacties met oor-

spronkelijke buurtbewoners, veronderstellen zij dat die een vergelijkbare invulling 

van ‘ontmoeting’ zullen hanteren. De voor velen van ons zo voor de hand liggende 

(verbale) opvatting van een soepele, conflictloze en bevredigende communicatie  

blijkt tijdens de interacties met buurtbewoners met een verstandelijke beperking 

echter niet alleen minder vanzelfsprekend, maar vaak ook problematisch te zijn. 

Laatstgenoemden geven dikwijls de voorkeur aan minder verbale – en voor nieuw- 

komers onbehaaglijke of verwarrende – vormen van communicatie. Dit contrast 

tussen de wijze waarop buurtgenoten met en zonder verstandelijke beperking  

gewend zijn om vorm, invulling en betekenis te geven aan alledaagse ontmoetingen, 

resulteert vaak in het ontlopen of negeren van elkaar. Als blijkt dat de nieuwkomers 

niet verbaal met hun buren met een verstandelijke beperking kunnen communiceren, 

beschouwen velen van hen een ontmoeting met die buren in het dagelijks leven 

als te ingewikkeld, verwarrend of zelfs onmogelijk. Zij blijven mede hierom vaker  

toeschouwer van dan deelnemer aan interacties met hun buurtgenoten met een 

verstandelijke beperking. 

Opvallend genoeg komen de pogingen om verwarring en conflict te voorkomen 

ook vaak naar voren in de verhalen van de minderheid van de nieuwe buren die het  

contact met de oorspronkelijke buurtbewoners niet uit de weg gaat of zelfs  

opzoekt. Deze nieuwkomers vertellen dat het voor hen van belang is om, in Goffmans 

woorden, altijd de regie over de interactie te houden: zij bepalen het wat, waar en 

hoe lang van het contact. 

Door Goffmans bril bekeken is ook die beweging een voor de hand liggende con-

sequentie van de door-en-door menselijke wens om in het dagelijks leven geen  

conflicten met anderen te krijgen. Wij zullen er – met een beroep op algemeen  
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denken over hoe wij ons verhouden tot hetgeen wij hebben waargenomen tijdens de 

interactie met een ander (Waldenfels, 2010, 2011). 

Volgens Waldenfels ontstaat er meer ruimte voor een ander als wij ons meer  

bewust worden van onze lijfelijke gevoeligheid of ‘pathos’ voor de andersheid van 

een ander, die zich manifesteert in het ervaren van vreemdheid. Als we gaan inzien 

dat onze ervaringen met vreemdheid ons met een ander verbinden, kunnen we via 

zelfreflectie meer over de aard van dat vreemde te weten te komen. (Om die reden 

reflecteerde ik op verschillende plekken in hoofdstuk 4 op mijn persoonlijke ervarin-

gen tijdens en gedachten na afloop van ontmoetingen met buurtbewoners met een 

verstandelijke beperking.) Wat treft ons, waarop reageren wij tijdens een ontmoeting 

of confrontatie met een ander? Wat zegt het over ons dat wij hierdoor zo geprik-

keld worden? 

Door bij zulke vragen stil te staan, kunnen wij ons – in alle bescheidenheid – proberen 

meer te verbinden met een ander, hoewel onze reactie altijd te laat zal komen en 

nooit geheel zal aansluiten bij diens voor ons onkenbare andersheid. 

Handelend volgens Waldenfels’ responsieve ethiek zouden de betrokkenen bij 

omgekeerde-integratiesettingen zich moeten afvragen wat hun eigen lijfelijke  

respons – die onvermijdelijk volgt op het verwarrende waarnemen van andersheid in  

ontmoetingen met betrokkenen met een verstandelijke beperking – zegt over het-

geen henzelf eigen en vreemd is. Die zelfreflectie zou niet alleen moeten plaatsvin-

den als zij afkeer, schrik of ergernis hebben ervaren, maar eveneens wanneer de  

andersheid van een ander hen heeft aangetrokken of gefascineerd. Daarmee kunnen 

zij, door stil te staan bij wat zij verwarrend, confronterend, moeilijk, fijn of ont- 

roerend vinden in een ontmoeting met een ander, nieuwe kanten van zichzelf leren 

kennen. Waldenfels (1990/2013) betoogt dat de verspreiding van deze relationele 

opvatting van het vreemde alleen kans van slagen heeft als wij de ontmoeting  

ermee aan onze eigen ervaring verbinden. Hij typeert iedere ervaring met vreemdheid 

als onderdeel van een voortdurend ervaringsproces dat het eigene en het vreem-

de met elkaar kan vervlechten, zonder dat een van beide geweld wordt aangedaan.  

Anders gezegd: als wij het vreemde dat we ervaren tijdens ontmoetingen met een 

ander leren opvatten als een uitdagende gedachtenwisseling tussen wat ons eigen 

en vreemd is, zullen wij die ervaring als de belangrijkste onderlinge ontmoetings- 

ruimte gaan beschouwen (zie ook Ntourou, 2007). 

De omgang met anderen die Waldenfels voorstaat, begint met de erkenning van een 

onoverkomelijk en onophefbaar onderscheid tussen hen en ons, een onderscheid 

dat wordt gemarkeerd door onze lijven. Vanwege dit onoverbrugbare verschil is een  

onderlinge ontmoeting alleen mogelijk in de ruimte tussen onze lijven in, in de ‘tussen- 

sfeer’ (Waldenfels, 2004, pp. 245-246). Waldenfels benadrukt dat de manier waarop 

wij een ander fysiek waarnemen, altijd verweven is met de ordening waarbinnen 

die waarneming plaatsvindt. De andersheid van een ander verschijnt daarmee 

onherroepelijk als iets binnen een lokaal, maatschappelijk, cultureel en historisch  

bepaalde context. Anders gezegd: wij krijgen alleen toegang tot die ontoegankelijke, 

In dialoog met Waldenfels: wij reageren – hoe dan ook – op de andersheid van een 

ander

Als we vanuit Waldenfels’ ‘responsieve perspectief’ naar het spanningsveld van 

hoofdstuk 4 kijken, dan zien we dat de confrontatie met de verwarrende anders-

heid van personen met een verstandelijke beperking de nieuwkomers er vaak – ook 

zonder dat zij zich daarvan bewust zijn – toe brengt om die andersheid af te wijzen. 

Waldenfels beschouwt die afwijzende reactie als fundamenteel menselijk: ieder van 

ons is volgens hem geneigd om tijdens de ontmoeting met een ander de confron-

terende ervaring van vreemdheid te ontwijken, te negeren, of de oorzaak ervan in 

die ander te plaatsen. De verwarrende impact van de andersheid van een ander is 

ons al snel te groot. 

Voor Waldenfels beslaat ‘ontmoeten’ alles wat wij vanwege een ander waarnemen en 

ervaren. De ontwijking of afwijzing van diens voor ons verwarrende andersheid kan 

in zijn responsieve perspectief dus evengoed plaatsvinden als betrokkenen zonder 

verstandelijke beperking de nabijheid van een buurtgenoot met een verstandelijke 

beperking opzoeken, als wanneer zij diegene op afstand proberen te houden.  

Cruciaal in zijn theorie is dat geen enkele poging om tijdens de ontmoeting met een 

ander onbehaaglijkheid en verwarring te voorkomen geheel zal slagen. Immers: zelfs 

als we een ander bewust ontlopen of negeren, doen we dat pas nádat iets van hem 

ons heeft verward (hetgeen ons ertoe aanzette om hem te ontlopen of negeren). 

Waldenfels stelt dat de andersheid van een ander ons onherroepelijk verontrust en 

fascineert, afstoot en aantrekt – en dat de ontmoeting ermee ons altijd van ons 

stuk brengt (zie Lévinas, 1961/2012; Bauman, 1993). 

Zo bezien kunnen de betrokkenen bij omgekeerde-integratiesettingen elkaar pas 

beter leren kennen, als zij bereid zijn om te accepteren dat die kennismaking ook tot 

onbehaaglijke, verwarrende en pijnlijke ervaringen zal leiden. 

Waldenfels benadrukt dat het beter leren kennen van een ander geen eenvoudige 

opgave is en dat de motivatie ervoor grotendeels uit zelfreflectie dient te komen. 

Volgens hem wordt iedere manier om de voor ons verwarrende andersheid van een 

ander te leren kennen (hoe goedbedoeld ook) gekenmerkt door pogingen om die 

ander onderdeel te laten worden van hetgeen ons eigen en vertrouwd is. Zodoende 

proberen wij die andersheid te overmeesteren en te beteugelen. Als gevolg hiervan 

zullen die manieren om een ander te leren kennen altijd te kort schieten en kunnen 

wij zijn perspectief nooit helemaal recht doen, ongeacht met hoeveel sympathie, 

betrokkenheid of liefde we dit ook proberen. 

Waldenfels betoogt dat wij door na te denken over ontmoetingen en confrontaties 

met de andersheid  van een ander niet zozeer die ander leren kennen, maar dat wij 

vooral worden teruggeworpen op onszelf in relatie tot die ander. Daarmee staat die 

ander onherroepelijk aan het begin van alles wat wij tijdens onderlinge interacties 

waarnemen, doen, laten en denken. Waldenfels beschouwt deze ‘responsiviteit’ 

dan ook als een centraler kenmerk van menselijk handelen dan rationaliteit. In zijn  

‘responsieve ethiek’ is onze voorbewuste, lijfelijke respons hét beginpunt om na te 
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integratiesettingen laten beïnvloeden door de geobjectiveerde en geprotocolleerde 

manier van denken van de zorginstelling en door hun eigen, persoons- en plaats- 

afhankelijke, ervaringskennis en motieven. Zodoende hoopte ik niet alleen meer te 

weten te komen over wat er gebeurde als het ene of het andere hun houding en 

handelen bepaalde, maar ook over de onderlinge verhouding waarin dat gebeurde. 

Bij de presentatie van de empirische bevindingen van hoofdstuk 5 maakte ik een 

onderverdeling tussen de fragmenten over interacties waarin een strategische 

manier van denken en handelen domineert en die waarin de persoonlijke overtuigingen 

en motieven van de betrokkenen doorslaggevend zijn voor wat er tussen hen  

gebeurt. De vijf belangrijkste bevindingen zijn:

1.  In het dagelijks leven in omgekeerde-integratiesettingen hanteren zorgverleners 

 een sterke focus op wat mis kan gaan tijdens de ontmoeting met hun cliënten.  

 Als gevolg van die risicofocus komen zij dikwijls tussenbeide tijdens interacties 

 tussen buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking, zowel preventief 

 als reactief. Daarmee heeft hun sturende aanwezigheid vaak een remmende 

 werking op het ontstaan en de ontwikkeling van concrete interacties tussen de 

 oorspronkelijke buurtbewoners en de nieuwkomers.

2.  Buurtbewoners zonder verstandelijke beperking geven vooral aan dat de zorg- 

 instellingsvertegenwoordigers hen hebben gemaand om ten aanzien van  

 hun buurtgenoten met een verstandelijke beperking afstand en voorzichtigheid 

 te betrachten. Vrijwel niemand van hen voelt zich door de instelling geïnspireerd 

 om in het dagelijks leven toenadering te zoeken. 

3. In lijn met het voorgaande beschouwen veel nieuwkomers de omgang met de 

 oorspronkelijke buurtbewoners vooral als iets voor deskundigen. Zij spiegelen 

 hun eigen houding en gedrag tijdens hun interacties met personen met een 

 verstandelijke beperking geregeld aan die van zorgverleners en beschouwen de 

 interpretaties en handelingswijzen van laatstgenoemden als leidend.

4.  De mate van succes van omgekeerde-integratiebeleid wordt in de verhalen van 

 zorginstellingsvertegenwoordigers en nieuwkomers vaak gelijkgesteld met de 

 mate waarin er gezamenlijk georganiseerde, collectieve ontmoetingsmomenten 

 plaatsvinden. Deze opvatting is problematisch voor die buurtbewoners met en 

 zonder verstandelijke beperking die met betrekking tot onderlinge ontmoetingen 

 een sterke voorkeur hebben voor, al of niet spontaan, één-op-één contact met 

 mensen met wie zij zich (langdurig) verbonden voelen. 

5.  Er ontstaat in omgekeerde-integratiesettingen vaak verrassend veel ruimte 

  voor wederzijds plezierige, interpersoonlijke ontmoetingen tussen betrokkenen 

 met en zonder verstandelijke beperking als:

 • een buurtbewoner zonder verstandelijke beperking of zorgverlener, op basis 

  van zijn eigen overtuigingen en motieven, (tijdelijk) weerstand durft te bieden  

  aan zorginstellingsregels, -protocollen of -routines die de interactie met een 

  betrokkene met een verstandelijke beperking bemoeilijken of verhinderen;

 • de interactie buiten de (voor de betrokkene met een verstandelijke beperking 

  door en door bekende) zorginstellingscontext plaatsvindt;

onkenbare andersheid van een ander met inbegrip van ons (lijfelijke) zelf én van de 

context waarbinnen onze waarneming plaatsvindt (vergelijk Husserl, 1952/1989, in 

Waldenfels, 2011). Door dit lijfsgebonden en contextafhankelijke karakter van ont-

moetingen in de tussensfeer kunnen wij ons ervan bewust worden dat er meerdere 

ervaringsordeningen zijn. En aangezien alles wat wij waarnemen, doen of zeggen 

verweven is met wat anderen waarnemen, doen of zeggen, kan die bewustwording 

onze eigen waarneming en ervaringen veranderen (vergelijk Elias, 1939/1969;  

Merleau-Ponty, 1968, in Waldenfels, 2004). Zodoende krijgen wij in de tussensfeer 

niet meer inzicht in de andersheid van een ander, maar vooral nieuw zicht op de 

lijfelijk ervaren vreemde kanten van onszelf omdat we door de ontmoeting met die 

ander op andere manieren naar onszelf leren kijken. Volgens Waldenfels kan die  

lijfelijk bepaalde bewustwording van vreemdheid in onszelf nieuwe wegen openen 

om met de andersheid van een ander om te gaan. Daarmee blijft in de tussen- 

sfeer enerzijds het onophefbare en onkenbare verschil tussen de andersheid van een  

ander en onze eigenheid intact, terwijl er anderzijds mogelijkheden ontstaan om het 

vreemde waarvan wij beiden deel uitmaken nader te verkennen. Zodoende verzet 

een Waldenfelsiaanse (v)erkenning van het vreemde dat we tijdens een ontmoeting 

met een ander ervaren zich tegen pogingen om diens andersheid onder te brengen 

bij hetgeen ons eigen en vertrouwd is. 

Als we handelen volgens Waldenfels’ responsieve ethiek, leidt dat vooral tot refle- 

xieve kennis over onszelf in relatie tot die ander en over die ander in relatie tot 

onszelf. Het als gevolg hiervan toenemende besef dat wij ontegenzeggelijk deel  

uitmaken van het vreemde dat we tijdens ontmoetingen met een ander ervaren – 

en de daarmee samenhangende confrontaties met de vreemde kanten van onszelf 

– zal ertoe leiden dat wij ons meer en meer verbonden gaan voelen met die ander. 

Hierdoor zal ook onze bereidheid toenemen om toenadering te blijven zoeken tot 

diens prikkelende en stekende andersheid, ondanks het feit dat we die nooit zullen 

kunnen bevatten.

De toepassing van Waldenfels’ inzichten op het spanningsveld van hoofdstuk 4 

leidt tot de verwachting dat de betrokkenen zonder verstandelijke beperking zich  

verantwoordelijker zullen gaan voelen voor de kwaliteit van alledaagse ontmoetingen 

als zij bereid zijn om hun eigen dominantie tijdens die interacties te beschouwen 

als een problematisch gevolg van hun afwijzende reactie op de voor hen verwar-

rende andersheid van de betrokkenen met een verstandelijke beperking. Als zij dat 

doen, dan zullen zij de kwaliteit van het alledaagse burencontact immers (ook) gaan 

verbinden met de mate waarin de oorspronkelijke buurtbewoners er vorm, invulling 

en richting aan geven.

7.2.2 De sterk geprotocolleerde en georganiseerde omgang met andersheid 

De vraag, focus en empirische bevindingen van hoofdstuk 5

In hoofdstuk 5 onderzocht ik de vraag in hoeverre de betrokkenen met en zonder 

verstandelijke beperking zich tijdens alledaagse ontmoetingen in omgekeerde- 
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lisering’ van de systeemcontext (door communicatieve logica) in de hand werken. 

In navolging van Kunneman zie ik de systematische toepassing van doelmatige,  

geprotocolleerde manieren van werken in iedere zorgsetting voor alles als een  

door onze samenleving en overheid gelegitimeerde (en door zorgverzekeraars gedic- 

teerde) poging om zorgzame, betekenisvolle, waardige, werkbare en veilige verbin- 

dingen tussen zorgverleners en zorgontvangers te leggen. In het verlengde daarvan 

stel ik de kolonisering door instrumentele zorginstellingslogica dan ook niet gelijk 

aan brute machtsuitoefening of doelbewuste onderdrukking door zorginstellings- 

vertegenwoordigers, maar beschouw ik haar bovenal als de – binnen de kaders van 

het door ons gelegitimeerde systeem zeer humane – meest voorkomende wijze om in 

onze cultuur met de voor ons onkenbare en onophefbare andersheid van personen 

met een verstandelijke beperking om te gaan. 

Dat wil echter niet zeggen dat de dominante operationalisering van instrumenteel 

denken in omgekeerde-integratiesettingen geen belemmerende impact heeft op 

het ontstaan en voortbestaan van persoonlijke verbindingen tussen de betrokkenen 

met en zonder verstandelijke beperking. Bezien vanuit Kunnemans perspectief toont 

het spanningsveld van hoofdstuk 5 immers aan dat niet alleen de leefwereld van 

de oorspronkelijke bewoners maar ook die van de nieuwkomers dikwijls door zorg- 

instellingslogica wordt gekoloniseerd. Zo vertoont het doen en laten van de nieuw- 

komers tijdens hun interacties met personen met een verstandelijke beperking 

– en in hun verhalen naderhand – bijvoorbeeld vaak allerlei kenmerken van het denken 

en handelen van zorgverleners. Twee van de daarbij meest opvallende kenmerken zijn 

een sterke focus op het voorkomen en beheersen van wat er mis kan gaan en het 

spreken over personen met een verstandelijke beperking in termen van ‘doelgroep’ 

en ‘ontwikkelingsniveau’, hetgeen allerlei depersonaliserende en stigmatiserende 

effecten kan hebben, ook buiten de instellingscontext (vergelijk Goffman, 1963/1971, 

1975; van Gennep, 1997). 

Hoewel de strijd tussen de fundamenteel onverenigbare handelingsoriëntaties  

in omgekeerde-integratiesettingen-als-interferentiegebied tijdens de meeste 

ontmoetingen tussen buren met en zonder verstandelijke beperking dus beslist lijkt 

in het voordeel van een instrumentele manier van denken, zegeviert het communica- 

tieve handelen op onverwachte momenten en plekken tóch. Bij zulke verrassende 

gelegenheden, die altijd een vluchtig karakter hebben, gaan de betrokkenen met en 

zonder verstandelijke beperking op een andere manier met elkaar om dan op basis 

van de gebruikelijke omgangsvormen, afspraken en routines verwacht zou kunnen 

worden. Daarmee verschijnt op die momenten en plekken een leven in de marge 

van de door alomtegenwoordige zorginstellingslogica gedomineerde omgekeerde- 

integratiesettingen, waarin – vaak maar even – ruimte en aandacht is voor hetgeen 

de betrokkenen anders en toch gelijkwaardig voor elkaar maakt: hun individualiteit 

en hun mens-zijn. 

Voor veruit de meeste buurtbewoners met een verstandelijke beperking zijn zulke 

interacties waarin ruimte en aandacht is voor die belangrijke elementen van het 

 • een zorginstellingsvertegenwoordiger zijn professionele houding en handelen 

   tijdens de interactie met zijn cliënt gepaard laat gaan met weinig opvallende, 

  samenzweerderige (of bemoedigende), non-verbale signalen in de richting van  

  een nieuwkomer. 

 

Het spanningsveld van hoofdstuk 5

Elk van de genoemde empirische kernbevindingen raakt aan het belangrijkste  

spanningsveld van hoofdstuk 5.

Enerzijds nemen zorginstellingen in omgekeerde-integratiesettingen met 

hun doelmatige, geprotocolleerde denk- en handelingskaders onze samenle- 

ving de (dikwijls complexe) zorg voor en ondersteuning van personen met 

een verstandelijke beperking uit handen, anderzijds reduceren zij het leven 

van de betrokkenen met een verstandelijke beperking daardoor vaak sterk 

tot routine en protocollen. Die verregaande dominantie van doelmatig en ge-

protocolleerd denken en handelen, belemmert of verhindert dikwijls dat de 

buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking op hun eigen, per-

soonsafhankelijke manieren met elkaar kunnen kennismaken; bijvoorbeeld 

doordat zorgverleners vaak tussenbeide komen tijdens een spontane inter-

actie of doordat de nieuwkomers hun taal en zienswijzen (deels) overnemen. 

Zolang de zorginstellingsvertegenwoordigers en nieuwe buurtbewoners hun 

doen en laten tijdens interacties met betrokkenen met een verstandelijke 

beperking vooral door geprotocolleerde denk- en handelingskaders en de 

dagelijkse routines laten bepalen, zullen de uitsluitende en beperkende ef-

fecten daarvan hen echter niet opvallen. Zo dreigen zij uit het oog te verliezen 

dat het leven uit veel meer bestaat dan protocollen en routine. Alleen indi-

viduele betrokkenen zonder verstandelijke beperking die weerstand durven 

te bieden aan de heersende opvattingen over de gewenste benadering van 

personen met een verstandelijke beperking en die – als de mogelijkheid zich 

voordoet – van de gebruikelijke gang van zaken durven af te wijken, kunnen 

(tijdelijk) ruimte maken voor ontmoetingen van persoon tot persoon. 

In dialoog met Kunneman: het leven in de marge van een gekoloniseerde leefwereld

Zoals gezegd, beschouw ik omgekeerde-integratiesettingen met behulp van Kun-

nemans werk als ‘interferentiegebieden’, waarin tijdens de ontmoetingen tussen  

betrokkenen met en zonder verstandelijke beperking een aanhoudende en onbesliste 

strijd gaande is tussen de instrumentele systeemlogica van de zorginstelling en 

de communicatieve logica van de leefwerelden van de oorspronkelijke en nieuwe 

buurtbewoners. Zo bezien illustreert het spanningsveld van hoofdstuk 5 zowel de  

verregaande, marginaliserende ‘kolonisering’ van de leefwereld van personen met 

een verstandelijke beperking (door zorginstellingslogica), als de verbindende kracht 

en potentie van persoonlijk gemotiveerde ingevingen en beslissingen, die de ‘cultura- 
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Het is hierbij van belang om te erkennen dat ontmoetingen tussen betrokkenen 

bij omgekeerde-integratiesettingen waarin ruimte is voor kleine verhalen, altijd  

ingekaderd zullen zijn in de professionele zorgrelatie en de fysieke lokalisering van 

het leven in de marge. Zij vinden onherroepelijk plaats binnen de systeemcontext van 

de zorginstelling, niet erbuiten. En daarmee blijven de voorschriften, regels en pro-

tocollen van die instelling ook tijdens die ontmoetingen gelden. Wie in omgekeerde- 

integratiesettingen een culturaliseringsproces wil faciliteren, moet dus zijn best 

doen om de daar geldende instrumentele denk- en handelingskaders te verruimen, 

niet om ze te ondermijnen. 

De moeilijkheid is echter dat zorginstellingsvertegenwoordigers de ontmoetingen 

tussen hun cliënten en buurtbewoners zonder verstandelijke beperking (of andere 

buitenstaanders) nogal eens frustreren. Bovendien hebben zij in omgekeerde- 

integratiesettingen formeel de meeste macht en vaak het laatste woord. Daarom is 

het van groot belang om aan hen duidelijk te maken dat het faciliteren van Kunnemans 

culturalisering door communicatieve logica niet zozeer over (grootschalige)  

confrontaties en conflicten gaat, maar begint bij kleine veranderingen in de pers- 

pectieven van de betrokkenen met een verstandelijke beperking. Daardoor ont-

staat meer ruimte voor ontmoetingen met de betrokkenen met een verstandelijke  

beperking in de marge van hun gekoloniseerde leefwereld.

Het getuigt van handelen op basis van communicatieve logica als de perspectieven 

van alle betrokkenen, dus ook die van de geprivilegieerde zorginstellingsvertegen-

woordigers, serieus worden genomen. Als we vooral de perspectieven van ‘de  

onderdrukten’ willen laten horen en weinig aandacht besteden aan die van ‘de koloni- 

sators’, lopen we grote kans dat laatstgenoemden zich weggezet of genegeerd voelen 

– en derhalve niet bereid zullen zijn om aan het gewenste veranderingsproces 

deel te nemen. Als gevolg hiervan vindt er weinig nieuwe onderlinge kennis-making 

of toenadering plaats en blijft het oude onderscheid in stand of wordt het zelfs 

bekrachtigd (vergelijk Haraway, 1988 en Bar On, 1993, in Hinterberger, 2007). Hoewel 

de vertegenwoordigers van zorginstellingslogica om die reden dus niet het zwijgen 

dient te worden opgelegd, zullen zij zich er wel van bewust moeten zijn dat ‘de onder-

drukten’ het als een belediging en onrecht kunnen ervaren, als hen wordt gevraagd 

om zich in te leven in het perspectief van ‘de kolonisators’ (zie Young, 1997).

In dialoog met Goffman: de rol van de zorgverleners is afhankelijk van de rol van de 

nieuwe buren

Volgens het dramaturgische perspectief is het succes en de impact van iemands rol 

niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de uitvoering ervan, maar ook van de mate 

waarin die uitvoering coherentie vertoont met de situatie en het gezelschap waarin 

een voorstelling gegeven wordt. Als we dit Goffmansiaanse inzicht toepassen op 

het spanningsveld van hoofdstuk 5, dan zien we dat de door zorgverleners vaak ver-

tolkte rollen van ‘buffer’ en ‘beschermer’ in omgekeerde-integratiesettingen niet  

alleen zo krachtig en succesvol zijn vanwege de overtuigende manier waarop er 

gewone leven niet alleen vluchtig maar ook clandestien: ze zijn immers niet in lijn met 

de uitgangspunten en doelen van de koloniserende zorginstelling. Dat leven in de 

marge blijft voor de betrokkenen zonder verstandelijke beperking die uitsluitend op 

een geobjectiveerde en routinematige manier vorm geven aan hun interacties met 

personen met een verstandelijke beperking onzichtbaar en dus betekenisloos. Hier-

door lijkt het vaak alsof dat ‘gewone leven’ van de gemarginaliseerde betrokkenen 

in het geheel niet bestaat.

Zolang de betrokkenen zonder verstandelijke beperking tijdens ontmoetingen met 

personen met een verstandelijke beperking alleen vanuit instrumentele denkkaders 

handelen, hebben zij geen oog voor die elementen van het leven van hun cliënten die 

buiten die instrumentele kaders vallen. Anders gezegd: de kolonisering door zorg- 

instellingslogica voorziet zowel zorginstellingsvertegenwoordigers als nieuwe 

buurtbewoners en buitenstaanders van een hegemonisch perspectief op de omgang 

met personen met een verstandelijke beperking. Dat is ontegenzeggelijk een ziens- 

wijze met een horizon, maar achter die horizon is meer en daarop biedt dat  

perspectief geen zicht. 

Alleen de betrokkenen die er persoonlijk belang aan hechten om een ander te  

ontmoeten buiten de zorgprofessionele kaders en context om, zullen het leven in  

de marge van de gekoloniseerde leefwereld in beweging kunnen zetten. Om met 

Kunneman te spreken: de ruimte en aandacht die dit belangrijke deel van het gewone 

leven van personen met een verstandelijke beperking krijgt in een omgekeerde- 

integratiesetting-als-interferentiegebied, is vooral afhankelijk van de inzet van 

communicatieve logica door individuele betrokkenen zonder verstandelijke beperking 

en dus van hun persoonlijke gedragingen, ingevingen en beslissingen. Daarmee is het 

leven in de marge van de gekoloniseerde leefwereld naast vluchtig en clandestien 

ook zeer kwetsbaar (vergelijk Meininger, 2013). 

Kunneman betoogt dat het voor de kwaliteit van interacties in zorgsettingen van 

groot belang is dat er aandacht is voor de ’narratieve individualiteit’ van degenen 

aan wie zorg wordt verleend (1996, pp. 281-282). Toegepast op het spanningsveld 

van hoofdstuk 5 betekent dit dat buurtbewoners met een verstandelijke beperking, 

ieder op zijn eigen manier, door het delen van verhalen de ruimte zouden moeten 

krijgen om een eigen plaats te zoeken in de culturele en sociale lagen van een omge-

keerde-integratiesetting. Als de betrokkenen zonder verstandelijke beperking bereid 

zijn om te luisteren naar de verhalen van individuele betrokkenen met een verstande- 

lijke beperking – ook als die niet verbaal van aard zijn – zou dat hun inzicht kunnen 

vergroten in wat echt belangrijk is voor elk van hen. Daarom is het delen van deze 

‘kleine narratieven’ van personen met een verstandelijke beperking, maar ook 

van hun familieleden en nieuwe buren en de andere directbetrokkenen in omge-

keerde-integratiesettingen van wezenlijk belang: als alle betrokkenen naar elkaar 

willen luisteren, hebben die kleine verhalen de potentie om hen bewuster te maken 

van het leven in de marge van een door zorginstellingslogica gekoloniseerde leef- 

wereld – en de betekenis ervan (zie Lyotard, 1979/1984). 
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‘normatieve professionaliteit’ uit het ontwikkelen en in stand houden van een  

reflexieve verhouding tussen de kwaliteit van het eigen bestaan, de eigen beroeps-

activiteit en bredere culturele en maatschappelijke vragen (1995, p. 66 e.v.; 1996, p. 

241 e.v.). Hij betoogt dat deze normatief professionele houding, die wortelt in ieders 

individuele bestaansethiek en levensverhaal, alleen waarde heeft als de betrokkenen 

er vrijwillig voor kiezen en er hun eigen inhoud aan geven. 

In zijn pleidooi voor normatieve professionaliteit wijst Kunneman erop dat het werk in 

een interferentiegebied altijd waardengeladen is, hoe sterk geprotocolleerd en rou-

tinematig de handelingen ook mogen zijn. De introductie van het begrip normatieve 

professionaliteit in omgekeerde-integratiesettingen zou zorginstellingsvertegen-

woordigers ruimte kunnen geven om na te denken over het verband tussen hun  

persoonlijke motieven, waarden en ervaringen en de manier waarop zij invulling 

geven aan hun werkzaamheden en hun interacties met hun cliënten. Want ongeacht 

de mate waarin de leefwereld van de betrokkenen met een verstandelijke beperking 

gekoloniseerd wordt door instrumentele zorginstellingslogica, hun zorg en onder-

steuning blijft altijd afhankelijk van de persoonlijke oordeelsvorming van hun bege-

leiders (vergelijk Baart, 1996; Kal, 2001/2010). Dat inzicht schept potentiële ruimte 

voor processen van culturalisering door communicatieve logica, of anders gezegd: 

het maakt het mogelijk dat de persoonlijke motieven, overwegingen en ervarings- 

kennis van de zorgverleners vaker doorslaggevend worden voor de manier waarop 

zij zich tot hun cliënten verhouden. 

Als zorgverleners in een omgekeerde-integratiesetting hun eigen bestaansethiek 

en levensverhaal verbinden aan hun werkzaamheden en aan bredere culturele en 

maatschappelijke ontwikkelingen, dan ligt het voor de hand dat ze zich ook gaan 

afvragen hoe ontmoetingen met de nieuwe buurtbewoners het leven van hun cliënten 

zouden kunnen verrijken en hoe ieder van hen daar persoonlijk aan zou kunnen  

bijdragen. Hun persoonlijke ervaringen of overtuigingen zouden hen er bijvoorbeeld 

toe kunnen brengen om de interactie tussen een nieuwe buurtbewoner en een van 

hun cliënten aan te moedigen of op te zoeken, om uitnodigend, vriendelijk en geduldig 

te zijn tijdens spontane ontmoetingen in de buurt, om de nieuwe buurtbewoners 

uit te dagen en te helpen om ongebruikelijke en verwarrende gedragingen van hun 

cliënten te duiden en/of om alert te zijn op mogelijkheden, bedreigingen en misver-

standen met betrekking tot het onderlinge contact. Anders gezegd: het besef dat 

iedere zorgverlener persoonlijk deel uitmaakt van de door zorginstellingslogica  

gekoloniseerde leefwereld van personen met een verstandelijke beperking zou hen 

er toe kunnen brengen om zich bij hun eigen dagelijkse werkzaamheden meer te 

richten op het creëren van ruimte voor persoonlijke ontmoetingen in de marge 

van die leefwereld. Tijdens zulke interacties stellen zij zich – in lijn met Kunnemans  

opvatting van communicatieve logica – zo veel mogelijk open voor de (al of niet  

verbaal geuite) individuele belangen, zorgen en verwachtingen van de deelnemers 

met een verstandelijke beperking, ook als die voor hen niet meteen duidelijk zijn 

(vergelijk Baart, 2001).

wordt opgetreden, maar ook doordat de nieuwkomers die manier van handelen in veel 

situaties in een omgekeerde-integratiesetting als voor de hand liggend beschou- 

wen. Zij voelen zich dan ook niet genoodzaakt, geroepen of uitgenodigd om die  

veelvoorkomende handelwijze van zorgverleners in twijfel te trekken. 

Zo bezien zou die beschermende en controlerende rolopvatting van zorgverleners 

pas kunnen veranderen als ook de nieuwkomers bereid zouden zijn om die andere 

rolopvatting – en de mogelijke consequenties ervan – te accepteren en aan te moe-

digen. Zorgverleners in een omgekeerde-integratiesetting kunnen de rol van ‘brug-

genbouwer’ of ‘kwartiermaker’ pas succesvol uitoefenen, als er buurtbewoners 

met en zonder verstandelijke beperking zijn die hen toestaan om een brug te bouwen 

of uitdagende ontmoetingsruimten te creëren. Zij kunnen pas ‘gastheer’ of ‘gast-

vrouw’ zijn, als de nieuwkomers zich laten uitnodigen (vergelijk Kal, 2001/2010, Kal, 

Post & Wilken, 2013; van Hove, 2007, 2009). Evengoed kunnen zorgverleners zich 

alleen als ‘buitenstaanders’ opstellen op de momenten dat buurtgenoten met en 

zonder verstandelijke beperking zich ten opzichte van elkaar respectvol, vriendelijk 

en open opstellen. Kortom: op veel omgekeerde-integratietonelen bepalen niet  

alleen de zorgverleners welke rol zijzelf, hun cliënten en de nieuwkomers uitvoeren 

– en hoe geloofwaardig en invloedrijk die uitvoering is – ook de nieuwe buren dragen 

hier hun steentje aan bij, als ‘toeschouwers’ en/of ‘deelnemers’. 

Wie wil dat instellingsvertegenwoordigers een minder grote, minder beschermende 

en minder controlerende impact hebben op de invulling van interacties tussen 

buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking, zou dit kunnen stimuleren 

door die interacties vaker te laten plaatsvinden in settingen waar de zorginstel-

ling het niet (alleen) voor het zeggen heeft – bijvoorbeeld op straat of in de privé- 

sfeer van de nieuwkomers. Daarbij dient hij zich er wel van te vergewissen of laatst- 

genoemden bereid zijn om een andere rol dan die van toeschouwer te vertolken én 

of zij bij het vertolken van een actievere rol rekening willen houden met de individuele 

eigenschappen en beperkingen van oorspronkelijke buurtbewoners.

Opnieuw in dialoog met Kunneman: culturaliseringsprocessen vereisen normatieve 

betrokkenheid

Hoe kunnen zorginstellingsvertegenwoordigers in omgekeerde-integratiesettin-

gen ruimte maken voor ontmoetingen waarin niet de doelstellingen, protocollen en  

routines van de instelling, maar de persoonlijke motieven, eigenschappen en ervarings- 

kennis van de deelnemers (met en zonder verstandelijke beperking) bepalend zijn? 

Anders gezegd: hoe kunnen zij, samen met niet professioneel betrokkenen, leren om 

meer recht te doen aan het leven buiten de krijtlijnen van routine en protocol? 

Kunneman stelt dat de koloniserende macht van doelmatig denken en handelen in 

zorgsettingen alleen doorbroken kan worden, als de professioneel betrokkenen  

bereid zijn om stil te staan bij het normatieve karakter van hun handelen en wan-

neer zij hun eigen bestaansethiek en narratieve individualiteit verbinden aan de 

manier waarop zij zich tot hun cliënten verhouden. Volgens Kunneman bestaat deze  
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het wederzijdse begrip kunnen toenemen. Bovendien kunnen de betrokkenen door 

de kennis die zij met en over elkaar maken – in een dialoog met de perspectieven van 

anderen – meer te weten komen over de ons omringende werkelijkheid dan mogelijk 

is vanuit hun eigen perspectief. Daardoor zullen zij bij hun toekomstig handelen 

beter rekening kunnen houden met de ervaringen, zorgen en wensen van die anderen 

(vergelijk Arendt, 1958, in Young, 1997; Gadamer, 1960/2014).

Veel zorgverleners in omgekeerde-integratiesettingen stellen dat zij er vooral 

vanwege een gebrek aan tijd niet aan toekomen om aandacht te geven aan ont-

moetingen tussen hun cliënten en de nieuwe buurtbewoners; ze hebben het vaak 

al druk genoeg met de normale dagelijkse werkzaamheden. Kunneman maakt met 

betrekking tot wat er in een zorgsetting gebeurt onderscheid tussen ‘prestatietijd’ 

en ‘betekenistijd’ (1996, p. 303). Prestatietijd is planbaar en berekenbaar; ze is  

een rijke voedingsbodem voor protocollen en routines. Betekenistijd daarentegen 

ontstaat, is open en laat zich niet plannen; ze kan hooguit worden opgeroepen onder 

bepaalde voorwaarden. In die betekenistijd, hoe kort soms ook, gebeurt datgene 

wat voor de deelnemers de kleur of relevantie van een ontmoeting bepaalt: een blik, 

glimlach, uitspraak, gebaar of houding. Volgens Kunneman dienen zorginstellingen 

er bij het nadenken over (de stroomlijning van) hun werkprocessen rekening mee 

te houden dat die betekenistijd voor zowel de verleners als de ontvangers van zorg 

van groot belang is omdat alleen daarin ruimte is voor de interpersoonlijke aspecten 

van een ontmoeting. Als zorgverleners dus worden verplicht om iedere minuut van 

hun werkdag te vullen of te verantwoorden met prestatietijd, ondermijnt dit hun 

mogelijkheden om ruimte te maken voor het leven in de marge. Pas als het manage-

ment van een zorginstelling de persoonlijke betrokkenheid van zijn personeelsleden 

bij het leven en welzijn van hun cliënten waardeert en stimuleert en die niet als een 

(potentiële) verstoring of bedreiging van de werkprocessen beschouwt, zullen de 

zorgverleners ruimte ervaren om de gekoloniseerde leefwereld van hun cliënten te 

verrijken (zie Kal, 2001/2010).

De vraag die overblijft, gaat over de positie en verantwoordelijkheid van de nieuwe 

bewoners van omgekeerde-integratiesettingen. Wat kan er van hen verwacht 

worden als normatieve zorgprofessionals het ‘gewone leven’ van hun cliënten 

meer naar voren willen laten komen? Anders gezegd: hoe maken de nieuwkomers  

normatieve professionaliteit mogelijk? 

Misschien moet ik deze vraag anders stellen en de houding en handelswijzen van de 

nieuwe buren niet zozeer beschouwen als voorwaarden voor die van de zorgver-

leners, maar bovenal als een morele invulling en richting die zíj aan hun identiteit 

en narratieve individualiteit kunnen geven. Als de nieuwkomers zich willen inzetten 

om meer ruimte te maken voor het gewone leven van de oorspronkelijke bewoners, 

dat in de instrumentele zorgcontext vaak uit het zicht blijft, dan vraagt dit – met 

een variatie op Kunneman – wellicht vooral om ‘normatief burenzijn’. Een dergelijke 

waardegeladen en persoonlijke oriëntatie op wat het betekent om buurtgenoot te 

zijn in een omgekeerde-integratiesetting, kenmerkt zich niet alleen door een open 

Uiteraard kan ik hier niet voorspellen welke consequenties de introductie van  

normatieve professionaliteit in omgekeerde-integratiesettingen zal hebben voor de 

vorm en invulling van interacties tussen betrokkenen met en zonder verstandelij- 

ke beperking. Wel kan ik – met een beroep op het werk van Kunneman – de verwach- 

ting uitspreken dat zorgverleners die inzien dat een strikte, mechanische hantering 

van regels en protocollen niet altijd wenselijke gevolgen heeft voor hun cliënten, 

ook de noodzaak zullen inzien om stil te staan bij de invloed van hun persoonlijke  

opvattingen en ervaringen op de wijze waarop zij zich met betrekking tot alledaagse 

ontmoetingen tussen hun cliënten en de nieuwe buren opstellen. 

Om de vaak uitsluitende consequenties die het strikt naleven van protocollen en 

handelingsplannen voor de betrokkenen met een verstandelijke beperking heeft te 

kunnen problematiseren, is echter meer nodig dan zorgverleners die zich persoonlijk 

verantwoordelijk voelen. Minstens zo belangrijk is of zij tijdens de normatieve en 

reflexieve uitoefening van hun beroep de ruimte en mogelijkheden ervaren om die 

strikte naleving in bepaalde situaties tussen haakjes te zetten en hoe zij daarbij  

kunnen voorkomen dat hun persoonlijke inzet en betrokkenheid tot arbitraire 

beslissingen en willekeur leidt (zie Kal, 2001/2010). Om die redenen stelt Kunneman 

dat er geen sprake kan zijn van normatieve professionaliteit zonder een onder-

steunende en inspirerende organisatie die haar personeelsleden coacht, laat  

reflecteren en uitnodigt tot een aanhoudende gemeenschappelijke dialoog. 

Met betrekking tot het spanningsveld van hoofdstuk 5 zouden zorginstellingen zich 

er voor kunnen inzetten dat hun personeel ook mogelijk verwarrende interacties 

tussen buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking vaker durft te laten 

plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld door hen bewust te maken van de (onbedoelde) 

negatieve impact van hun vele interventies op de ontwikkeling van alledaags  

burencontact en door hen te trainen in minder intrusieve, non-verbale houdingen en 

handelswijzen die de ontmoetingen tussen hun cliënten en buitenstaanders zoveel 

mogelijk bevorderen. Daarbij is het cruciaal dat de zorginstellingen hun personeel 

ook uitdagen om na te denken over hun persoonlijke denkbeelden over handicap en 

ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Ieder van 

ons kan immers pas leren open te staan voor de andersheid van anderen als hij  

bereid is te reflecteren op zijn eigen houding en positie ten opzichte van die anderen; 

onze identiteit hangt nauw samen met de manier waarop wij naar die andersheid 

kijken (Lévinas, 1961/2012; zie ook Meininger, 1998; Reinders, 1996; Waldenfels, 1999). 

Een open, respectvolle houding tijdens een ontmoeting met anderen kan resulteren 

in een versoepeling van gesystematiseerde of geblokkeerde verhoudingen als de 

deelnemers door die houding een interesse in elkaars persoonlijke perspectieven 

ontwikkelen, ook als die moeilijk te achterhalen zijn (vergelijk Meininger, 1998). Door 

die onbevangen houding kan niet alleen ruimte ontstaan voor eerder genoemde 

narratieve individualiteit van de betrokkenen met een verstandelijke beperking, 

maar kunnen ook de omgangsvormen beter op de eigenheid van iedere betrokkene 

worden afgestemd. Zodoende zullen de kwaliteit van de onderlinge verhoudingen en 
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 die de onderlinge omgang moeilijk, problematisch en soms onwenselijk maken. 

  Als gevolg daarvan beschouwen verscheidene kritische directbetrokkenen het

 door de overheid uitgewerkte ‘burgerschapsideaal’ als een ontoereikend  

 beleidsuitgangspunt; in hun ogen doet het te weinig recht aan de eigenheid en 

 kwetsbare (sociale) positie van hun kind, broer of zus c.q. cliënt. 

2.  De rijksambtenaren benadrukken vooral de potentieel betuttelende en margina- 

 liserende kanten van een sterke gerichtheid op de kwetsbaarheid en bescherming 

 van personen met een verstandelijke beperking. Zij beschouwen die focus als een 

 belangrijk symbool van de allesbepalende, aanbodgerichte invloed van groot- 

 schalige intramurale zorginstellingen die vaak niet in het belang van haar  

 cliënten is. De overheidsbeleidsmakers zijn er bijvoorbeeld van overtuigd dat er 

 geen omgekeerde-integratiesettingen zouden zijn, als de individuele onder- 

 steuningsvraag van personen met een verstandelijke beperking leidend zou zijn 

 voor het beleid van de zorginstellingen. Veel instellingsbestuurders daaren- 

 tegen, claimen dat hun beleidsuitwerking (in grote lijnen) juist tegemoet komt  

 aan wat hun cliënten en wettelijke vertegenwoordigers willen. In reactie daarop 

 stellen diverse familieleden, zorgverleners en middenmanagers allereerst dat  

 het vaak onmogelijk is om de individuele vraag van de betrokkenen met een  

 verstandelijke beperking te achterhalen. En daarnaast vertellen zij dat hun  

 eigen focus op ‘kwetsbaarheid’ en ‘bescherming’ vooral voortkomt uit persoonlijke 

 ervaringen met de concrete bedreiging van de andersheid van hun familielid c.q. 

 cliënt door buitenstaanders, bijvoorbeeld door onverschilligheid, afwijzing,  

 pesterijen en agressie.

3.  De overheids- en zorginstellingsbeleidsmakers spreken zich naar buiten toe 

 nagenoeg niet uit over het belang van ruimte en aandacht voor onvermijdbaar 

 ongemak tijdens interacties tussen personen met en zonder verstandelijke  

 beperking. Daarmee lijken zij voorbij te gaan aan de ervaringen van familie- 

 leden, zorgverleners en nieuwe buren voor wie het ervaren en erkennen van 

 de onophefbare en ongemakkelijke kanten van verschil onlosmakelijk is  

 verbonden met de invulling van hun relatie met betrokkenen met een verstan- 

 delijke beperking. Diverse zorginstellings- en wettelijke vertegenwoordigers 

 benadrukken zelfs dat er pas voldoende ruimte voor hun cliënten c.q.  

 familieleden zal ontstaan, als de rest van onze samenleving bereid is om  

 vaker geconfronteerd te worden met onvoorspelbare, ongemakkelijke en  

 onophefbare andersheid. Zij tonen zich pessimistisch over die maatschappelijke 

 bereidheid en achten het evenmin waarschijnlijk dat de nieuwkomers in omge- 

 keerde-integratiesettingen in het alledaagse leven zullen open staan voor 

 moeilijke of confronterende interacties met de oorspronkelijke buurtbewoners. 

 Volgens veel directbetrokkenen is harmonie in een omgekeerde-integratie- 

 setting het hoogst haalbare. Zij bepleiten voor de confronterende en verwar- 

 rende uitingen van personen met een verstandelijke beperking geen openbare 

 maar een ‘exclusieve’ ruimte.

en ontvankelijke houding ten aanzien van de buurtbewoners met een verstandelijke 

beperking, maar ook door een bereidheid om in het dagelijks leven bezig te zijn 

met nooit definitief te beantwoorden ‘trage vragen’ over handicap, uitsluiting,  

eenzaamheid, ontmoeting en solidariteit (zie Kunneman, 1999, in Kal, 2001/2010,  

p. 160; vergelijk Reinders, 1999, in Kal, 2011, p. 36). 

7.2.3 Te weinig ruimte voor verschil in (omgekeerde) integratiebeleid

De vraag, focus en empirische bevindingen van hoofdstuk 6

In hoofdstuk 6 onderzocht ik de vraag welke ruimte, invulling en betekenis de  

verschillen tussen personen met en zonder verstandelijke beperking krijgen in de 

verhalen van overheidsbeleidsmakers, zorginstellingsbeleidsmakers en direct- 

betrokkenen bij omgekeerde-integratiesettingen. Daarbij lette ik vooral op de con-

trasten en controversen tussen de verhalen van de leden van deze (door mij samen- 

gestelde) groepen. Zodoende construeerde ik een dialoog tussen de perspectieven 

van mensen die elkaar in het dagelijks leven weinig of niet zullen ontmoeten, een 

dialoog bovendien rond een ‘thema’ dat hen op zeer uiteenlopende manieren – en in 

een sterk wisselende intensiteit – bezighield. 

Bij de presentatie van de empirische bevindingen nam ik telkens ‘het perspec-

tief van de rijksoverheid’ (zoals verwoord in beleidsnota’s en bij monde van twee 

voormalige hoge VWS-ambtenaren) als uitgangspunt. Op dit overheidsperspectief  

reflecteerde ik steeds in twee stappen: allereerst met behulp van de verhalen van 

zorginstellingsbeleidsmakers en daarna met die van de buurtbewoners met en 

zonder verstandelijke beperking, familieleden, zorgverleners en middenmanagers. 

Ik koos voor deze presentatievolgorde, omdat ik het niet alleen van groot belang 

achtte om zoveel mogelijk diversiteit in de geconstrueerde dialoog over ‘verschil 

in (omgekeerde) integratiebeleid’ aan te brengen, maar vooral ook opdat de  

betrokkenen met de minste invloed op het gevoerde beleid telkens het laatste woord 

zouden hebben. Daarnaast probeerde ik met deze ordening ook enigszins tegemoet 

te komen aan de tussenpositie van bestuurders in omgekeerde-integratiesettingen, 

die hun beleid enerzijds afstemmen op dat van de overheid en anderzijds vaak ook 

rekening willen houden met de ‘kleine verhalen’ van directbetrokkenen die zich niet 

(altijd) in dat overheidsbeleid herkennen. De vier belangrijkste bevindingen van 

hoofdstuk 6 zijn:

1.  De overheid heeft in haar integratiebeleid van de afgelopen twintig jaar hoofd- 

 zakelijk gefocust op het versterken van de overeenkomsten en het oplossen 

 van de aanwijsbare materiële en maatschappelijke verschillen tussen Neder- 

 landers met en zonder handicap, onder meer met het terugdringen van de  

 (invloed van) grootschalige intramurale instituten en het stimuleren van klein- 

 schalige, geïntegreerde woon- en zorgvoorzieningen. Daarmee heeft zij,  

 volgens veel zorginstellingsbeleidsmakers en wettelijke vertegenwoordigers in  

 omgekeerde-integratiesettingen, te weinig oog gehad voor de onophefbare  

 individuele verschillen tussen personen met en zonder verstandelijke beperking 
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In dialoog met Goffman: onduidelijke uitgangspunten en geen aansprekende, geloof-

waardige verhaallijn

Kijken we door de bril van Goffman naar het spanningsveld van hoofdstuk 6, dan 

zien we dat de (overheids)beleidsmakers en de directbetrokkenen in hun verhalen 

-als-voorstellingen over wat er tijdens ontmoetingen tussen personen met en 

zonder verstandelijke beperking gebeurt andere elementen belichten. In lijn met 

Goffmans inzichten lezen we bijvoorbeeld dat de rijksambtenaren in de jaren negentig 

bewust gebruik maakten van de situatie- en gezelschapsafhankelijke ‘over- en  

onderbelichting’ van informatie. Zo benadrukten zij bij publieke optredens dat het 

gros van de grootschalige instituten moest verdwijnen, omdat het leven in een  

instituut voor de betrokkenen veel schadelijke gevolgen had én omdat personen met 

een verstandelijke beperking of hun wettelijke vertegenwoordigers hierom vroegen. 

Ze vertelden er echter niet bij dat hun deïnstitutionaliserings- en integratiebeleid in 

de bestuurskamers van de instellingen en op het departement ook vaak ging over de 

herverdeling van geld en macht – tegen de achtergrond van een alsmaar uitdijende 

AWBZ – omdat de overheid de vanzelfsprekende gemeenschappelijke bekostiging 

van bijzondere zorg en alles wat daarmee samenhing aan banden wilde leggen en 

daarom streefde naar meer controle over de inkomsten en uitgaven van de private 

zorginstellingen (zie Beltman, 2001). 

De zorginstellingsbeleidsmakers over- en onderbelichten op hun beurt – afhankelijk 

van de situatie en het gezelschap – de verrijkende respectievelijk confronterende 

kanten van interacties tussen personen met en zonder verstandelijke beperking. 

Buiten de muren van de instelling verspreiden ze vooral positieve verhalen, terwijl 

ze intern en bij de totstandkoming van hun beleid ook ruimte proberen te bewaken 

voor de onbehaaglijke, verwarrende of zelfs bedreigende kanten van ontmoetingen 

met hun cliënten. 

Volgens enkele kritische instellingsbeleidsmakers dreigt het optimistische verhaal 

voor de buitenwereld in de praktijk vaak ten koste te gaan van de bewegingsvrijheid 

voor veel betrokkenen met een verstandelijke beperking. Veel directbetrokkenen 

delen die angst. Verscheidenen van hen bepleiten daarom een evenwichtiger  

verspreiding van de beelden en verhalen over buurtbewoners met een verstandelijke 

beperking, in de hoop dat dit in onze samenleving tot meer bekendheid, acceptatie 

en erkenning van het leven van (en met) personen met een ernstige verstandelijke 

beperking of gedragsproblematiek zal leiden. 

Opvallend genoeg wijzen de rijksambtenaren, instellingsbestuurders en direct-

betrokkenen niet in dezelfde richting of naar dezelfde partijen – en evenmin naar 

zichzelf – als het gaat om de verdere uitwerking van (omgekeerde) integratie- 

beleid. De overheid wijst (met hooggespannen verwachtingen) op de hoofdrol van 

wethouders en andere lokale bestuurders; de instellingsbeleidsmakers wijzen 

(doorgaans met laaggespannen verwachtingen) op de hoofdrol van hun personeel; 

de nieuwkomers wijzen naar instellingsbestuurders en zorgverleners en de familie- 

leden ten slotte, benadrukken naast de hoofdrol van nieuwkomers, overheidsin-

4.  Zowel rijksambtenaren, zorginstellingsbestuurders als directbetrokkenen  

 wijzen vooral naar de verantwoordelijkheid die andere partijen hebben voor het 

 aanjagen of faciliteren van ontmoetingen en verbindingen tussen personen met 

 en zonder verstandelijke beperking. Nagenoeg niemand van hen specificeert 

 echter gedetailleerd wat hij van die anderen verwacht. Hierdoor is het  

 (vooralsnog) onduidelijk onder welke voorwaarden alle betrokkenen bereid  

 zouden zijn om zich in te zetten voor interacties waarin (ook) ruimte en aan- 

 dacht is voor onbehaaglijke en verwarrende interpersoonlijke verschillen.

Het spanningsveld van hoofdstuk 6 

Ook de vier empirische kernbevindingen van hoofdstuk 6 zijn terug te brengen tot 

één en hetzelfde spanningsveld.

De contrasten en controversen tussen de perspectieven van (overheids)

beleidsmakers en directbetrokkenen op ontmoetingen tussen mensen met 

en zonder verstandelijke beperking worden vooral gekenmerkt door een 

confrontatie tussen respectievelijk ‘lineaire’, projectmatige, grootschalige 

en a-contextuele denkwijzen en meer ‘meanderende’, situatie- en persoons-

gebonden motieven en ervaringskennis. 

De directbetrokkenen (met en zonder verstandelijke beperking) worden  

tijdens onderlinge interacties dikwijls geconfronteerd met voor hen onken-

bare en onophefbare verwarrende verschillen. Als gevolg daarvan blijft het 

onderlinge contact tot op zekere hoogte altijd schuren; vrijwel geen enkele 

ontmoeting loopt automatisch soepel en er dreigen regelmatig conflicten 

te ontstaan. De rijksambtenaren lijken dit aanhoudend schurende karakter 

van de omgang met andersheid tussen personen met en zonder verstan-

delijke beperking vaak echter niet te erkennen. In hun verhalen over (omge-

keerde)integratiebeleid wijzen zij vooral op de onderlinge overeenkomsten en  

bespreken zij het onderscheidende alsof dat vooral mooi dan wel over-

brugbaar is. Ook zorginstellingsbeleidsmakers benadrukken (in hun externe  

communicatie) dikwijls de overeenkomsten en de positieve, verrijkende kanten 

van verschil tussen personen met en zonder verstandelijke beperking. 

Voor beide partijen lijkt het benadrukken van overeenkomsten en positieve  

verschillen een zeer belangrijke sleutel om de (nog steeds bestaande)  

praktijken van uitsluiting en marginalisering tegen te gaan, al hebben enkele 

regiomanagers hun bedenkingen hierbij. 

Veel kritische buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking, 

familieleden, zorgverleners en middenmanagers hebben grote moeite met 

de sterke focus van (overheids)beleidsmakers op overeenkomsten, over-

brugbare verschillen en ‘mooie’ diversiteit. Zij wijzen erop dat een dergelijke 

eenzijdig optimistische uitwerking van integratie- en participatiebeleid de 

verwarrende, moeilijke, intensieve, pijnlijke en problematische kanten van de 

omgang met verschil, alsmede de benodigde ruimte ervoor, ten onrechte  

onbesproken laat. 
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Diverse wettelijke vertegenwoordigers en zorgverleners voelen zich bedreigd door 

de grootschalige deïnstitutionaliseringsbeweging die de overheid vanuit het door 

haar geoperationaliseerde burgerschapsideaal nog altijd aanmoedigt. De beleids- 

opvatting dat een (enigszins) beschutte woonomgeving ‘achterhaald’ is, spoort 

niet met hun persoonlijke ervaringen dat mensen met een verstandelijke beperking 

kwetsbaar zijn en in een gedeïnstitutionaliseerde zorgsetting (omwille van hun eigen 

veiligheid of die van anderen) minder vaak buitenshuis komen dan op een beschut 

instellingsterrein. 

Naast deze inhoudelijke tegenstellingen blijkt uit het spanningsveld van hoofdstuk 6 

ook een groot verschil in macht tussen de betrokkenen. Doordat de integratie- en 

participatievisie van de overheid per saldo meer invloed heeft op het beleid van de 

zorginstellingen dan de ervaringsverhalen van de directbetrokkenen, vindt er koloni- 

sering van de leefwereld van laatstgenoemden plaats; hun ‘kleine verhalen’ hebben 

zich te voegen naar het grote(re). Door Kunnemans bril zien we dat de zorginstel-

lingen in omgekeerde-integratiesettingen bij die kolonisering een tussenpositie  

innemen en met betrekking tot het Nederlandse integratiebeleid uiterlijke manifes-

taties zijn geworden van interferentiegebieden tussen de lineaire, instrumentele 

overheidsbeleidslogica en de situatie- en persoonsafhankelijke perspectieven van 

(al of niet professionele) directbetrokkenen. Enerzijds volgen zij in grote lijnen het 

beleid dat de overheid voorschrijft (en faciliteert), door aanzienlijke delen van hun 

voorheen beschutte terrein te laten bebouwen met vrije-marktwoningen. Anderzijds 

proberen zij ook nadrukkelijk rekening te houden met de wensen van wettelijke  

vertegenwoordigers, bijvoorbeeld door brede groenstroken, snelheidsrestricties 

en andere preventieve veiligheidsmaatregelen in het ontwerp van de nieuwe wijk te 

laten opnemen. 

Wat betreft het aanmoedigen en faciliteren van alledaagse, wederzijds bevredi-

gende ontmoetingen tussen hun cliënten en de nieuwe buurtbewoners, zitten de 

zorgaanbieders echter in een lastig parket. In onze tijd, waarin onder druk van post-

modern denken en ontideologisering grote, overkoepelende narratieven het meer 

en meer afleggen tegen ‘kleine’, situatie-, persoonsafhankelijke verhalen, lijkt het 

immers een steeds grotere opgave te worden om mensen met elkaar te verbinden 

(vergelijk Meininger, 2007). In navolging van de socioloog Anthony Giddens (1991), 

noemt Kunneman het kenmerkend voor postmoderne individuen dat zij hun eigen 

identiteit en bestaansethiek op reflexieve manieren vormgeven, zonder daarbij een 

beroep te doen op één hiërarchisch wereldbeeld. Als gevolg daarvan is het in ons 

tijdperk, waarin een beroep op een metanarratief vaak in één adem ‘ideologisch’ 

en ‘achterhaald’ wordt genoemd, voor buitenstaanders steeds minder goed in te 

schatten van welk grotere verhaal het ‘zelf’ en de narratieve individualiteit van  

anderen deel uitmaken. Daarnaast dreigen in samenlevingen waarvan de leden ieder 

verhaal en ieders persoonlijke perspectief evenveel waarde toedichten als om het 

even welk ander, relativisme, onverschilligheid en lauwheid (zie Harding, 1993, in 

Stroetzler & Yuval-Davis, 2002). Deze ontwikkelingen maken het werk van zorgin-

stanties, instellingsbestuurders en zorgverleners ook die van betrokkenen met een  

verstandelijke beperking. 

Volgens Goffman is de overtuigingskracht van iemands rol tijdens een ontmoeting 

sterk afhankelijk van de context waarin de voorstelling plaatsvindt: hoe groter 

de coherentie tussen beide, des te meer zullen de andere deelnemers aan de  

ontmoeting bereid zijn hun eigen voorstelling op de onze af te stemmen. Zo bezien 

lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat (overheids)beleidsmakers en directbetrokkenen 

wederzijds betekenisvolle ontmoetingen tussen betrokkenen met en zonder  

verstandelijke beperking zouden kunnen stimuleren als zij hun verhalen over de 

invulling ervan – opnieuw en gezamenlijk – zouden willen afstemmen op de lokale 

context van omgekeerde-integratiesettingen. Anders gezegd: zodra de direct- 

betrokkenen bereid zouden zijn om mee te denken over wat er op hun omge-

keerde-integratietoneel nodig is om ruimte te maken voor alle bovengenoem-

de hoofdrollen, wordt het voor de (overheids)beleidsmakers onontkoombaar om  

creatief en gedetailleerd te werken aan geloofwaardige en innemende ‘verhaallijnen’ 

voor een gezamenlijke voorstelling, waarin al die rollen tot hun recht zouden kunnen 

komen. 

In de door mij geconstrueerde dialoog tussen de perspectieven van (overheids) 

beleidsmakers en directbetrokkenen bestaat weinig overeenstemming over de  

verhaallijn waarlangs de interacties tussen alle partijen zouden kunnen plaatsvinden. 

De grote vraag is dan ook welke door alle betrokkenen gedeelde verhaallijn – een die 

is afgestemd op de persoonlijke kenmerken van de hoofdrolspelers en de contex-

tuele kenmerken van ieder omgekeerde-integratietoneel – hier verandering in zal 

kunnen brengen. 

In dialoog met Kunneman: de huidige burgerschapsopvatting dreigt onze omgang 

met andersheid te koloniseren

Kijken we met behulp van Kunnemans werk naar het spanningsveld van hoofdstuk 6, 

dan valt op dat de geobjectiveerde, lineaire integratiebeleidsperspectieven van de 

overheid en de situatie- en persoonsafhankelijke ervaringsverhalen van de direct-

betrokkenen vooral schuren op het beleidsuitgangspunt dat ieder mens voor alles 

een burger is. 

Voor veel wettelijke vertegenwoordigers is dit niet de meeste relevante manier om 

hun familielid met een verstandelijke beperking te beschrijven. Volgens hen hangt die 

notie in onze samenleving te vaak samen met ideeën over individuele ‘zelfstandig-

heid’, ‘zelfbepaling’ en ‘keuzevrijheid’, terwijl zij in het dagelijks leven met hun familielid 

met een verstandelijke beperking voordurend te maken hebben met diens grote en 

blijvende afhankelijkheid van anderen. Daarbij is het volgens hen vaak ook onmogelijk 

om te achterhalen wat hun kind, broer of zus zelf zou willen. In lijn hiermee vertellen 

zorginstellingsvertegenwoordigers dat zij de ‘ondersteuningsvraag’ van hun cliënten 

in de meeste gevallen zelf (of in overleg met de wettelijke vertegenwoordigers) 

vaststellen. 
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eigenheid pas vorm krijgt in de interactie met anderen? En zouden zulke ingrijpende 

maatschappelijke veranderingen (à la Irigaray) er daadwerkelijk toe kunnen leiden 

dat de leefwereld van personen met een verstandelijke beperking minder vaak en 

ingrijpend wordt gekoloniseerd door de (beleids)opvattingen van personen zonder 

verstandelijke beperking?

De toepassing van het denken van Kunneman op het spanningsveld van hoofdstuk 6 

(en evengoed op dat van hoofdstuk 5) suggereert dat niet alleen zorginstellingsbe-

leidsmakers maar ook overheden zullen moeten blijven nadenken over vraagstukken 

zoals deze. Veel familieleden, zorgverleners, middenmanagers en nieuwe buren voelen 

zich immers niet (geheel) thuis bij de huidige invulling van het dominante burger-

schapsideaal, een invulling die in hun ogen te weinig rekening houdt met de eigenheid 

van personen met een verstandelijke beperking. Hun soms scherpe kritiek draagt bij 

aan het verontrustende besef dat ook wij, als Nederlandse samenleving anno 2015, 

in onze benadering van personen met een verstandelijke beperking tot op zekere 

hoogte nog steeds hun andersheid verhullen en maskeren zoals dat in de afgelopen 

twee eeuwen op allerlei manieren is gedaan (zie Mans, 1998/2004; Stiker, 1997/1999). 

De hedendaagse ‘burgerschapsvermomming’ van personen met een verstandelijke 

beperking is voor velen wellicht de beste, meest humane benadering op dit moment, 

maar ze dreigt in het dagelijks leven in omgekeerde-integratiesettingen ook dik-

wijls het zicht op verwarrende, onophefbare verschillen tussen de betrokkenen te  

ontnemen. Daarmee werkt deze ‘cloak of citizenship’ eenzelfde onwenselijk effect 

in de hand als de ‘cloak of competence’ die de Amerikaanse antropoloog Robert 

Edgerton bijna vijftig jaar geleden beschreef (1967/1993): hij zorgt ervoor dat de 

meeste personen zonder verstandelijke beperking niet over de relationele aspecten 

van die verschillen hoeven na te denken (zie ook Renders & Meininger, 2011, 2012). 

In dialoog met Waldenfels: een open antwoord op andersheid vereist vertrouwen en 

transdiscursiviteit

Als we proberen om het spanningsveld van hoofdstuk 6 met behulp van Waldenfels’ 

inzichten te duiden, dan zien we dat de overheidsvisie op integratie en participatie 

de andersheid van betrokkenen met een verstandelijke beperking herhaaldelijk  

‘ontvreemdt’. Overheidsnota’s en -beleidsmakers zijn vaak zo sterk gericht op het 

benadrukken van het gemeenschappelijke tussen personen met en zonder verstan-

delijke beperking dat ze de onophefbare en onkenbare onderlinge verschillen uit het 

oog lijken te zijn verloren (zie Mans, 1998/2004). Dit resulteerde in een beleid dat de 

opname van personen met een verstandelijke beperking in onze samenleving als een 

grotendeels maakbare kwestie voorspiegelt. Nederlanders met een verstandelijke 

beperking kunnen – met de benodigde aanpassingen en ondersteuning – eenzelfde 

maatschappelijke positie bekleden als Nederlanders zonder verstandelijke beperking. 

In Waldenfels’ responsieve ethiek is het benadrukken van de overbrugbaarheid van 

het verschil tussen het eigene en het vreemde een problematisch uitgangspunt. 

Allereerst omdat wij, als we de onophefbare kanten van de andersheid van een  

stellingsbeleidsmakers in omgekeerde-integratiesettingen er niet eenvoudiger op. 

Want op wie en wat kunnen zij nog een beroep doen, als zij de directbetrokkenen 

willen aanspreken en inspireren om kennis met elkaar te maken en zich met elkaar 

te verbinden? 

Die vraagstelling dwingt hen enerzijds tot nadenken over de kenmerken en kwaliteiten 

van de omgangsvormen die zij nastreven, als ze zich zouden laten inspireren door 

Kunnemans uitwerking van communicatieve logica. Hoe ziet communicatief handelen 

er bijvoorbeeld uit tijdens ontmoetingen tussen nieuwkomers en betrokkenen die 

niet (voor zichzelf) kunnen spreken, ernstige gedragsproblemen vertonen en/of zich 

zeer onvoorspelbaar gedragen. Wat is de inhoud van dergelijke interacties en waarom, 

wanneer en waar vinden ze plaats? 

Anderzijds dwingt de vraag op wie en wat de zorginstellingsbeleidsmakers in omge-

keerde-integratiesettingen in ons postmoderne tijdperk nog een beroep kunnen 

doen, ons evenzeer tot bezinning op de ideologische bouwstenen van onze samen-

leving. Wat blijft er over van maatschappelijke kernwaarden zoals ‘burgerschap’,  

‘autonomie’, ‘diversiteit’, ‘rationaliteit’, ‘democratie’, ‘gelijke rechten’ en ‘inclusie’, als 

wij ze aan de hand van het spanningsveld van hoofdstuk 6 bevragen? En waartoe 

zou het kunnen leiden als de conclusie is dat de gangbare opvattingen over die 

zeven kernwaarden niet aansluiten bij de leefwereld van veel betrokkenen met een  

verstandelijke beperking?

Met een verwijzing naar de feministische verschildenker Luce Irigaray (1990/1992), 

stelt Kunneman dat er in hedendaagse westerse samenlevingen een fundamentele 

culturele en maatschappelijke omwenteling nodig is om de (nog steeds bestaande 

vormen van) gewelddadige uitsluiting van vrouwen door dominante, masculiene 

denkwijzen en structuren te kunnen doorbreken. Het is op zijn minst verleidelijk om 

te veronderstellen dat zo een radicale transformatie vergelijkbare nastrevens- 

waardige effecten zou kunnen hebben voor de (door zorgbeleid en -systemen)  

gekoloniseerde leefwereld van personen met een verstandelijke beperking. Wat zou 

er bijvoorbeeld mogelijk worden als we een rode draad als ‘burgerschap’ uit het 

vlechtwerk van onze Nederlandse samenleving zouden rafelen en vervangen door, of 

vervlechten tot, ‘kwetsbaar en zorgzaam burgerschap’, zoals diverse bekende voor-

vechters van een ‘gastvrije’ of ‘inclusieve’ samenleving bepleiten (Kal, 2001/2010, pp. 

148, 153; Sevenhuijsen, 1996; van Houten, 1999, 2004)? In theorie zou die verandering 

ertoe leiden dat wij zorgzamer en ontvankelijker met elkaar omgaan, vanuit de  

erkenning dat ons aller welzijn verbonden is met dat van elkaar (zie Callahan, 1990, 

in Kal, 2001/2010). Maar hoe zouden we dit kunnen realiseren, gezien de sterke  

hedendaagse focus op ‘individuele autonomie’? Zou het haalbaar zijn om deze door en 

door liberale hoeksteen van ons maatschappelijk bestel in het belang van een meer 

gelijkwaardige omgang met personen met een verstandelijke beperking te vervangen 

door of aan te vullen met uitdagende noties zoals ‘communicatieve autonomie’ 

(Moody, 1993) en ‘relationele autonomie’ (Abma, 2010; Meininger, 1995, 2007; Sohl, 

Widdershoven & van der Made, 1997; Tronto, 1993; van Leeuwen, 2003) waarin ieders 



300 301

Antwoorden op andersheid Slotbeschouwing

heid van een ander. Zo bezien kan ieder van ons pas proberen om zich op een  

passende manier tot iemand met een verstandelijke beperking te verhouden, als 

we hebben geaccepteerd dat de gevoelens van fascinatie, aantrekkingskracht,  

afkeer en angst die we tijdens onderlinge interacties ervaren, niet met de persoon-

lijke kenmerken van die ander samenvallen, maar ontstaan in onze reactie op die  

persoonlijke kenmerken. Ergo: zonder ons is de andersheid van die ander niet 

vreemd. Vanwege die ‘relationele vreemdheid’ zullen onze reflecties op hetgeen ons  

verwart ons ook niet dichter bij het kennen van de andersheid van een ander brengen, 

maar vooral dichter bij onszelf. We zullen daarbij ook veelvuldig geconfronteerd 

worden met kanten van onszelf, die we doorgaans liever verborgen houden of die 

voor altijd vreemd voor ons zullen blijven (zie Meininger, 2011). Daarmee leidt de 

verwarrende ontmoeting met de andersheid van een ander ons vooral tot inzichten 

die datgene wat ons vertrouwd en eigen is op losse schroeven zetten: wij kunnen én 

die ander niet bevatten én we blijken onszelf ook maar ten dele te kennen. Bijgevolg 

zal de manier waarop wij leven en orde en betekenis aanbrengen in de ons omrin-

gende werkelijkheid steeds minder vanzelfsprekend gaan aanvoelen, waardoor er 

meer ruimte ontstaat voor ontmoetingen met de (voor ons onkenbare) andersheid 

van die ander.

Waldenfels (2010) stelt dat onze openheid voor dergelijke existentieel verwarrende 

ervaringen het best gedijt in co-existentie met een responsieve vorm van vertrouwen. 

Dergelijk ‘responsief vertrouwen’ is er volgens hem zodra wij de aanspraak van een 

ander niet negeren, maar er – ondanks onze verwarring – een passend en rechtvaar- 

dig antwoord op proberen te geven. Het eerder genoemde asymmetrische karakter 

van ontmoetingen maakt responsief vertrouwen een noodzakelijke voorwaarde om 

op die ander te reageren. Onze reactie vindt immers telkens plaats voordat wij wet-

en of die ander er op een voor ons wenselijke en passende manier op zal reageren. 

Iedere keer als wij in interacties met een ander met vreemdheid geconfronteerd 

worden, dwingt die ervaring ons dus om te evalueren of wij onze kaarten op tafel 

willen leggen, of we voor de andersheid van die ander open staan of niet. 

Het fenomeen ‘vertrouwen’ doet ons volgens Waldenfels doorgaans denken aan 

een langdurige onderlinge verbinding die solidariteit creëert. Als gevolg van die  

opvatting lijkt er voor ons geen ontmoeting, gemeenschap of samenleving denkbaar 

te zijn waarin de betrokkenen hun eigen welzijn los van dat van elkaar vormgeven. 

Anders gezegd: wij zijn vaak alleen bereid om anderen te vertrouwen, zolang we 

voldoende ervaren dat die hun eigen levensgeluk ook aan dat van ons verbinden. 

Deze wijdverspreide opvatting van vertrouwen leunt daarmee zwaar op hetgeen de 

leden van een groep gemeenschappelijk hebben. In lijn met die opvatting zou er in de 

sterk individualiserende moderne westerse samenlevingen steeds minder onderling 

vertrouwen zijn – hetgeen we in toenemende mate proberen te compenseren 

met het aangaan van allerlei contractuele of institutionele verbindingen (zie Beck, 

1986/1992). 

ander niet meer erkennen, geen dwingende reden hebben om te blijven zoeken naar 

aansluitende manieren om met die andersheid om te gaan. Daarnaast ook omdat 

wij, als we de onkenbare kanten van de andersheid van een ander niet onder ogen 

zien, eraan voorbijgaan dat het niet alleen om fysieke redenen onmogelijk is om het 

standpunt van een ander in te nemen maar ook vanwege interpersoonlijke verschillen 

in levensgeschiedenis, sociale positie, ervaringen en gewoontes (Waldenfels, 2004, 

2011). Als gevolg van dit fundamenteel onophefbare en onkenbare karakter van  

andersheid kan niemand van ons, als hij het perspectief van een ander probeert te 

leren kennen, ooit loskomen van zijn eigen invalshoek, waardoor de omgang met die 

ander nooit perfect zal kunnen aansluiten. Anders gezegd: tijdens iedere ontmoeting 

is er onherroepelijk sprake van ‘asymmetrische wederkerigheid’ (Young, 1997, p. 341; 

zie ook Meininger, 2007). 

Waldenfels (2010) stelt dat het (beleids)uitgangspunt waarin iedereen gelijk is – of 

zou moeten kunnen zijn – er ten onrechte aan voorbij gaat dat er bij menselijke 

interacties en relaties nooit sprake is van een ‘kant-en-klaar wij’; iedere familie, 

bevolkingsgroep, kerk, klasse en gemeenschap is hooguit een ‘gebroken wij’. Hij  

beschouwt de ontkenning van dergelijke gemeenschappelijke gebrokenheid als een 

vruchtbare voedingsbodem voor een tiranniek bestel dat geen afwijking tolereert 

en hij nodigt ons uit om hetgeen voor ons vreemd is, niet a priori te beschouwen als 

een op te lossen probleem, maar als een stimulus die ons kan wekken uit ‘de slaap 

van normalisatie’ (vergelijk Waldenfels, 2011, p. 164). 

Dat de manier waarop wij met interpersoonlijke verschillen omgaan – als onvermij- 

delijk gevolg van de onkenbaarheid van de andersheid van een ander – altijd onvol-

maakt zal zijn en zal blijven schuren, betekent volgens Waldenfels allerminst dat 

wij net zo goed niets kunnen doen. Integendeel: de erkenning van de gebrokenheid 

van onze pogingen dwingt ons tot aanhoudende bezinning en reflectie. Zodoende  

fungeert het ‘tekort’ dat we ervaren als wij de andersheid van een ander recht 

willen doen, als aanjager van een zoekende, responsief-ethische houding (vergelijk 

Irigaray, 1974, in Young, 1997). 

Maar lopen (overheids)beleidsmakers als zij – in lijn met de verhalen van direct- 

betrokkenen – de onophefbare en onkenbare verschillen tussen individuen met en 

zonder verstandelijke beperking zouden benadrukken dan niet een onverantwoord 

groot risico op het in de hand werken van onwenselijke en schadelijke ‘onteigenings-’ 

of stigmatiseringsprocessen? En zou een beleidsvisie die niet alleen het gemeen-

schappelijke en verrijkende maar ook het onophefbare, onbehaaglijke, moeilijke en 

zware accentueert de integratie- en participatie-beweging niet te veel afremmen? 

Anders gezegd: hoe zouden (overheids)beleidsmakers ruimte kunnen proberen te 

maken voor de andersheid van personen met een verstandelijke beperking (en die 

van andere minderheidsgroeperingen) zonder daarbij eenzijdig romantiserende, 

negatieve of deterministische beeldvorming te bevorderen? 

Volgens Waldenfels’ responsieve ethiek kan dit alleen als zij het relationele karakter 

erkennen van de vreemdheid die we ervaren tijdens het waarnemen van de anders-
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hoofdstuk 6, dan verwachten wij dat de betrokkenen zonder verstandelijke beperking 

eerder geneigd zullen zijn om erbij stil te staan dat zij zelf deel uitmaken van de  

verwarring die ze tijdens ontmoetingen met iemand met een verstandelijke beperking 

ervaren, wanneer ze zich realiseren dat zij er door een niet-afwijzende reactie op 

diens andersheid aan kunnen bijdragen dat die ander zoveel vertrouwen in de situ-

atie krijgt, dat hij evenmin afwijzend op hen zal reageren. Dit besef (dat responsief 

vertrouwen een conditioneel, responsief proces is) zal hen ertoe kunnen aanzet-

ten om meer te weten te willen komen over hun verhouding ten opzichte van deze 

oorspronkelijke buurtbewoner. Dat zij in die zoektocht rekening dienen te houden 

met zijn – en hun eigen – levensverhaal, zal hen kunnen helpen om het relationele 

karakter van de door hen ervaren vreemdheid beter te leren begrijpen. Daarmee is 

het verlenen van vertrouwen aan iemand die hen verwart voor de nieuwe buurtbe-

woners (en zorgverleners) geen magische sleutel tot een wederkerige relatie. Wel 

is het een noodzakelijke voorwaarde om, in de marge van een door ontvreemdende 

protocollen, routines én beleid gedomineerde leefwereld, op zoek te gaan naar 

die mogelijkheden voor interpersoonlijke kennismaking met betrokkenen met een  

verstandelijke beperking die hun andersheid intact laten. 

Als wij ermee beginnen personen met een verstandelijke beperking niet te benaderen 

vanuit onze eigen categorieën en wereldbeelden, maar proberen steeds open te 

staan voor die van hen, dan kunnen wij in ontmoetingen ruimte maken voor hun indi-

viduele ervaringen en hun eigenheid. Die ervaringen en die eigenheid laten zich niet 

uitdrukken in de taal van het burgerschapsideaal, of in welk ander door personen 

zonder verstandelijke beperking ontwikkeld discours dan ook. Volgens Waldenfels 

vervlechten eigenheid en andersheid zich tijdens zulke zoekende, veranderings- 

gezinde, ‘transdiscursieve’ ontmoetingen met elkaar. Daardoor leren de deelnemers 

op nieuwe, kritische manieren nadenken over de bestaande ordeningen van norma- 

liteit en afwijking (zie Ntourou, 2007). Waldenfels stelt dat wij bereid zullen blijven om 

die bestaande – altijd gebroken – omgangsvormen en ordeningen te transformeren, 

zolang we onze ogen niet sluiten voor het ‘zegbare’ en ‘onzegbare’ in een dominant 

(beleids)discours. 

Bij Waldenfels’ ‘transdiscursiviteit’ gaat het er dus om de grenzen van het geldende 

discours op te schorten en aan te sluiten bij het perspectief van een ander, zonder 

dat te willen vatten in wat voor ons betekenisvol is (1990/2013, p. 51; vergelijk  

Derrida, 1998, in Kal, 2001). Als (overheids)beleidsmakers aan de hand van deze notie 

zouden nadenken over de positie van het vreemde, het eigene en het gemeenschap-

pelijke in de hedendaagse benadering van ‘mensen die anders zijn’, dan zou dit hen 

ertoe dwingen om open staan voor de mogelijkheid dat in de omgang met personen 

met een verstandelijke beperking naast gemeenschappelijke en vergelijkbare ook 

andersoortige thema’s aan de orde zijn dan in de benadering van bijvoorbeeld  

migranten of personen met een psychiatrische achtergrond. Dat inzicht biedt een 

vruchtbare voedingsbodem voor een hernieuwd integratie- en participatiebeleid, 

dat verschil in zowel overkoepelende als onderscheidende ordeningen wil denken en 

Waldenfels’ responsieve uitwerking van vertrouwen wijst echter in een andere 

richting. Volgens hem kunnen wij door het contractueel of institutioneel vastleggen 

van gedeelde doelen, normen en voorschriften weliswaar allerlei vormen van  

synthese laten ontstaan, maar is die focus op het gezamenlijke ontoereikend om 

ons tijdens alledaagse ontmoetingen vertrouwen te geven in onbekende anderen. 

In Waldenfels’ ethiek dienen wij daarom, om ons met anderen te kunnen verbin- 

den, altijd een onoverbrugbaar hiaat tussen hen en ons te veronderstellen. Hij stelt 

dat die onophefbare en onkenbare onderlinge verschillen het uitgangspunt van 

onze interactie kunnen blijven, zolang die gepaard gaat met de voorbewuste, aan  

Lévinas’ werk (1985) ontleende overtuiging dat we elkaar niet zullen doden. Die  

responsieve vertrouwensbasis verschijnt daarmee overal waar mensen elkaars  

andersheid waarnemen en die niet proberen te ontlopen. Volgens Waldenfels spreekt 

uit dit snel opschietende vertrouwen niet alleen een impliciet, ongelimiteerd krediet 

voor de andersheid van een ander, maar ook een geloof in diens hele – voor ons deels 

onkenbare – mens-zijn. Met een verwijzing naar de schrijver Hugo von Hofmannsthal 

(1922) betoogt hij dat we een ander alleen recht kunnen doen tot in de details, als 

we hem als een geheel beschouwen. Het geloof dat die ander, hoezeer hij ons ook 

moge verwarren, mens is, stelt ons zodoende in staat om hem te benaderen vanuit 

de overtuiging dat 1. hij meent wat hij zegt of doet, 2. hij ons niet misleidt en 3. zijn 

communicatieve uitingen betekenisvol zijn. Anders gezegd: ons geloof in het gehele 

mens-zijn van een voor ons vreemde ander, faciliteert Kunnemansiaanse processen 

van culturalisering door communicatieve logica.

Waldenfels typeert responsief vertrouwen als een voorwaardelijk en wederkerig 

proces, dat ‘gaande’ is tussen de deelnemers aan een ontmoeting; het kan even snel 

verschijnen als uit zicht verdwijnen. Zodra wij recht proberen te doen aan een ander 

is het er, maar als we daarmee ophouden, lost het ook weer op. Alleen als we steeds 

op elkaar blijven reageren, zal het vertrouwen voortbestaan en groeien. Daarmee 

is responsief vertrouwen tegelijkertijd proces én werkwoord: het is niet wat wij 

hebben of geven, maar het bestaat ín het geven en hergeven. Waldenfels bena- 

drukt dat het ontstaan en voortbestaan van dit vertrouwen sterk afhankelijk is van 

het levensverhaal van de betrokkenen: het is er dus niet simpelweg zodra wij ons  

vertrouwen in een ander kenbaar maken. In navolging van de psychoanalytische 

hechtingsdeskundigen René Spitz (1957, 1965) en John Bowlby (1969/1999, 1988) 

situeert hij het fundament van onze mogelijkheden om vertrouwen te kunnen  

ontvangen en beantwoorden in de lichamelijke band tussen zuigeling en moeder. 

Het vertrouwen tussen hen heeft geen ‘natuurlijke’ of neurobiologische basis, maar  

verkeert in een premature fase waarin het zelf van de baby zich in een permanente 

uitwisseling met het zelf van de moeder ontwikkelt. Volgens Waldenfels heeft de 

mate waarin wij in onze eerste levensjaren vertrouwen met (voor ons belangrijke) 

anderen uitwisselen veel invloed op onze latere capaciteiten en behoeften om een 

passend antwoord te formuleren op de andersheid van onbekende anderen. 

Als we dit onderdeel van Waldenfels’ ethiek toepassen op het spanningsveld van 
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beschouwd worden als een reactie op diens andersheid. Van Waldenfels kunnen  

we eveneens de twee meest voorkomende bewuste reacties op de voor ons ver-

warrende andersheid van personen met een verstandelijke beperking leren kennen: 

assimilatie of romantisering. In beide gevallen staan we er echter onvoldoende bij 

stil dat onze ervaring met vreemdheid tijdens de ontmoeting met anderen vooral 

iets zegt over onze eigenheid, opvattingen, voorkeuren en sterke en zwakke kanten, 

en dat die ervaring ons niets leert over die anderen. Pas als wij hier wel bij stil staan, 

kunnen we proberen om passende antwoorden te blijven zoeken op die onophefbare 

en voor ons onkenbare andersheid, in de wetenschap dat we die anderen daarmee 

nooit volledig en definitief recht zullen kunnen doen.

7.3.2 Geproduceerde inzichten met betrekking tot de positie van onderzoeker

Naast inhoudelijke inzichten produceerde de assemblage tussen mijn empirische 

bevindingen en de theorieën van Goffman, Kunneman en Waldenfels ook inzichten 

met betrekking tot mijn meervoudige positie als onderzoeker in omgekeerde-inte-

gratiesettingen. 

Door de dialoog met Goffman (1959/1983) leerde ik vooral dat de indrukken die 

ik maakte en de rollen die ik daartoe uitvoerde altijd afhankelijk waren van de  

instemming en de rollen van de andere deelnemers aan de ontmoetingen. Niet alleen 

kon mijn rol hen dwingen (of verleiden) een bepaalde rol op zich te nemen, ook het tegen- 

overgestelde was het geval: door hen was ik, naast observator, participant, socra-

tisch vragensteller, luisteraar en facilitator bijvoorbeeld ook geobserveerde, buiten-

staander, groentje en leerling. Ik verspreidde daarmee nooit alleen maar indrukken 

die ik zelf wilde verspreiden, maar stemde in mijn voorstellingen voortdurend ook  

af op de andere deelnemers en bovendien gaf ik ook nog eens voortdurend (onge-

wild en onbewust) indrukken prijs aan mijn publiek. Dit alles deed mij eens te meer 

beseffen hoe problematisch het zou zijn als ik zou proberen om mezelf uit dit boek 

weg te laten. De perspectieven van de betrokkenen en die van mij waren immers in 

een voortdurende en onontwarbare interactie met elkaar tot stand gekomen.

Door de dialoog met Kunneman (1996) leerde ik inzien dat ik door mijn bemoeienissen 

met wat er in omgekeerde-integratiesettingen gebeurt enerzijds een nieuw type 

instrumentele logica inbracht, namelijk academische logica. Deze handelingsoriën-

tatie is zeer verbaal, cognitief en analytisch van aard, wil overal betekenissen aan 

hechten en vereist bovendien dat ik de complexiteit van hetgeen ik waarnam binnen 

een vastgestelde tijd terugbracht tot een leesbare, navolgbare en prikkelende 

publicatie. Door het inbrengen van deze instrumentele academische logica,  

koloniseerde ook ik ontegenzeggelijk de leefwereld van de personen met en zonder  

verstandelijke beperking die bij mijn onderzoek betrokken raakten. Ik liet hen – om 

mijn eigen doelen te verwezenlijken – bijvoorbeeld nadenken over wat de ontmoeting 

met andere betrokkenen bij omgekeerde-integratiesetting voor hen betekende. 

Ook de vele uren die ik zwijgend doorbracht in de nabijheid van zwijgende personen 

met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking waren vooral bedoeld om mijn  

waardoor de grenzen van de huidige burgerschapsbenadering opgerekt en over-

schreden kunnen worden (vergelijk Kal, 2001/2010; Ntourou, 2007). 

7.3 Reflectie op de uitkomsten van het ‘denken met theorie’

In deze paragraaf reflecteer ik allereerst op hetgeen ik heb geleerd door de  

assemblage tussen mijn empirische bevindingen en de theoretische perspectieven 

van Goffman, Kunneman en Waldenfels. Vervolgens sta ik stil bij wat ik als gevolg 

van deze assemblage over mijn positie als responsief onderzoeker heb geleerd.  

Ten slotte roep ik nog enkele vragen op die als gevolg van deze assemblage onbe- 

antwoord zijn gebleven.

7.3.1 De inhoudelijke productie van mijn assemblage

Van de dialoog met Goffman (1959/1983) kunnen we leren om het als een teken 

van onvermogen en – in mindere mate – goede wil te zien, dat betrokkenen zonder 

verstandelijke beperking de confrontatie met de andersheid van personen met 

een verstandelijke beperking in het dagelijks leven dikwijls proberen te voorkomen. 

Meestal doen zij dit immers vooral omdat ze niet weten hoe zij op een alternatieve, 

wederzijds plezierige en constructievere manier zouden kunnen reageren op het 

onbehagen dat zij door de interactie met die ander ervaren. Zo bezien is er op het 

gebied van interpersoonlijke kennis-making tussen de oorspronkelijke en nieuwe 

buurtbewoners dus nog veel te winnen als de zorginstellingsvertegenwoordigers dit 

zouden toelaten, aanmoedigen of er desgewenst bij zouden assisteren, bijvoorbeeld 

door persoonsgerichte communicatietips te geven. Opvallend veel zorginstellings- 

vertegenwoordigers en ook diverse nieuwkomers geven echter aan dat zij zich  

hiertoe niet voelen uitgedaagd en gefaciliteerd door een heldere, overtuigende  

beleidsvisie van de instelling en de overheid. 

De dialoog met Kunneman (1996) leidt allereerst tot het inzicht dat de hegemonie 

van instrumentele logica in het leven van de betrokkenen met een verstandelijke 

beperking tot op zekere hoogte onvermijdelijk is en dat dit voor hen en de andere 

betrokkenen zowel positieve als onwenselijke consequenties heeft. Daarnaast laat 

de dialoog met Kunneman echter ook zien dat zowel zorgverleners als nieuwkomers 

door de inzet van individuele overtuigingen, initiatieven, creativiteit en moed de 

soms verstikkende deken van protocollen en routines tijdelijk opzij kunnen schuiven, 

waardoor er verrassend veel ruimte ontstaat voor interpersoonlijke kennis-making 

en verbinding. Daarbij lijkt de hedendaagse invulling van het burgerschapsideaal 

slechts zeer beperkte relevantie te hebben, omdat die invulling niet faciliterend is 

voor de omgang met een grote mate van afhankelijkheid, kwetsbaarheid en onvoor-

spelbaarheid, c.q. voor datgene waar de instrumentele logica van de zorginstelling 

in het dagelijks leven haar handen vol aan heeft.

De dialoog met Waldenfels (1990/2013, 1997/2013, 2004) onderstreept dat het  

onmogelijk is om na het waarnemen van een ander niet op zijn andersheid te reageren. 

Die andersheid trekt als eerste onze aandacht – voordat wij daar iets aan kunnen 

doen – en de manier waarop we ons vervolgens tot die ander verhouden moet  
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gesitueerd en het ontstaan van onderlinge interacties (zie hiervoor bijvoorbeeld 

Kinsbergen 2010; Vande Keere & Verplaetse, 2009). 

Daarnaast schonk ik in mijn analyses ook nagenoeg geen aandacht aan de contacten 

die de betrokkenen met een verstandelijke beperking hadden met personen zonder 

verstandelijke beperking die niet in de omgekeerde-integratiesetting wonen, bij- 

voorbeeld via een kerkgemeenschap of vrijwilligersinitiatieven. 

Op de derde plaats turfde ik evenmin de hoeveelheid ontmoetingen of verbindingen 

tussen de betrokkenen met en zonder verstandelijke beperking in iedere omge-

keerde-integratiesetting. 

Ten vierde maakte ik ook geen ‘ontmoetingentypologie’ of een benchmark, die een 

vergelijking tussen de onderzoekslocaties mogelijk zou maken en waarmee een  

opbouwwerker alias kwartiermaker mogelijk zijn voordeel zou kunnen doen (vergelijk 

Hazeu, Boonstra & Jager-Vreugdenhil, 2005). 

Op de vijfde en laatste plaats had ik, door in de geconstrueerde dialoog tussen 

mijn empirische bevindingen en de theorieën van Goffman, Kunneman en Waldenfels 

sterk te focussen op de wrijving tussen de perspectieven van (overheids)beleids-

makers en directbetrokkenen, onevenredig veel aandacht voor (verhalen over)  

situaties waarin de interacties haperden, schuurden, botsten of stagneerden. In lijn 

hiermee had ik vooral oog voor de verhalen over buurtbewoners met een ernstige 

verstandelijke beperking en gedragsproblematiek die weinig buitenshuis kwamen en, 

als dit wel het geval was, altijd onder begeleiding. Hierdoor had ik in mijn dataselectie 

en -analyse te weinig aandacht voor hetgeen er gebeurde tijdens georganiseerde 

of spontane interacties tussen de nieuwkomers en het kleine aantal communicatief 

vaardige, zelfstandige oorspronkelijke bewoners, die buurman Ruben zo treffend ‘de 

goeien’ noemde (zie paragraaf 4.1.1). Als gevolg van deze laatste vorm van over- en 

onderbelichting schetst mijn boek in de ogen van sommige pleitbezorgers van een 

inclusieve, gastvrije samenleving mogelijk een te weinig inspirerend beeld van wat 

er wel mogelijk is tijdens ontmoetingen tussen personen met en zonder verstan-

delijke beperking (zie daarvoor bijvoorbeeld Bolsenbroek & van Houten, 2010; Kal, 

2001/2010; Kröber, 2008; Schuurman & Kröber, 2011; van Houten, 2004).

Ten slotte: zoals al aangegeven in hoofdstuk 2, is de kennis die ik door de dialoog met de 

belanghebbenden bij omgekeerde-integratiesettingen en de theorieën van Goffman, 

Kunneman en Waldenfels heb geproduceerd niet generaliseerbaar en repliceer-

baar, maar partieel, subjectief en contextafhankelijk. Terwijl ik dit als een kracht 

beschouw, zullen veel kwantitatief geschoolde onderzoekers en beleidsmakers 

hier waarschijnlijk anders over denken; mijn beschrijvende, interpretatieve aanpak 

lijkt immers geen controleerbare, concrete of direct toepasbare kennis op te  

leveren. Toch zou ik hen er, indien nodig, graag van willen overtuigen dat responsieve 

onderzoeken zoals het voorliggende – waarin dialoog, interpretatie en (zelf)reflectie 

centraal staan – in vergelijking met kwantitatieve studies een andersoortige,  

geheel eigen betekenis hebben. Die eigen betekenis is daarin gelegen dat ze zowel 

de onderzoeksdeelnemers als de onderzoeker dwingen om stil te staan bij de eigen 

eigen doelen te verwezenlijken: ik keek naar hen, observeerde hen en maakte – buiten 

hun gezichtsveld – notities over hen, zonder dat ik hen daarvan op de hoogte kon 

brengen of zelfs maar toestemming voor kon vragen. 

Anderzijds leerde ik mijn bemoeienissen en betrokkenheid met wat er in omge-

keerde-integratiesettingen gebeurt door Kunnemans theorie ook zien als mogelijk-

heden om processen van culturalisering door communicatieve logica aan te jagen. 

Zowel tijdens participerende observaties en gesprekken als in dit boek bracht ik  

immers allerlei elementen uit de perspectieven van (overheids)beleidsmakers, 

buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking, familieleden, zorgverleners 

en middenmanagers met elkaar in aanraking. Daarmee construeerde ik een dialoog 

die er zonder mijn aanwezigheid niet was geweest. Zo bezien kreeg ik met mijn 

onderzoek de mogelijkheid om een nieuw interferentiegebied te creëren, waarin ik 

extra veel ruimte kon maken voor ‘kleine verhalen’ die in de heersende opvatting over 

ontmoetingen in omgekeerde-integratiesettingen ‘clandestien’ zijn. Daartoe moest 

ik vooral openstaan voor ‘contraverhalen’ van en over betrokkenen wier denken, 

doen en laten buiten de hegemonische, instrumentele taal van de zorginstelling vallen 

(vergelijk Claes, 2014; Goodley, 1996; Malacrida, 2006). 

De dialoog met Waldenfels (1990/2013, 2004, 2011), ten slotte, herinnerde me er 

steeds opnieuw aan dat ik als onderzoeker, ook vanwege de contextgebondenheid 

van mijn eigen denkkaders en de concepten die ik gebruikte om betekenis te verlenen, 

een bescheiden en open houding diende aan te nemen ten opzichte van de werkelijk- 

heidsinterpretaties van de betrokkenen. Terwijl mijn aandacht zich richtte op het 

onderscheidende in hun verhalen over de omgang met andersheid, diende ik niet 

te vergeten dat ik hun perspectieven hooguit ten dele zou kunnen kennen – en de 

andersheid waaraan zij refereerden in het geheel niet (vergelijk Young, 1997; Hinter-

berger, 2007). Alleen door verbinding te blijven zoeken met de betrokkenen en open te 

staan voor hun issues en verhalen – zonder die meteen van mijn eigen betekenissen 

te willen voorzien – zou ik kunnen proberen om recht te doen aan ieders andersheid. 

Op die manier leerde het denken met de theorie van Waldenfels me dat ik wel degelijk 

een poging kon doen om in mijn boek niet alleen als mezelf te spreken, maar ook voor 

degenen wiens verhalen mij het meest aangesproken hadden, mits ik bereid was 

om daarbij rekenschap te geven van mijn eigen positionering, persoonlijke achter-

grond en culturele bagage (vergelijk Madison, 2005). Dat laatste doe ik dan ook op  

verschillende plekken in dit boek – en het meest uitgebreid in paragraaf 2.2.5.

7.3.3 Wat deze assemblage niet produceerde

Doordat ik met mijn assemblage vooral focuste op de veelvoorkomende spontane, 

geprotocolleerde en beleidsmatige ontwijking van onbehaaglijke verschillen, maakte 

ik me, in Goffmans woorden, zelf ook overduidelijk schuldig aan het ‘over- en onder-

belichten van informatie’. Zo veronachtzaamde ik allereerst het mogelijke verband 

tussen de manier waarop de woningen van de oorspronkelijke en nieuwe buurtbe-

woners en de andere voorzieningen ten opzichte van elkaar zijn vormgegeven en 
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tief van deze stakeholders, bleef ik voortdurend in beweging; zoekend, twijfelend en 

aarzelend over de aard en betekenissen van het andere en het eigene. Die onze-

kere zoektocht was verwarrend, vermoeiend, slopend soms. Ik merkte dan ook dat 

ik op sommige momenten gebruik ging maken van grofmazige denkkaders of van 

zorgverlenersjargon, om betekenis te verlenen aan en grip te krijgen op die onge-

makkelijke andersheid – en om een einde te maken aan de verwarring die ik zo vaak 

ervoer (zie paragraaf 5.1.5). Toch verzette ik me daar dan ook weer tegen, aangezien 

ik recht wilde proberen te doen aan de perspectieven van de niet-sprekende  

betrokkenen met een verstandelijke beperking, hoewel het besef dat me dit hooguit 

ten dele zou gaan lukken meer en meer tot me doordrong. De andersheid van deze 

anderen bleef voor mij onkenbaar en onbenoembaar – en dus zouden de antwoorden 

die ik erop formuleerde altijd tekort schieten, wringen en schuren (zie paragraaf 

2.2.4, 2.2.5, 7.2.3). 

Ik denk dat een dergelijke zoekende, onzekere houding voor sociaal wetenschappers 

desalniettemin te allen tijde te verkiezen is boven het vasthouden aan een alom- 

vattend perspectief dat andersheid en vreemdheid claimt als een (exotische) variant 

op het gewone en het eigene, of dat probeert het zo gewoon mogelijk te maken. 

De kennis die ik opdeed over de vreemdheid die ik ervoer tijdens ontmoetingen met 

(niet-sprekende) personen met een verstandelijke beperking, was onmiskenbaar 

onderhevig aan allerlei persoons-, situatie-, maatschappij- en cultuurgebonden  

invloeden. In lijn met de antropologen Balagangadhara (1994/2005, 2012) en Renders 

(2012) trek ik hieruit de conclusie dat wij als sociaal wetenschappers alleen dan 

fundamentele kennis kunnen opdoen over andersheid en verschil, als wij bij het doen 

van onderzoek 1. de limieten van onze eigen (westers georiënteerde) denkkaders en 

beschrijvingen erkennen en 2. deze afzetten tegen andere persoons-, maatschappij- 

en cultuurgebonden denkbeelden over andersheid en verschil. Daarmee zou dus 

niet het verschil tussen bijvoorbeeld Nederlanders met en zonder verstandelijke  

beperking, maar het verschil tussen verschillende (cultuurgebonden) soorten 

van verschil het epistemologische vertrekpunt van (vergelijkend) onderzoek over 

vreemdheid zijn.

Onbevangen, nederig en alert luisteren in dialoog met onderzoeksdeelnemers

Door mijn veldwerk heb ik veelvuldig ervaren dat het grote invloed heeft op de  

invulling en kwaliteit van het onderzoeksproces – en op de kennis die de onderzoeker 

en de onderzoeksdeelnemers daarin met (en over) elkaar maken – als de onderzoeker 

probeert om niet vooringenomen, maar aandachtig, zorgzaam, respectvol en open 

te luisteren en vragen te stellen. Wanneer we zodoende ons uiterste best doen om 

aanknopingspunten te vinden om de ander te begrijpen, ontstaat er als gevolg van 

de verbindingen die wij proberen te maken meer ruimte voor de verteller om zíjn 

verhaal te vertellen. Anders gezegd: mensen zijn vooral bereid om over zichzelf te 

vertellen, als er ‘daadwerkelijk’ naar hen geluisterd wordt (zie Claes, 2014; Rinaldi, 

2005; Smaling, 2008). 

positie ten opzichte van anderen, bij knelpunten die zij in hun dagelijks leven (en werk) 

ervaren en bij niet direct oplosbare zingevingsvraagstukken. Daarmee moedigt 

dergelijk interactief onderzoek een type reflectie aan dat anno 2015 steeds vaker 

ontbreekt in beleid en praktijk. 

7.4 Voorstellen voor toekomstig onderzoek

In deze paragraaf doe ik op grond van de vorige paragraaf vijf voorstellen voor  

toekomstig onderzoek. 

Gelijkwaardige dialoog tussen onderzoekers en onderzoeksdeelnemers

Het is van groot belang dat we genoeg tijd, geld en aandacht blijven reserveren voor 

onderzoek dat de waardengeladenheid, contextafhankelijkheid en onvolkomenheid 

van wetenschappelijke kennis-makingsprocessen erkent en er daarom naar streeft 

om in een zo open en democratisch mogelijke dialoog met de onderzoeksdeelnemers 

gedegen en diepgaande kennis te produceren, kennis die hen kan helpen om hun  

inzicht in hun eigen situatie en die van anderen te vergroten. 

Voor dergelijk kritisch antropologisch onderzoek dient de onderzoeker veel geduld 

te hebben en vertrouwen te krijgen, zowel van onderzoeksdeelnemers, collega- 

wetenschappers als van financiers. Geduld en vertrouwen zijn voor hun ontwikkeling 

beide sterk afhankelijk van transparantie en tijd – en aan de combinatie van die 

twee lijkt het in het huidige wetenschappelijke klimaat nogal eens te ontbreken. Er 

moet vooral snel geanalyseerd en gepubliceerd worden en er is weinig gelegenheid 

om naar elkaar te luisteren en met elkaar te zoeken, te dwalen, te twijfelen en te 

‘broeden’. Ik hoop met de overhandiging van dit proefschrift te kunnen laten zien 

waarom het goed is om, naast strak omlijnd kwantitatief onderzoek met vooraf 

te formuleren en toetsbare hypotheses, ook ruimte te houden voor responsief 

onderzoek dat, doordat het de persoonlijke issues van onderzoeksdeelnemers als 

uitgangspunt neemt voor een onderlinge dialoog die tot doel heeft hun situatie 

te verbeteren, beoordeeld kan worden op zijn ‘maatschappelijke meerwaarde’ (zie  

Dijstelbloem, Huisman, Miedema & Mijnhardt, 2013, p. 23; www.scienceintransition.nl).

Interculturele benadering van het vreemde

Tegelijkertijd kan ik niet anders dan concluderen dat de hiervoor bepleite dialogische 

onderzoeksbenadering mij niet dichterbij de perspectieven van niet-sprekende  

betrokkenen met een verstandelijke beperking heeft gebracht, maar me vooral kennis 

opleverde over mezelf in relatie tot die andersheid en over mogelijke manieren om 

met die andersheid om te gaan zonder die te overmeesteren. 

Ik merkte en interpreteerde met behulp van Waldenfels’ werk bijvoorbeeld dat de 

vreemdheid die ik dikwijls ervoer in de ontmoeting met niet-sprekende betrokkenen 

met een verstandelijke beperking (zie paragraaf 2.2.4) zich nooit definitief laat duiden: 

onze interpretaties, zienswijzen, definities of benaderingen zullen nooit precies 

aansluiten (zie paragraaf 7.2.3). 

Doordat ik uit alle macht toch probeerde om meer inzicht te krijgen in het perspec-
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Mensen met een ernstige verstandelijke beperking als ijk- en vertrekpunt

De oorspronkelijke bewoners van omgekeerde-integratiesettingen – veelal perso-

nen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking en/of ernstige ge-

dragsproblemen – blijven, ook door toedoen van onderzoekers, vaak massaal in een 

maatschappelijke ‘vergeetput’ zitten. Af en toe wordt die vergeetput wel weer eens 

mooi opgeschilderd, maar het is en blijft een vergeetput. Als onderzoekers in de 

verstandelijk gehandicaptenzorgsector dienen we meer aandacht te hebben voor 

deze mensen én voor onze neiging en motieven om hen van veel onderzoek uit te  

sluiten, als we – in lijn met Artikel 1 van het VN-Verdrag inzake de rechten van  

personen met een handicap – tenminste werkelijk streven naar een samenleving 

waarin ook zij ‘effectief en op voet van gelijkheid met anderen [kunnen] participeren’ 

(Verenigde Naties, 2007, p. 5). 

Bij het ontwikkelen van onderzoek zouden we allereerst enkele personen met een 

ernstige verstandelijke of meervoudige beperking en/of ernstige gedragsproble-

men als ijk- en vertrekpunt kunnen laten dienen (in plaats van altijd maar ‘de goeien’). 

De vraag die we onszelf zodoende zouden stellen, is: wat gebeurt er met mijn onder-

zoek, mijn doelstellingen en mijn aanpak, als deze mensen er ook aan mee moeten 

kunnen doen en/of er wat aan moeten hebben? Daarbij dienen wij er rekening mee 

te houden dat personen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking 

en/of ernstige gedragsproblemen in het dagelijks leven sterk afhankelijk zijn van 

de zorg en ondersteuning van zorgverleners – en (mede daarom) noodgedwon-

gen veel tijd binnenshuis doorbrengen. Hun zorgverleners komen meer over hen te  

weten door een relatie met hen aan te gaan; als wij als onderzoekers annex buiten-

staanders meer over hen te weten willen komen, dienen wij dus ook een relatie met 

hen aan te gaan. In de huidige zorgcontext is dat verre van vanzelfsprekend of een-

voudig: we dienen hiervoor niet alleen toestemming te krijgen van de betrokkene, 

zijn wettelijke vertegenwoordiger en de instelling, maar we zullen ook over veel tijd, 

geduld, trouw, een grote mate van gevoeligheid en een scherp waarnemingsvermo-

gen moeten beschikken.

Een tweede manier waarop we als onderzoekers meer maatschappelijke ruimte 

zouden kunnen proberen te maken voor personen met een ernstige verstandelijke 

of meervoudige beperking en/of ernstige gedragsproblemen, is door onze per-

soonlijke ervaringsverhalen over ontmoetingen met hen onderdeel te maken van 

onze dataset – en daarmee auto-etnografische kennis in te brengen, die lezers een 

plaatsvervangende ervaring wil geven (zie Renders, 2013; Woelders, Abma, Visser & 

Schipper, 2015). Ervan uitgaande dat menselijke interactie een relationeel proces is, 

zouden wij door meer over onszelf te weten te komen, immers ook meer te weten 

kunnen komen over die ander in relatie tot onszelf (vergelijk Heshusius, 1994). Om 

diezelfde reden zouden we ons zelf en andere betrokkenen ook gevoeliger kunnen 

proberen te maken voor de ruimte die we innemen – en de manier waarop we dat 

doen in ontmoetingen met personen met een ernstige verstandelijke of meervoudige 

beperking en/of ernstige gedragsproblemen. Dit zouden we bijvoorbeeld kunnen doen 

De Amerikaanse filosofe Iris Marion Young (1997, p. 350) spreekt in dit kader over 

het belang van ‘morele nederigheid’. Met een moreel nederig standpunt starten wij 

vanuit de aanname dat het onmogelijk is om de wereld door de ogen van een ander 

te zien en willen we door naar die ander te luisteren leren tot op welke hoogte we 

vergelijkbare ervaringen hebben. Young betoogt dat we waarschijnlijk opener zullen 

luisteren naar de individuspecifieke uitdrukking van persoonlijke ervaringen, inte- 

resses en claims, als we ervan uitgaan dat er altijd aspecten van een ander en diens 

situatie zullen zijn, die wij niet begrijpen. 

Morele nederigheid tijdens de dialoog met onderzoeksdeelnemers hangt samen met 

een houding die misschien wel het beste wordt beschreven met de door Lévinas’ 

werk (1961/2012) geïnspireerde – en door Lyotard (1983/1988) gemunte – term 

‘passibiliteit’ (zie Brons, 2014, p. 80): een streven om open te blijven luisteren en ons 

oordeel op te schorten, ondanks het ervaren van reflectieve spanningen, vanuit een 

verlangen (nog) niet bestemd te hoeven zijn. Anders gezegd: om in een zo democra-

tisch mogelijke verhouding met de onderzoeksdeelnemers tot nieuwe en voor alle 

betrokkenen relevante kennis te komen, dienen wij als onderzoekers niet actief en 

direct in het onderzoeksproces in te grijpen, maar evenmin passief en lijdzaam aan 

de zijlijn te staan. In plaats daarvan moeten wij zorgvuldig, aandachtig en alert onze 

oren en ogen open houden voor wat er wel of niet in de onderzoekssetting gebeurt, 

zodat we dit op een later tijdstip samen met de onderzoeksdeelnemers kunnen 

analyseren en interpreteren. 

In navolging van de Nederlandse filosoof Richard Brons (2015) denk ik dat passibi-

liteit ‘kan bijdragen aan een meer gezamenlijke poging om existentiële vraagstukken 

en uitdagingen het hoofd te bieden, of op zijn minst zo breed mogelijk te kunnen 

delen’ (p. 116). Om die reden denk ik dat een onbevangen, nederige en alerte luister-

houding van onderzoekers tijdens interacties met de onderzoeksdeelnemers van 

grote waarde kan zijn.

‘Denken met theorie’ in de context van Disability Studies

In Disability Studies-context kan het ‘denken met theorie’, het bewust en kritisch 

inzetten van verschillende theoretische perspectieven waardoor er oog blijft voor 

complexiteit en de meervoudigheid van de werkelijkheid, veel opleveren. Deze metho- 

dologische aanpak – die de Belgische orthopedagoge Lien Claes (2014) eerder al 

toepaste bij haar analyse van de levenstrajecten van mensen met een verstandelij- 

ke beperking in een vastgelopen situatie – sluit bijvoorbeeld ook goed aan bij ‘het  

culturele model van handicap’ van de Belgische cultureel antropoloog Patrick De- 

vlieger (2005), die voorstelt om ‘disability’ te benaderen als een complex existentieel, 

technisch en sociaal fenomeen, dat in een samenspel tussen individuen, gemeen-

schappen en wereldbeelden steeds andere betekenissen krijgt. 
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De landelijke en lokale overheidsbeleidsmakers zouden hier aan bij kunnen dragen 

door de zorgaanbieders niet louter af te rekenen op cijfers, checklisten en op de 

fysieke positie van hun woon- en zorgvoorzieningen, maar hen ook uit te dagen om 

aan te tonen dat zij bij de operationalisering van hun beleid nadrukkelijk rekening 

houden met de perspectieven en ervaringskennis van de directbetrokkenen.

Hierbij is het essentieel dat alle betrokkenen zonder verstandelijke beperking onder 

ogen zien dat er spanningsvelden zijn tussen enerzijds de systeemlogica en het inte-

gratiebeleid van zorginstellingen en de rijksoverheid en anderzijds de ervaringskennis 

en motieven van individuele betrokkenen. Door te erkennen dat 1. het blijvend  

verwarrend, moeilijk, pijnlijk of beangstigend kan zijn om een ander te ontmoeten, 2. 

sommige onderlinge verschillen onophefbaar en onkenbaar zijn en 3. algemene om-

gangsvormen en maatschappelijk beleid altijd een vorm van kolonisering inhouden 

(en dus ook altijd pijn, onderdrukking, uitsluiting en verlies met zich meebrengen) 

neemt de morele waarde van hun houding en handelen toe (zie paragraaf 7.2.3). 

Een inspirerende en faciliterende zorginstelling

Veel nieuwe buurtbewoners missen een inspirerende, faciliterende organisatie, terwijl 

de meeste bestuurders en managers aangeven dat ze de nieuwkomers vooral niet 

willen overvragen (zie paragraaf 6.3.3 en 6.3.4). Dit laatste betekent echter aller-

minst dat zorgaanbieders geen aansprekende, uitnodigende en geloofwaardige  

visie op het samen leven in een omgekeerde-integratiesetting hoeven uit te dragen. 

Een dergelijke visie geeft de nieuwe buren en zorgverleners immers de mogelijkheid 

om hun eigen gedachten en opvattingen helder te krijgen. 

In praktische zin zouden de instellingen inspirerend en faciliterend kunnen zijn door 

bijvoorbeeld in te spelen op de grote invloed van aanvangsinformatie op de wijze 

waarop deelnemers aan alledaagse ontmoetingen zich tot elkaar verhouden (zie 

paragraaf 3.1.2). Zoals we in paragraaf 4.1 zagen, rechtvaardigen sommige buurt-

bewoners zonder verstandelijke beperking hun gereserveerde houding ten opzichte 

van een buurtgenoot met een verstandelijke beperking – bij gebrek aan relevante 

aanvangsinformatie - met behulp van weinig accurate persoonlijke interpretaties. 

Als deze nieuwkomers er tijdens ontmoetingen met deze oorspronkelijke buurt- 

bewoner door zijn begeleiders stelselmatig (en aanstekelijk) op gewezen worden hoe 

zij met hem kunnen communiceren, dan zou dit er toe kunnen leiden dat hun beeld-

vorming verandert en zij hun gereserveerde houding bijstellen. 

Zorgverleners als participerende observant

Niet alleen collectieve, georganiseerde ontmoetingen zijn van belang voor veel  

betrokkenen bij omgekeerde-integratiesettingen, maar (soms juist) ook persoons-

gebonden en spontane interacties (zie paragraaf 5.2). Zoals ik stelde in paragraaf 

7.7.2, is de ruimte hiervoor echter sterk afhankelijk van de persoonlijke inzet en 

motieven van zorgverleners. 

Binnen hun huidige systeem kunnen zorginstellingen hier op in spelen door hun  

door gebruik te maken van ‘fictional-variation-in-imagination’ (van Manen & Li, 2002, 

p. 222): iets wat ons heeft getroffen tijdens een interactie met een onderzoeks- 

deelnemer eerst levendig beschrijven vanuit onszelf en dit vervolgens ook proberen 

te doen vanuit de positie van die ander (of een andere aanwezige). Uiteraard levert 

dit, net als bij auto-etnografie, geen kennis op over het gezichtspunt van die ander, 

maar mogelijk wel nieuwe, betekenisvolle manieren om naar onszelf in relatie tot die 

ander te kijken – en die ander in relatie tot onszelf.

Een derde manier om te werken aan meer maatschappelijke ruimte en aandacht 

voor personen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking en/of  

ernstige gedragsproblemen is om de vele stiltes tijdens een ontmoeting niet  

alleen te beschouwen als iets wat opgevuld kan worden met geluiden of woorden, 

maar ook, in lijn met de Britse sociologen Tim Booth en Wendy Booth (1996), als iets 

wat betekenis heeft in zichzelf. Booth en Booth wijzen bijvoorbeeld op het verschil 

tussen ‘expressieve stilte’ en ‘gesloten stilte’ (1996, p. 63); de ene wacht erop om 

doorbroken te worden, terwijl de ander geen aandacht wil hebben. Om hier tussen 

te leren onderscheiden, zullen wij niet of nauwelijks sprekende onderzoeksdeel- 

nemers dus persoonlijk moeten leren kennen: ieder van hen zal immers op zijn eigen 

(non-verbale) manieren invulling en betekenis geven aan stilte. Als gevolg hiervan is 

het ook hier weer van belang om als onderzoeker ‘de tijd te nemen’, om te erkennen 

dat het veel tijd kost om zó te leren communiceren met deze onderzoeksdeel- 

nemers, dat zij genoeg ruimte krijgen om ons (en anderen) nieuwe inzichten te laten 

opdoen (zie Booth & Booth, 1996).

7.5 Voorstellen voor praktijkverbetering

In deze paragraaf formuleer ik op basis van de uitkomsten van mijn assemblage 

tussen data en theorie vier concrete voorstellen die de kwaliteit van de interacties 

tussen betrokkenen met en zonder verstandelijke beperking bij omgekeerde-inte-

gratiesettingen zouden kunnen verbeteren.

Ruimte en aandacht voor verbinding door kleine verhalen

De verschillende belanghebbenden bij omgekeerde-integratiesettingen – buurtbe-

woners met en zonder verstandelijke beperking, zorgverleners, familieleden, ma- 

nagers én beleidsmakers – zouden er veel baat bij kunnen hebben als ze meer naar 

elkaar zouden luisteren en meer tijd en aandacht zouden vrijmaken voor persoonlijke 

ontmoetingen en gezamenlijke ‘kennis-making’. Dergelijke momenten zouden bij- 

voorbeeld kunnen plaatsvinden naast, tijdens – of in plaats van – de door de zorgin-

stelling georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten, waar doorgaans vooral kennis 

gemaakt wordt op basis van zorginstellingslogica (zie paragraaf 5.1.2). 

Door te proberen om steeds opnieuw ruimte te maken voor elkaars persoonlijke 

verhalen ontstaan immers nieuwe, gezamenlijke ervaringen, aan de hand waarvan zij 

kunnen leren over zichzelf in relatie tot de ander en vice versa, en waarmee nieuwe 

onderlinge verbindingen kunnen ontstaan (zie paragraaf 7.2.2; zie ook Meininger, 

2007). 
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Antwoorden op andersheid 

Samenvatting

In de Nederlandse langdurige zorg- en welzijnsector staan participatie en inclusie 

volop in de schijnwerpers, en roepen tegelijkertijd allerlei vragen en discussie op: 

Wat betekent het als we mensen met een verstandelijke beperking of psychia-

trische achtergrond willen laten participeren in de samenleving? Wat vraagt dat 

van hen, en wat vraagt dat van burgers zonder beperking? Kunnen wij elkaar echt 

ontmoeten? Hoe gaan we daarbij om met onderlinge verschillen?

In dit boek doe ik verslag van mijn promotieonderzoek naar wat er gebeurt tij- 

dens ontmoetingen in ‘omgekeerde-integratiesettingen’ – plekken waar personen 

zonder verstandelijke beperking buren worden van personen met een verstandelijke  

beperking. Welke betekenissen geven de betrokkenen met en zonder verstandelijke 

beperking aan die ontmoetingen?

In hoofdstuk 1 breng ik de onderzoekscontext, de onderzoekslocaties en mijn 

onderzoeksvraag in kaart. 

Daartoe schets ik allereerst de achtergrond van ‘omgekeerde integratie’: het Neder- 

landse ‘vermaatschappelijkingsbeleid’ dat sinds het begin van de jaren negentig 

van de vorige eeuw opgeld doet in de verstandelijk gehandicaptenzorgsector.  

Vermaatschappelijkingsbeleid is het resultaat van een samenwerking tussen  

kritische ouders en andere pleitbezorgers van de ‘burgerschapsbeweging’ die de 

handen ineen sloegen om er samen met het ministerie van VWS naar te streven 

dat mensen met een handicap als burger een volwaardige plek in onze samen- 

leving kregen. Een belangrijke stap hierbij was ‘deïnstitutionalisering’: het ontman-

telen van de vele grootschalige instituten, die uitsluiting en marginalisering in de 

hand werkten doordat zij als alternatieve samenlevingsvormen op grote afstand 

van de woonomgeving van personen zonder verstandelijke beperking stonden. In 

plaats van dergelijke op zichzelf staande, afgelegen, grootschalige, intramurale  

voorzieningen dienden zorgaanbieders kleinschalige woon- en zorgsettingen ‘midden 

in de samenleving’ te realiseren. Deze ‘fysieke integratie’ zou een eerste aanzet vormen 

tot ‘volwaardig burgerschap’ van mensen met verstandelijke beperking en zou 

ontmoetingen en verbindingen tussen mensen met en zonder handicap in de hand 

werken. 

Niet iedereen was het er echter mee eens dat de intramurale zorginstellingen  

ontmanteld moesten worden. Een groep bezorgde ouders van personen met een 

verstandelijke beperking protesteerde, samen met een groot deel van de instel-

lingen zelf. In hun ogen zou het verdwijnen van een beschutte woonomgeving ten 

koste gaan van de bewegingsvrijheid en veiligheid van hun kinderen c.q. cliënten, 

onder wie veel personen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking 

en/of gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Een klein aantal van 

personeelsleden uit te dagen en in staat te stellen om zich te ontwikkelen tot  

normatieve professionals. Ze zouden bijvoorbeeld ieder jaar één werknemer twee 

uur per dienst kunnen vrij roosteren om op verschillende plekken in de organisatie 

participerende observatie te doen (zie hoofdstuk 2.2.2). De betreffende persoon 

krijgt daarmee twee uur de tijd om ergens te gaan zitten, observeren, luisteren, 

meedoen en ervaren – aandachtig, betrokken en alert, maar zonder meteen te oor-

delen of in te grijpen (zie Brons, 2014). Als gevolg van deze ongewone positie en 

activiteit, kunnen bij deze zorgverlener reflecties op de dagelijkse zorgprocessen en 

de relationele kant ervan op gang komen. Via de feedback die hij op basis van deze 

reflecties aan zijn collega’s geeft, kunnen ze samen nadenken over verbeteringen in 

de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Voor een goed en veilig verloop van dit proces is het essentieel dat zowel de obser- 

verende zorgverlener als zijn geobserveerde collega’s getraind en begeleid worden 

door een ervaren onderzoeker. De ontwikkeling van normatieve professionaliteit 

is immers geen neutrale aangelegenheid en zal onvermijdelijk leiden tot kritiek 

op bestaande praktijken. In groepsverband zou deze kritiek kunnen worden inge-

bracht en besproken volgens de uitgangspunten en doelstellingen van een ‘kritische  

dialoog’ die gericht is op ‘het duidelijk krijgen, begrijpen, respecteren van en ook 

communiceerbaar maken van verschil in opvatting’ (Smaling, 2008, p. 22).

In beroepsonderwijs leren reflecteren op de zorgrelatie 

Ook tijdens hun opleiding zouden toekomstige woon- en activiteitenbegeleiders in 

de verstandelijk gehandicaptenzorgsector kunnen leren om geregeld stil te staan 

bij hun eigen houding en handelen en de effecten daarvan op de houding en het 

gedrag van hun cliënten en van buurtbewoners zonder verstandelijke beperking (en 

andere buitenstaanders). Hiertoe zouden ze meer moeten leren denken in termen 

van het ‘relatiemodel’ (zie bijvoorbeeld Te Riet et al., 1998, p. 208) en niet alleen in 

maatschappelijke modellen of overkoepelende paradigma’s. 

Naast Kunnemans werk over normatieve professionaliteit, bieden ook de presentie- 

theorie van praktisch theoloog en filosoof Andries Baart (2001; Baart & Grypdonk, 

2008) en het Kwartiermaken van de aan de Universiteit van Humanistiek gepro-

moveerde Doortje Kal (2001/2010; Kal, Post & Wilken, 2013) hiervoor een vruchtbare 

voedingsbodem. 

Als praktische uitwerking hiervan verwijs ik naar het nieuwe ‘Kwartiermakencurri- 

culum’ van het lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning van Hogeschool Utrecht 

(2015), waarin de presentiebenadering en het begrip normatieve professionaliteit 

zijn opgenomen. Het Kwartiermakencurriculum wil zorg- en ondersteuningswer- 

kers toerusten om de samenleving beter toegankelijk te maken voor mensen die  

‘anders’ zijn, bijvoorbeeld door het werken aan ‘niches’, het organiseren van  

‘maatjes ter plaatste’ en het leren in co-creatie met behulp van spel en kunst 

(zie www.wmowerkplaatsen.nl/onderwijsmodules).

www.wmowerkplaatsen.nl/onderwijsmodules

