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Floreren

Janny Beernink-Wissink

Zoektocht naar goed leven voor mensen met een ernstige  
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen 

Janny Beernink-W
issink

Floreren

Binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg is een kleine 
kwetsbare groep mensen met ernstige beperkingen 
die grotendeels op een instellingsterrein verblijft.  Het 
betreft mensen met een ernstige verstandelijke beperking 
en ernstige gedragsproblemen. Mensen met ernstige 
beperkingen ervaren structurele belemmeringen en weinig 
tolerantie vanuit de samenleving en de samenleving voelt 
zich onthand, machteloos en ‘gehandicapt’ ten opzichte 
van deze groep mensen.  

Onderzoek naar de meerwaarde van het burgerschaps
paradigma voor deze kwetsbare groep mensen staat 
nog in de kinderschoenen. Er is weinig aandacht voor de 
mogelijkheden tot en de voorwaarden voor burgerschap 
voor mensen die ook met veel zorg en ondersteuning niet 
volledig kunnen participeren in de samenleving.  

In de studie in dit boek zijn direct betrokkenen geïnterviewd 
over hoe het leven van mensen met ernstige beperkingen 
zou kunnen worden verrijkt. De theorie van Nussbaum – 
de capability approach – bleek hierbij behulpzaam.  Nuss
baums begrip  ‘floreren’ kan als paradigma fungeren in de  
zorg voor mensen met ernstige beperkingen. Floreren be
tekent niet de mate van geïntegreerd zijn maar de mate van 
verrijking.  Verrijking vormt de sleutel voor goed leven. Een 
sleutel die kan leiden tot mogelijkheden die tot op heden 
vaak onbenut blijven.

Het boek wil van betekenis zijn voor verwanten, belangen
behartigers, begeleiders, psychologen, orthopedagogen, 
artsen, (vak)therapeuten en beleidsmakers. Ook voor buurt
bewoners, maatschappelijke organisaties, welzijnswerkers  
en vrijwilligers is dit boek toegankelijk. 

Janny Beernink-Wissink was werkzaam als orthopedagoog 
bij SiZa en betrokken bij de zorg van mensen met een ernstige 
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. 
Momenteel werkt zij als gz-psycholoog bij GGNet met mensen 
met psychiatrische problemen en een lichte verstandelijke 
beperking of zwakbegaafdheid.  


