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Harry, Tiny en Sonja in de buurt

https://www.npo.nl/2doc/13-04-2015/VPWON_1225840
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We moeten meer voor elkaar zorgen

‘Tot de eigen verantwoordelijkheid behoort ook dat hij een 
beroep doet op familie en vrienden – zijn eigen sociale 
netwerk – alvorens hij bij de gemeente aanklopt voor hulp. 
Het is immers heel normaal dat mensen iets doen voor hun 
partner, familielid of goede vriend als die niet geheel op 
eigen kracht kan deelnemen aan de samenleving…..

(MvT Wmo 2015: 25)
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Verzorgingsstaat Participatiesamenleving

Verzorging Activering

Anonieme bureaucratie Affectieve relaties

Zelfstandigheid=
Afhankelijkheid van overheid

Zelfstandigheid=
Afhankelijkheid van 
familie/vrienden/buren

Gegeneraliseerde
wederkerigheid

Directe, persoonlijke 
wederkerigheid

Bal bij overheid resp. markt Bal bij de burger



• Tussen 2008 en 2020: opheffing 1/3 van de 
intramurale plaatsen in de GGZ

• Integratie in gewone wijken

• Participatiesamenleving: iedereen telt mee en doet
mee

• Met hulp van oa. FACT teams 

• En de buurt…

Na de beddensluiting: hoge
verwachtingen



Participatie in de samenleving is belangrijk voor het 
welzijn van mensen met een beperking. Het versterkt
hun zelfredzaamheid, zorgt voor meer sociale relaties en
zorgt voor zelf-ontplooiing. Maar helaas is participatie
niet vanzelfsprekend voor hen. We willen beleid maken
dat er voor zorgt dat mensen met een beperking mee
kunnen doen in de samenleving (RIBW, 2012).

Buurt: hoge verwachtingen



Aandacht, hulp en zorg in de buurt

Regels die gelden op buurtniveau:

• Buren gericht op prettig wonen, elkaar geen
overlast bezorgen

• Buren willen wel iets doen voor elkaar:
✓ Het liefst praktische, woongerelateerde

dingen
✓ Liever niet structureel
✓ Zolang er nog geen professionele hulp is
✓ Op basis van wederkerigheid

(Jacobs, 1960; Blokland, 2005; Linders, 2010; Jager-

Vreugdenhil, 2012)



Waaraan heeft u behoefte?

• Groeten op straat (89 %) 
• Zwaaien bij het langsrijden (82 %)
• De planten water geven (66 %)
• Vragen hoe het met u gaat (65 %)
• De vuilnis buiten zetten (32 %)
• Op bezoek (31 %) 
• Boodschappen doen (19 %)
• Kleine klusjes in huis (22 %)
• Oppassen (23 %)
• Hulp bij gebruik computer (10 %)
• Vervoer naar het ziekenhuis (10 %)

En wat wilt u zelf voor uw buren doen?

(97 %) 

(88 %)
(66 %)
(84 %)
(58 %)
(34 %)
(30 %)
(18 %)
(34 %)
(10 %)
(24 %)

Wat willen buren voor elkaar doen?

(Jager-Vreugdenhil et al., 
2012)



Geven en ontvangen in contact

Gegeneraliseerde
wederkerigheid

Sterke
emotionele band

Gebalanceerde
wederkerigheid

Sociaal – emot. 
afstand

ouder-
kind

familie vrienden kennissen buren Bakker-
klant

Veel balans in geven en ontvangen

Weinig balans in geven
en ontvangen
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Elk contact kent zijn eigen sociale 
regels – vriendschap onder druk

‘Ik durf wel te zeggen dat die huishoudelijke ondersteuning voor mij het 
verschil maakt waardoor ik op mezelf kan blijven wonen. Dus daar ben ik 
heel benauwd voor, ik wil dat absoluut niet door iemand uit mijn eigen 
netwerk laten oplossen. Ik heb voornamelijk contacten en vrienden 
buiten de psychiatrie, die juist midden in het leven staan. Dat vind ik 
ontzettend waardevol, maar je moet heel erg oppassen dat je daar een 
juiste balans in bewaart, wat je van die mensen vraagt. Zij moeten niet 
voor je gaan zorgen. (…) Je geeft om elkaar, je wilt voor elkaar zorgen, 
maar je moet niet de rol van hulpverlener overnemen, want dan is het 
geen gelijkwaardige vriendschap meer’.

(Interview onderzoek De Belofte van Nabijheid, UvH/UvA)
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Intieme relaties onder druk

‘Zodra wij samenwonen is mijn geliefde een ‘voorliggende 
voorziening’. Wordt hij mijn harenwasser, rolstoelauto-
chauffeur, huishoudelijke hulp, voorlezer, knopjesinduwer, 
logboekinvuller, eigen bijdragenverdubbelaar, 
subsidieverdwijner.’

(nieuwsbericht IederIn, 14 februari 2018) 
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Geven en ontvangen in contact

• ‘Norm van wederkerigheid’ omgezet in ‘norm van 
weldadigheid’ (Gouldner, 1960) = aangepaste wederkerigheid 
als mensen met beperkingen in het spel zijn

‘Ik vind het heel bevredigend, zoals dat lachje van die jongen. 
Dan denk ik: hij zit zo te genieten en voor mij is het zo’n 
kleine moeite. Dan zijn we toch allebei gelukkig!’ (vrijwilliger)



Contact mensen met en zonder beperking

• Grootste deel van de buurtbewoners heeft geen
contact met mensen met  een beperking

• Buurt blijkt belangrijk voor ontmoeting

• Contacten zijn veelal licht en oppervlakkig

• Intensiever contact is doorgaans georganiseerd
contact. Vertrouwen moet aan gewerkt worden

• Mensen die wel contact hebben, hebben ‘iets’ 
met mensen met een beperking

(Bredewold, 2014)



Waar ontmoeten mensen met en zonder
beperking elkaar?  

1. Woont in dezelfde straat/ buurt

2. Vrienden, kennissen

3. Vrijwilligerswerk

4. Kerk of andere religieuze gemeenschap
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Soort contact tussen mensen met en zonder
beperking

1.Groeten, praatje maken
2.Samen leuke dingen doen
3.Advies en steun geven
4.Diensten verlenen
5.Zorg bieden
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Positieve contacten in de buurt

• Waar ontstaat positief contact? 

• Betekenis van contact
Voor mensen met een beperking

• Gezien worden
• Thuisvoelen in de buurt
• Brug naar de ‘gewone’ wereld
• Stigma-doorbrekend

Voor mensen zonder een beperking
• Iets goeds doen
• Niet schijn ophouden
• Stigma-doorbrekend

(Wiesel&Bigby, 2013; Bredewold, 2014)



Negatieve contacten in de buurt

- Uitbuiting, conflicten en pesterijen

- Oorzaken

• Beperkingen

• Overtreden van regels op buurtniveau

• Minder toezicht van sociale

professionals

(Lichterman, 1995; Bredewold, 2014)





1. De meeste mensen hebben geen contact met 

mensen met een beperking

2. Als er wel contact is zijn de contacten veelal licht, 

oppervlakkig en begrensd van aard

3. Als contact intensiever wordt, is het doorgaans

georganiseerd

4. We moeten samen nadenken over hoe we hulp en 

zorg rondom kwetsbare groepen in de buurt kunnen

organiseren!

9-4-2018

Kortom



Convivial encounters: 
waar leidt het toe

- Slaat brug tussen community presence and community 
participation

- Licht plezierig contact

- Erkenning en gezien worden

- Wegnemen stigma’s en vooroordelen

- Loskomen van vaste identiteit 
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Actieve solidariteit moet je arrangeren

9-4-
2018



• Samen ergens aan werken

Gezamenlijkheid



• (ook) Mensen met beperkingen kunnen ergens aan
bijdragen, iets voor anderen of de buurt doen

Wederkerigheid



• Gemakkelijk en onopvallend komen en gaan 

Begrensd



• Heldere rollen en eisen 

Begrensd



1. Kijk verder dan de mensen die al iets doen en bestaande
intieme relaties;

2. Houd rekening met soort contact en bijpassende sociale
codes; 

3. Aandacht voor afhankelijkheid, kwetsbaarheid: hoe doe 
je dat?;

4. Houd rekening met draagkracht van buren en buurten;

5. Ondersteun contact door actieve rol van sociale
professional;

6. Meer collectief perspectief (niet vanuit eigen 
verantwoordelijkheid, maar systemisch kijken);

7. Geef vorm aan begrenzing, wederkerigheid en
gezamenlijkheid als je contact organiseert.

Actieve solidariteit moet je arrangeren!
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Femmianne Bredewold

www.femmiannebredewold.nl

f.bredewold@uvh.nl  


