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Contact tussen mensen met een verstandelijke of 
psychiatrische beperking en buurtbewoners



Aanleiding onderzoek

‘Vroeger was het vanzelfsprekend dat je

vroeg: kan ik wat voor je doen? Wil je

boodschappen voor me meenemen?

We willen terug naar een samenleving

waarin geldt; kijk eerst wat je zelf kunt

eventueel met hulp van je omgeving. Het is

geen verplichting voor je omgeving, maar

de overheid gaat niet meer vanzelfsprekend

alles regelen en betalen.’

(Staatssecretaris Van Rijn in Volkskrant, 26 april 2013)



Contact tussen mensen met en zonder beperking

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

• Buurt is wel belangrijke plek voor ontmoeting

• Contacten zijn veelal licht en oppervlakkig

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



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

• Begroetingen, honden en 
winkeliers

• Betekenis van contact
Voor mensen met een beperking

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

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



Negatieve contacten in de buurt

- Uitbuiting, conflicten en pesterijen

- Oorzaken

• Beperkingen

• Overtreden van regels op buurtniveau

• Minder toezicht van sociale

professionals



Kortom

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. De verwachtingen van actief burgerschap in de 

buurt dienen realistisch te zijn

4. We moeten samen nadenken over hoe we hulp

en zorg aan deze groepen in goede banen

kunnen leiden! 



Aanbevelingen

1. Begrenzing van contact

2. Organiseer positief contact vanuit het 
concept wederkerigheid

3. Professional die stand-by is,  netwerkgericht
werkt en oog heeft voor sociale codes en 
regels in contact


