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Thuis voelen in 
de buurt?
Door Jan-Willem Duyvendak, 
hoogleraar sociologie, Universiteit van Amsterdam  

In mijn inleiding ga ik – als trotse promotor – eerst kort in op het 
proefschrift van Mariet Paes en het wijkgezondheidswerk in Den 
Bosch-Oost. Daarna besteed ik aandacht aan het onderzoek over 
thuisvoelen in de buurt voor mensen met een beperking, met een 
handicap. Vervolgens maak ik een uitstapje naar thuisvoelen in het 
algemeen en wat daarover door politici gezegd wordt. Dan keer ik 
weer terug naar de wijk en naar de professionele ondersteuning van 
kwetsbare mensen in wijken.

HET PROEFSCHRIFT ‘WIJKGEZONDHEIDSWERK’

Het boek is voor velen relevant vanuit verschillende hoedanighe-
den. Een interessant boek voor wijkbewoners, voor professionals en 
een heel interessant boek voor de wetenschap. Een proefschrift ge-
schreven van binnenuit in combinatie met een brede definitie van 
gezondheid maakt het niet eenvoudig om precies de vraag te beant-
woorden wat de effecten zijn van wijkgericht werken. Mariet heeft 
dat buitengewoon overtuigend uiteengezet; juist door de wijze 
waarop ze dat heeft aangepakt. 
Het proefschrift gaat over Den Bosch-Oost en gezondheidscentrum 
Samen Beter, een instelling die – voor een deel tegen de politieke 
stroom in – al vele jaren wijkgericht werkt. Een van de eigenaardig-
heden van de politiek is de turbulentie. Samen Beter en de andere 
instellingen in de buurt hebben eindeloos moeten zoeken naar hoe 
ze financieel overeind konden blijven onder de steeds wisselende be-
leidsregimes. Het is interessant dat er in Den Bosch-Oost voortdu-
rend, misschien met wisselende mensen, maar heel stabiel, is ge-
werkt aan wijkgezondheidswerk. De populariteit van de 
buurtaanpak is namelijk instabiel in Nederland. Nico de Boer 
schreef in een boek over de buurtaanpak, dat deze aanpak in de vo-
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rige eeuw in ieder oneven decennium populair was: in de jaren ‘10, 
‘30, ‘50, ‘70 en ‘90. Vervolgens verdween het helemaal en werden 
er andere keuzes gemaakt. Dat vind ik een belangrijke les. Wijkge-
richt werken is niet de enige oplossing, maar het is in ieder geval 
onzin om het te verheerlijken en dan een decennium later helemaal 
af te schaffen. 

Misschien dat in deze eeuw de andere decennia de populariteit van 
de wijkaanpak zullen bezingen, want we weten allemaal dat met de 
komst van de Wmo, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de 
wijk ook nu weer buitengewoon centraal staat. Niet alleen in veel 
steden, maar ook bij het Rijk. Niet alleen omdat er in Den Haag 
gedacht wordt dat het zo mooi is dat buurtbewoners voor elkaar 
zorgen, maar omdat veel vrijwilligerswerk en mantelzorg financieel 
het Rijk goed uitkomt. Maar ook vanwege de reële zorgen over de 
grenzen van het professioneel ingrijpen en de betekenis op zichzelf 
van het feit dat mensen voor elkaar zorgen. Het goede van het 
goed-doen. 
Tegelijkertijd bestaan er bij de overheid, zeker bij de landelijke over-
heid, erg hooggespannen verwachtingen over hoeveel mensen voor 
elkaar gaan doen en moeten doen. Soms lijkt het of de overheid niet 
ziet hoeveel er al gebeurt en wat mensen al voor elkaar doen. Alsof 
dat nog veel meer kan. Zeker op een moment dat we ook nog vin-
den dat mensen meer betaalde arbeid moeten gaan verrichten. Er 
worden weer veel hooggespannen verwachtingen gewekt.

THUISVOELEN IN DE BUURT

Onlangs heb ik samen met Loes Verplanke een onderzoek uitge-
voerd naar ‘thuisvoelen in de buurt’; waarvan na de zomer een pu-
blicatie verschijnt. Het gaat over vermaatschappelijking, over de 
vraag of mensen met een beperking beter af zijn als ze gewoon in 
de wijk kunnen wonen. Het onderzoek is uitgevoerd in Zwolle, Hil-
versum en Amsterdam. Het verhaal over vermaatschappelijking is 
al tamelijk oud is. Al in de jaren zeventig kwam het idee sterk naar 
voren dat het beter was dat mensen in de buurt zouden wonen: be-
ter thuis in de buurt dan in een tehuis. Het begrip ‘thuisvoelen’ 
kwam eerst vanuit de patiëntenbeweging, vanuit de antipsychiatrie 
en vervolgens in de politiek sterk naar voren. 
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Voor een deel zijn de resultaten van het onderzoek niet zo verras-
send. Wat opvalt is dat veel mensen blij zijn met het feit dat ze niet 
meer in een instelling wonen, maar dat ze een eigen huis hebben. 
Een eigen plek. Niet altijd de mooiste huizen; veel mensen zijn aan-
gewezen op sociale woningbouw. Een van de uitspraken, die indruk 
op mij maakte – ook al lijkt het heel klein – was dat verschillende 
mensen vertelden dat ze controle hadden over de eigen afstandsbe-
diening: ‘to control the remote-control’. Belangrijk voor mensen, 
want het geeft aan dat je een soort frictieloos huishouden kan voe-
ren, waarin je zelf baas bent en waarin mensen niet op het meest 
onmogelijke en ongelukkige moment ingrijpen. 
Verder zijn er veel dingen minder mooi dan we met elkaar wellicht 
gehoopt hadden. Ze hebben weinig contacten met buren; de buurt 
is van weinig betekenis. Mensen zitten erg veel in hun eigen huis. 
Ze hebben wel contact met huis- of lotgenoten, ze doen daar ook 
wel wat activiteiten mee. Ze komen relatief weinig in het buurthuis. 
(Dat is dus anders dan wat we zien in Den Bosch-Oost, waar dat 
wel gebeurt.) Er is veel eenzaamheid. We gebruiken zo makkelijk 
het woord ‘tijdverdrijf’. Een beetje een sneu woord, dat je de tijd 
aan het ‘verdrijven’ bent, alsof de tijd een opgave is. Maar voor veel 
van deze mensen is het verdrijven van de tijd echt een kwestie. De 
dag gaat gewoon niet om. Mensen zeiden tegen ons: “dan ga ik ‘s 
middags maar weer slapen”. Dat is toch troosteloos? Dat je niet 
weet hoe je de dag om moet krijgen? Maar daar staat tegenover dat 
ze blij zijn dat ze een huis hebben en dat ze zelf bepalen wanneer ze 
weer naar bed gaan. Je moet oppassen met van buitenaf te snel en 
te veel oordelen. 
Ik vind van al onze resultaten, de resultaten rondom eenzaamheid 
het meest zorgwekkend. Wat ook zorgwekkend is, is de professio-
nele verlegenheid. Veel professionals werken nu buiten de instelling 
en weten niet goed hoe ze dat moeten doen. Ook binnen de instel-
lingen zijn daar veel discussies over. Want het idee was immers “die 
mensen zijn nu zo normaal mogelijk en ze moeten zo normaal mo-
gelijk leven”, dus welke steun geef je dan? We vinden toch dat ze 
het zelf moeten kunnen? 
Het uitgangspunt is immers dat we doen alsof mensen met beper-
kingen hetzelfde zijn. Maar het probleem is natuurlijk dat ze niet 
hetzelfde zijn, dat ze beperkingen en handicaps hebben, waardoor 
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ze vaak wel een duwtje, een zetje of een ondersteunende arm nodig 
hebben. Het heeft met kleine dingen te maken, maar die buitenge-
woon wezenlijk zijn. We hebben veel professionals gesproken die 
zeiden “als die mensen daar komen wonen, ga ik niet met hen naar 
de buren toe om ze voor te stellen, dat moeten ze zelf maar doen”. 
Onverstandig. Je moet die mensen wel voorstellen. Ze doen het zelf 
niet. Ik zal niet generaliseren, maar de meesten gaan niet uit zich-
zelf naar de buren. Veel buren leggen ook niet meer automatisch 
contact, ze bellen niet meer zomaar aan, zoals dat vroeger misschien 
nog wel gebeurde. En dan ontstaat er vanaf het eerste moment ver-
wijdering.
We hebben veel professionals gezien die verlegen zijn over hoe ze 
moeten omgaan met het feit dat we aan de ene kant zeggen “die 
mensen wonen als normale buurtbewoners in een normale buurt 
met andere normale buurtbewoners” en tegelijkertijd is het natuur-
lijk helemaal niet normaal. Ten eerste is die buurt niet meer zo nor-
maal, die buurt is turbulenter en heterogener dan vroeger. De buurt 
is wilder geworden en tegelijkertijd zijn mensen met een beperking 
niet instaat om daarmee om te gaan. Het is naar mijn mening een 
verlegenheid die we kunnen overwinnen. Het is een tijdelijk feno-
meen. Professionals moeten genoeg tijd hiervoor krijgen, want het 
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gaat om tijdsintensieve handelingen. Vaak en langdurig aanwezig 
zijn, wat haaks staat op het idee wat betaalbaar is. 
We zitten verstrikt in een verhaal over autonomie en over zelfzorg, 
terwijl we veel nauwkeuriger moeten kijken naar wat mensen wel 
zelf kunnen en wat ze niet zelf kunnen. Dan gaat het niet alleen 
over de fysieke dingen, maar met name over de mentale dingen en 
de sociale vaardigheden die mensen hebben.
Dus thuisvoelen in de buurt; nee! Thuisvoelen in het eigen huis in 
de buurt; ja! In ons onderzoek constateren we dat thuisvoelen in de 
buurt op veel plekken nog weinig, en eigenlijk te weinig, plaats-
vindt. 

HET BEGRIP THUISVOELEN IN DE POLITIEK

Thuisvoelen begon als een tamelijk bescheiden term; vooral rond 
mensen met beperkingen. Nu hebben zeven van de veertien deelra-
den In Amsterdam een programma ‘Thuis in de wijk’. Onopvallend 
is thuisvoelen een politieke term geworden. Het past in deze tijd, 
waarin de politiek hoogst emotioneel is. Het opvallende is dat wan-
neer het in de politiek over thuisvoelen gaat, het niet of nauwelijks 
meer gaat over het thuisvoelen van mensen met beperkingen. Als 
het nu over thuisvoelen gaat, gaat het over de integratie van alloch-
tonen en met name van moslims. Dat is een opvallende verschui-
ving. Het is verontrustend hoe weinig het nog gaat over andere 
vormen van integratie in de buurt. Ons onderzoeksrapport wijst op 
de integratie van al die groepen mensen met een lichamelijke, ver-
standelijke of psychiatrische handicap en zorgbehoevende ouderen. 
Dat zijn langzamerhand enorme aantallen en het worden er alleen 
maar meer. We slopen bejaardentehuizen, we sluiten nog steeds al-
lerlei instellingen, dat is juist deze jaren enorm op stoom. Dat bete-
kent dat daar een grote opgave qua integratie ligt en je hoort daar 
weinig over. Dat wil niet zeggen dat de lokale wethouders het er 
gemakkelijk mee hebben. In veel buurten zijn steeds meer protest 
tegen de vestiging van bepaalde voorzieningen.
Toch gaat het politieke debat in Nederland enkel over allochtonen; 
zeker op het nationale niveau. Hierbij gebruikt men eveneens de 
term van thuisvoelen.
Thuisvoelen vind ik een mooie term als het gaat om die vermaat-
schappelijkte groepen, omdat je daarmee jezelf als beleidsmaker, als 
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professional, een opgave stelt. Want je vindt dat die mensen zich 
thuis moeten voelen. En als dan blijkt dat ze zich wel thuisvoelen in 
hun huis, maar nog niet in de buurt, dan moeten we vervolgens wat 
gaan doen. 
Thuisvoelen in relatie tot het integratiedebat en thuisvoelen op het 
niveau van de natie, daar heb ik vraagtekens bij. Opvallend is dat 
het niet meer alleen gaat over je thuisvoelen in je eigen huis, maar 
vooral over thuisvoelen in de buurt. De nationale politici hebben 
het voortdurend over de vraag of we wel genoeg Nederlander zijn 
en of we als Nederlanders wel genoeg normen en waarden met el-
kaar delen. In het NRC Handelsblad en in het tv-programma Bui-
tenhof sprak Jan Marijnissen over de ‘heimat’. Daar schrik ik van; 
maar daarmee wil ik het niet af doen. Want hij heeft, denk ik, een 
belangrijk onderwerp te pakken, namelijk dat iedereen de behoefte 
heeft om zich ergens thuis te voelen. Een fundamentele behoefte. 
We kunnen pas naar de bredere buitenwereld wanneer we voldoen-
de zekerheid en thuisgevoel hebben. Maar waarom moet dat per se 
op het nationale niveau? Waarom moet er een land, een taal, alle-
maal gedeelde normen en waarden zijn? Wat is daar aan de hand? 
Vreemd is dat Jan Marijnissen in Oss – naar ik aanneem – die loka-
le verbondenheid goed kent. In zo’n Brabants stadje ken je plekken 
waaraan je je kan binden en weet je dat er veel verschillende manie-
ren zijn om je thuis te voelen. Het idee dat er maar één manier is 
om je thuis te voelen en dat er maar één identiteit mag zijn, de Ne-
derlandse identiteit, dat is een beperkte opvatting. 
Naar mijn mening is thuisvoelen voor iedereen van belang en kan 
thuisvoelen op hele uiteenlopende manieren. In de interviews komt 
dat naar voren. Mensen hebben eigen noties met wie ze zich verbin-
den en hoe dat territorium eruit ziet. We weten van migranten dat 
ze zich vaker ‘Amsterdammer’, ‘Rotterdammer’ of ‘Hagenaar’ noe-
men, dan dat ze zich ‘Nederlander’ noemen. En de vraag voor ons 
allemaal is of dat nou zo’n probleem is? Is het niet veel interessanter 
om na te denken over wat thuisvoelen is? Kunnen we niet leren, 
juist van de groepen die we onderzocht hebben in het kader van de 
vermaatschappelijking, dat thuisvoelen zoveel verschillende beteke-
nissen kan hebben en dat mensen de meest uiteenlopende manieren 
hebben en ook uiteenlopende combinaties hebben om zich thuis te 
voelen?
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Thuisvoelen heeft een uitsluitende kant op het moment dat je zegt 
dat mensen zich maar op één manier mogelijk is. Ik vond het fasci-
nerend toen wij die mensen met een beperking interviewden en aan 
hen vroegen hoe zij zich thuisvoelen, dat dat heel anders was dan ik 
altijd dacht dat mensen zich thuisvoelden, ook in de buurt. Ze zei-
den; “Als ik naar buiten ga, word ik daar zenuwachtig van. Het is 
ontzettend druk, laat mij maar hier achter het raam zitten. Ik vind 
het ontzettend leuk om uit te kijken naar de Albert Heijn. Ik vind 
die bedrijvigheid fantastisch.” Dan denk ik met mijn eigen beperkte 
vooroordelen: dat is een beetje sneu, want moet je dan niet zelf on-
derdeel van die bedrijvigheid zijn? Je moet toch zelf vrienden ma-
ken? Je kunt je toch alleen maar thuisvoelen als je een hecht sociaal 
netwerk hebt? Dat is dus maar de vraag. Natuurlijk, iedereen heeft 
in zijn leven andere mensen nodig. Mensen die eenzaam zijn, heb-
ben een groot probleem. Maar sommige mensen binden zich meer 
aan huisdieren of aan de eendjes in de vijver of aan bepaalde fysieke 
objecten of aan de bedrijvigheid van anderen op straat. Of ze irrite-
ren zich, het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Het gaat 
erom dat ze hun eigen definities en thuisgevoelens hadden. Voor 
mensen in dezelfde buurt kan dat heel verschillend zijn. 

PROFESSIONELE ONDERSTEUNING

Ook in Den Bosch-Oost voelen mensen zich op uiteenlopende ma-
nieren thuis. In het proefschrift ‘Wijkgezondheidswerk’ is te lezen 
dat de betekenis van de wijk niet voor iedereen hetzelfde is. Dat be-
tekent voor de beroepskrachten dat er veel verschillende vormen 
van ondersteuning nodig zijn. Ik heb dat een beetje duur ‘onder-
steuningsstrategieën’ genoemd. Hierover volgen vooral veel vragen, 
want hierover weten we heel weinig. Het zijn vragen aan u als pro-
fessional, het zijn voor een deel ook vragen aan de wetenschap. Bij 
mijn voorbereiding realiseerde ik me, ondanks het prachtige boek 
van Mariet, hoeveel we nog niet weten.
Ik vraag me af of alle professionals weten hoe uiteenlopend de 
thuisgevoelens zijn van hun cliënten. Het zou goed zijn daar veel 
over te praten met mensen en niet te denken dat die mensen ook 
maar naar het buurthuis moeten waar iedereen komt. Het is de 
vraag of die algemene voorzieningen activiteiten moeten onderne-
men voor iedereen. Natuurlijk wil je dat algemene voorzieningen open-
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staan voor iedereen, maar de mensen die wij geïnterviewd hebben 
doen nauwelijks mee aan activiteiten voor iedereen. Dus je zal heel 
specifieke programma’s moeten opzetten, voorzover jullie dat nog 
niet doen. In Zwolle en Amsterdam en Hilversum gebeurt dat 
mondjesmaat, vanuit het idee dat het toch normale mensen zijn, 
want dat hebben we met z’n allen besloten, en dus moeten ze maar 
met algemene activiteiten meedoen. Dat doen ze echter niet of nau-
welijks. Natuurlijk wil je dat mensen elkaar ontmoeten, maar liefst 
niet te nadrukkelijk. En daarom kan het goed zijn om wel activitei-
ten voor bepaalde groepen te organiseren. Dan doe je dat handig en 
gelijktijdig en je zorgt dat de koffiepauzes samenvallen, waardoor 
mensen elkaar treffen. Dogmatisch geen specifieke programma’s 
aanbieden, omdat het allemaal samen moet, omdat immers ieder-
een ‘normaal’ is, dat is naar mijn idee een verkeerd idee.

Een gesprek over thuisvoelen is een heel praktisch gesprek. Dat is 
namelijk het voordeel van de term ‘thuisvoelen’. Het zit iedereen 
enorm op de huid. Als je mensen interviewt over thuisvoelen, dan 
branden ze los. Ze beginnen te vertellen waarom ze zich niet thuis-
voelen, dat praat makkelijker en dat geeft meer emoties. Maar ver-
volgens kun je daaruit afleiden wanneer ze zich wel thuisvoelen en 
waarom ze zich ergens thuisvoelen. 
Curieus is dat vertegenwoordigers van de mensen met een handicap 
– de patiënten- en cliëntenorganisaties – de ‘burgerschapstaal’ spre-
ken. Burgerschap is niet meteen een term waarmee je binnenkomt 
in bijvoorbeeld Den Bosch-Oost en ga maar eens met een wijkbe-
woner of een cliënt met een beperking praten. Ik denk dat het goed 
is om zoveel mogelijk te praten in termen van de beleving van men-
sen zelf. Voor ons als wetenschappers, maar ook voor professionals. 
En daarmee grote termen als burgerschap parkeren. Hetzelfde geldt 
voor community care. Die termen worden te gemakkelijk gebruikt 
als een soort PR-taal: “dat gaan we doen in de buurt”. Terwijl het 
voor een deel geworstel is en community care veel meer een opgave 
is dan een staande praktijk. 
Daarmee wil ik niets afdoen aan al het goede en mooie dat mensen 
als vrijwilligers in de wijk doen. En sommige mensen al heel erg 
lang. Dat is zeker zo. Maar als ik zie hoeveel mensen die wij gespro-
ken hebben eenzaam zijn. Ik kan me niet voorstellen, hoewel ik het 
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hoop, dat het in Den Bosch anders is. Hoeveel mensen daarvan niet 
de weg wisten te vinden naar allerlei voorzieningen. Hoe weinig die 
mensen steun kregen van hun buren. Hoe ontzettend noodzakelijk 
professionals waren om die mensen nog enigszins sociaal te laten 
functioneren. Dan is er nog veel te doen. Ik vind de term commu-
nity care goed, maar vooral als een opgave die we nog moeten 
waarmaken. 

Evelien Tonkens, een collega aan de Universiteit van Amsterdam, 
heeft onlangs een prachtig onderzoek afgerond over mantelzorgers 
en thuiszorgers vanuit het perspectief van cliënten. Ze laat zien hoe 
uiteenlopend de zorgnetwerken van deze cliënten zijn. Sommige men-
sen kunnen de zorg voor zichzelf goed organiseren. Dat zijn vaak men-
sen die, als ze zelf de gehandicapte zijn, altijd al heel mondig waren. Of 
het is de mantelzorger die zelf in de zorg werkt en in de vrije tijd goed 
weet hoe dat soort netwerken te organiseren. Maar bij de meeste men-
sen zijn die zorgnetwerken gatenkaas. De mantelzorgers zijn de ‘spil-
zorgers’, zoals Tonkens hen noemt. Mensen die werkelijk de spil in het 
leven van anderen zijn, die dat allemaal vrijwillig doen, die een zware 
verantwoordelijkheid hebben en ‘bureaucratisch assertief’ moeten zijn 
om hun weg te vinden. Met andere woorden; er wordt bijna het onmo-
gelijke van hen verwacht.
Moeten we deze spilzorgers gaan betalen? Weer een vraag. Een grote 
vraag. Ik ben iedere keer weer verbaasd over het enthousiasme dat 
mensen over PGB’s uitstralen. Natuurlijk, het is prachtig als mensen 
gehonoreerd kunnen worden in geld. Maar geld geeft een speciale bete-
kenis aan relaties. En bijna niemand heeft het over het effect van deze 
monetarisering. Het feit dat plotseling iets dat je voorheen gratis deed 
een relatie wordt waarin er geld betaald wordt. Het lijkt me dat dit niet 
alleen een financiële discussie moet zijn, maar ook een morele, een ethi-
sche discussie. Wat is het belang van onbetaalde zorg? We kunnen niet 
enthousiast zijn over vrijwilligerswerk én over PGB’s. Je kan wel zeg-
gen dat het goed is dat mensen zoveel mogelijk het leven in eigen hand 
hebben. Maar als dat vervolgens betekent dat je relatie met je partner 
of met je ouders of met je kind of met andere familieleden, een financi-
ele relatie wordt, dan heeft dat enorme consequenties. Nogmaals, ik wil 
niet zeggen dat het goed of slecht is, maar het zijn allemaal vragen rondom 
ondersteuning die we aan moeten gaan. Ik denk dat het in ieder geval 
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belangrijk is, juist in het kader van de Wmo, als we niet alleen op de 
professionals, maar juist ook op mensen in de nabije omgeving een be-
roep gaan doen, we onszelf dit soort vragen meer moeten gaan stellen.

Er zijn ook veel vragen, die betrekking hebben op de algemene in-
stellingen. Hoe bereik je met een algemeen aanbod deze bijzondere 
groepen. Er speelt een nog veel grotere kwestie, namelijk kan ‘Den 
Bosch-Oost’ eigenlijk wel overal gerealiseerd worden? De samen-
werking die daar tussen zorg en welzijn is ontstaan en al zo lang be-
staat, zie je nu pas schoorvoetend in de meeste gemeenten beginnen 
onder invloed van de Wmo. Zorg en welzijn zijn nog totaal geschei-
den werelden. Omdat de financiële stromen verschillend zijn, zal 
dat historisch allemaal best verklaarbaar zijn. Maar het is toch on-
bestaanbaar?! Daar heeft de politiek een grote opgave om professio-
nals met enigszins verschillende achtergronden (maar laten we niet 
overdrijven, want care en welzijn liggen ontzettend dichtbij elkaar), 
tot samenwerking uit te dagen en ze desnoods daartoe te dwingen. 

ENKELE CONCLUSIES

   Bescheidenheid
Beleidsmakers, politici en wetenschappers moeten oppassen om niet 
te veel in grote woorden te praten. Daar hebben we buitengewoon 
weinig aan. Niet spreken van “We weten wat goed is en we rollen 
het over heel Noord-Brabant uit”, maar bescheidener zijn en op een 
aantal plaatsen op experimentele wijze kijken naar wat er wel deugt 
en wat er niet deugt? Voor wie is de buurt van belang, voor wie is 
de buurt niet van belang? Wie wil daar graag wonen? Wie wil in 
een tussenvoorziening wonen? Want waarom zou iedereen helemaal 
zelfstandig moeten wonen? Normale vragen vanuit je professionali-
teit, maar vragen die je bijna niet meer durft te stellen, omdat ma-
nagement, beleidsmakers, wetenschappers en politici allemaal uit-
stralen dat we weten hoe het goed is. Maar dat weten we voor een 
groot deel helemaal niet. We weten heel veel niet. Dat betekent 
niet dat je geen plannen mag hebben. Dat betekent niet dat je niet 
mag dromen, dat moet je wel doen. Het betekent dat je met beleid 
heel voorzichtig moet zijn.

   Afhankelijkheid
Ik denk dat naïeve ideeën over autonomie en zelfhulp een soort ta-
boe op afhankelijkheid geeft, dat het slecht zou zijn als je zorgaf-
hankelijk bent. Als we mensen kunnen helpen bij de bevordering 
van hun autonomie, dan is dat heel mooi, maar het is helemaal niet 
erg om afhankelijk te zijn. In Amsterdam is een cursus voor demen-
terende bejaarden: hoe ze zo goed mogelijk hun eigen financiën 
kunnen doen. Je snapt uit welke gedachte dat opgezet is, maar als 
je de wanhoop van zo’n bijeenkomst meemaakt, dan vraag je je wel 
af...! Het is een werkelijk bestaand en extreem voorbeeld van een 
ontwikkeling die in principe positief is: je stimuleert mensen tot au-
tonomie, tot zelfstandigheid, maar waarbij we wel op tijd een pas 
op de plaats moeten durven maken. Waar we moeten zeggen wat 
wel en wat niet. Sterker nog, daar maak je mensen ongelukkig mee. 
We hebben autonomie verabsoluteerd, we hebben er een te grote 
waarde van gemaakt. Ondersteunende begeleiding is daarom zo be-
langrijk. Juist omdat mensen minder kunnen dan we willen en als 
we willen dat ze zo normaal mogelijk meedoen in de wijk dan is 
steun nodig. Dit raakt het politieke debat over wat in de AWBZ 
blijft, wat er wellicht naar de Wmo gaat en wat dat betekent voor 
de ondersteunende begeleiding. Ik vrees dat het niet alleen maar 
goeds gaat brengen. Behalve als we met elkaar weten te verwoor-
den wat de betekenis is van het ideaal dat mensen zo zelfstandig 
mogelijk wonen en welke investering we moeten doen om dat mo-
gelijk te maken.

   Voorbij de beleidstaal
Dat betekent dat we voorbij de beleidstaal moeten van community 
care, omdat die term zeker niet precies genoeg is. We moeten op 
zoek gaan naar goede voorbeelden, naar goede praktijken van na-
bije zorg. Ik weet zeker dat Andries Baart die praktijken van nabije 
zorg veel beter kan verwoorden dan ik.
Dank u wel voor Uw aandacht.
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OPMERKINGEN EN VRAGEN VAN HET PUBLIEK

Wim Beckers, RFvO (Regionale organisatie voor ouders van mensen 
met een verstandelijke beperking)
Mijn stelling is: wanneer mensen zelfstandig willen wonen en daarbij 
eenzaamheid ervaren, moeten zij hun eigen eenzaamheid eerst zelf op-
lossen, dat zij een situatie creëren waarin zij eenzaamheid kunnen ver-
mijden. Dat wil zeggen; mensen met een lichte verstandelijke handi-
cap moeten niet als ideaal hebben in hun eentje in een flat te wonen. 
Het zou veel beter zijn om samen met twee, drie, vier anderen die je 
wel zelf kiest, je eigen appartement te hebben met een gezamenlijke 
ruimte erbij. Dan heb je je eerste eenzaamheid al overwonnen.

Jan Willem Duyvendak
Het is interessant om te zien waarom sommige mensen momenteel 
alleen wonen. Is dat een vrije keuze geweest? Waren er genoeg moge-
lijkheden, waren er tussenvormen? Was het mogelijk voor deze men-
sen om inderdaad met z’n vieren te gaan wonen? De vraagsteller legt 
de opgave bij de cliënt zelf. Ik denk dat het ook een professionele ver-
antwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat er inderdaad een scala 
aan woonvormen is waar mensen uit kunnen kiezen. En dat we niet 
zeggen dat het alleen wonen het beste is of het hoogste stadium. Dat 
hangt er inderdaad af van wat je kunt, wat je wilt. Het lijkt me dat 

het beleid er is om die variatie aan mogelijkheden op z’n minst aan te 
bieden. Natuurlijk hebben mensen zelf verantwoordelijkheden, dat 
lijkt me vanzelfsprekend. Maar er zijn ook grenzen daaraan. In som-
mige wijken worden jongeren met een licht verstandelijke handicap 
misbruikt; ze worden bijvoorbeeld drugsrunner. Ik vind het een pro-
fessionele verantwoordelijkheid om dan in te grijpen. Juist bij deze 
groepen.

Annie Seegers, Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid 
Ik vond het een ontzettend boeiende uiteenzetting van Jan-Willem 
Duyvendak. Ik vraag me af of in dat eenzaamheidsonderzoek onder-
scheid is gemaakt tussen ‘zich eenzaam voelen’ of ‘zich alleen voelen’? 
Want ik denk dat dat een heel groot verschil uitmaakt.

Jan Willem Duyvendak
Deze vraag is bijna te moeilijk voor mij. Mijn hooggeleerde collega 
Andries Baart begon mij ook meteen in te fluisteren dat ik onder-
scheid moet maken tussen sociaal isolement en eenzaamheid. U stelde 
ook de vraag of de mensen alleen of eenzaam zijn. U heeft gelijk. Er 
zit misschien ook een kleine inconsistentie, een tegenstrijdigheid, in 
mijn verhaal. Ze zijn in ieder geval alleen. Dat is duidelijk. Veel en 
vaak alleen. Zijn ze ook eenzaam? Sommige mensen willen geen on-
derdeel zijn van veel drukte en veel sociale netwerken. Die zijn tevre-
den en ook deels gelukkig met het uitzicht dat ze hebben, de activitei-
ten waar ze wel aan deelnemen binnen de eigen groep, de gehechtheid 
aan de wandeling die ze bijna iedere dag maken. Dus daarom zou je 
kunnen zeggen; ze zijn alleen, ze zijn niet per se eenzaam. Misschien 
zijn ze wel eenzaam, maar dat is een moeilijke vraag voor onderzoe-
kers. Maar uit het laatste onderzoek bleek dat het merendeel maar een 
keer in de maand bezoek krijgt van een niet-professional. Wie zijn wij 
om dan te zeggen dat mensen eenzaam zijn? Ik vind wel dat je ver-
ontrust mag zijn. Dat wilde ik zeggen; we weten er nog te weinig 
van. De cijfers verontrusten mij erg, maar misschien neem ik mijn ei-
gen leven te veel als uitgangspunt. Hieruit blijkt wel dat mensen veel 
minder sociale contacten hebben dan wij altijd hebben opgeschreven 
in die prachtige nota’s over community care. 
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‘Je wordt er een ander 
mens van’
Door Annie van Oort, wijkbewoonster

Annie van Oort is vanaf 1975 actief in de wijk Den Bosch-Oost en be-
trokken geweest bij vele wijkinitiatieven. Zij was onder anderen een van 
de oprichters van gezondheidscentrum Samen Beter, waar zij vervolgens 
als gastvrouw en als bestuurslid bij betrokken bleef. Annie schreef door 
de jaren heen bij bijeenkomsten en bijzondere wijkgebeurtenissen ter 
plekke mooie gedichten en is nog steeds actief als wijkdichteres. Zij weet 
in gewone woorden, die iedereen kan begrijpen te zeggen wat mensen in 
een wijk bezig houdt, hoe zij samenleven en wat zij kunnen betekenen 
voor elkaar. 

Het is vandaag een bijzondere dag,
En zeker voor Mariet,
Er is ook veel belangstelling,
Zoals u zelf wel ziet.
Een boek over 25 jaar wijkgezondheidswerk
Daar kwam heel wat bij kijken,
Maar Mariet weet als geen ander,
Hoe je mensen kunt bereiken.
Professoren en geleerden,
Gaven hier hun fiat aan,
Daarom vind ik het een hele eer,
Dat ik daartussen mag staan.
Gelijkwaardig omgaan met elkaar,
Doet men in onze wijk al jaren,
En als je luistert naar elkaar,
Kun je heel wat kennis vergaren.
Waarom denkt u, dat een wijk als Oost
Al zo lang kan bestaan,
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Omdat vrijwilligers en beroepskrachten
Daar heel goed samen gaan.
Ook wijkgezondheidscentrum Samen Beter,
Heeft haar steentje bijgedragen,
Op medisch en sociaal gebied,
Kun je daar alles vragen.
Vrijwilligers worden wel eens genoemd,
Het goud van onze wijk.
Zij werken vaak vanuit hun hart
En voelen zich dan rijk.
Een plichtsgetrouwe vrijwilliger,
Doet alles wat hij kan.
Je geeft wel veel, maar krijgt ook terug.
Je wordt er een ander mens van.
Ik kom uit een gezin met 16 kinderen,
Wat thuis verteld werd, nam je aan,
Maar later in het welzijnswerk
Heb ik het toch anders gedaan.
Een jeugdig schoffie uit de buurt,
Hij werd haast door iedereen gehaat,
Kwam bij mij staan en vertelde veel,
En zo werd hij mijn kameraad.
Ik ben maar een gewone volksvrouw,
Ik heb ook niet gestudeerd,
Maar luisteren naar mijn eigen lichaam,
Dat heb ik wel geleerd.
Voor heel wat kleine kwaaltjes
Kun je zelf wel iets verzinnen,
Want wil je goede gezondheidszorg,
Moet je bij je eigen beginnen.
People’s Charter for Health
Dat komt zeker uit Engeland.
Toch studeerde Mariet niet in Oxford of Cambridge,
Maar gewoon in ons kleine land.
Ik hoor zoveel geleerde woorden,
Het duizelt mij vandaag
En of ik ze kan onthouden
Dat is nog maar de vraag.
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Ik ben vandaag trots op Mariet
Om wat zij is en wat zij doet.
Zij oordeelt en veroordeelt niet,
Maar geeft mensen moed
Gerrit, Anne en Eva bedankt,
Jullie hebben het prima gedaan,
Want je hebt in deze rumoerige tijd,
Vrouw en moeder goed bijgestaan.
Een iemand wil ik even gedenken,
Zijn heengaan valt te betreuren,
Piet Willems, hij was toch de inspirator,
Van heel het wijkgebeuren.
Ook dank aan alle aanwezigen,
Ik hoop dat iedereen geniet,
En al heeft Mariet een titel,
Voor mij blijft ze gewoon MARIET..


