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Meedoen in de samenleving is wat bijna 

iedereen wil. Dit geldt zeker ook voor kwetsbare 

Rotterdammers. Dit vraagt veel inzet van kwetsbare 

Rotterdammers zelf, hun familie, vrienden, 

vrijwillige en professionele organisaties, maar 

ook van de gemeente. Het is belangrijk om te 

weten hoe de zelfredzaamheid van kwetsbare 

Rotterdammers zich ontwikkelt, om te weten wat 

werkt en om te weten waar mensen behoefte aan 

hebben. De gemeente Rotterdam laat daarom 

op verschillende manieren onderzoek uitvoeren 

naar de ontwikkelingen in het sociale domein. 

Doel van het onderzoek ‘Kwetsbaar en krachtig 2’ 

is om de ontwikkeling in de zelfredzaamheid en 

participatie van kwetsbare Rotterdammers over 

een langere periode te volgen. Onder kwetsbare 

Rotterdammers verstaan we mensen met een 

verstandelijke of psychische beperking, mensen 

met een lichamelijke beperking en/of chronische 

ziekte en ouderen vanaf 75 jaar.

Voor dit onderzoek zijn over een langere periode 

gegevens verzameld, van 2011 tot 2016. Juist een 

onderzoek dat ontwikkelingen op de langere termijn 

volgt is van groot belang, omdat duidelijk wordt of 

een eventuele verbetering van de zelfredzaamheid, 

bijvoorbeeld door vrijwillige of professionele 

ondersteuning, ook duurzaam is. Om inzicht te 

krijgen in de zelfredzaamheid is het niet alleen van 

belang om te kijken naar cijfers, maar juist ook om 

met kwetsbare Rotterdammers zelf te spreken. Ik 

ben dan ook blij dat dit onderzoek een combinatie 

is van interviews, afgenomen in 2011 en 2015, en 

van data uit het Wijkprofiel uit deze periode. 

Bij het onderzoek is nauw samengewerkt met 

belanghebbende partijen: de gemeente Rotterdam, 

professionele en vrijwillige (zorg)organisaties 

en organisaties die de belangen behartigen van 

kwetsbare Rotterdammers. Deze manier van 

onderzoek doen, waarbij de verschillende partijen 

gedurende het hele onderzoeksproces worden 

betrokken, is uniek binnen de gemeente. Er is 

gezamenlijk richting gegeven aan het onderzoek 

door in samenspraak de onderzoeksvragen en 

-thema’s op te stellen. Deze werkwijze draagt 

bij aan democratisering van de zorg doordat de 

stakeholders in onderling vertrouwen en op basis 

van solidariteit bespreken wat zij onder goede 

zorg verstaan en in welke mate de zorg aansluit 

bij de behoeften van kwetsbare Rotterdammers. 

De samenwerking met de stakeholders heeft het 

onderzoek zeker verrijkt. 

De resultaten van het onderzoek hebben mij 

opnieuw duidelijk gemaakt dat ook Rotterdammers 

met een beperking of chronische ziekte en 

75-plussers willen meedoen en zelfredzaam willen 

zijn. Bij een deel van de onderzoeksgroep lukt dit. 

Maar het gaat niet vanzelf, en het geldt ook lang 

niet voor iedereen. Bij een ander deel van de groep 

is de zelfredzaamheid niet groter geworden, maar 

blijvend beperkt. Het vraagt een langdurige inzet 

van ons allen om mensen bij te staan, zodat zij 

ondanks hun beperking zoveel mogelijk kunnen 

meedoen in Rotterdam. 

De laatste kwalitatieve onderzoeksgegevens 

zijn in de eerste helft van 2015 verzameld. Het 

onderzoek geeft daarmee slechts een eerste 

indicatie van mogelijke effecten van het Wmo-

beleid na de decentralisatie. Om de invloed 

daarvan echt te kunnen volgen zou een latere 

meting gewenst zijn. Maar duidelijk is wel dat 

Rotterdammers met een beperking en/of een 

chronische ziekte vaak een combinatie van 

problemen hebben, waardoor hun kwetsbaarheid 

toeneemt. Hiermee sluit het onderzoek aan bij 

andere onderzoeken die aandacht vragen voor de 

grenzen van zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid 

is geen toverwoord en kan ook niet bedoeld zijn 

om mensen op zichzelf terug te werpen. Meedoen 

vraagt een gezamenlijke betrokkenheid en inzet. 

Dit onderzoek toont de kwetsbare Rotterdammers 

achter de cijfers. Rotterdammers die onze 

buren, onze collega’s, onze familieleden zijn. 

Rotterdammers die samen met ons allen een 

stap vooruit willen zetten. Het onderzoek biedt 

daarvoor belangrijke aanknopingspunten. Voor 

ons als gemeente, maar ook voor alle vrijwillige en 

professionele partijen die met en voor kwetsbare 

Rotterdammers werken. 

Onno de Zwart

Directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp
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Sinds de invoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
spreekt de gemeente Rotterdam burgers aan 
op hun kracht en eigen verantwoordelijkheid. 
‘Zelfredzaamheid’ en ‘meedoen’ zijn de 
sleutelwoorden. Wat vinden mensen met een 
beperking hiervan? Sluiten deze ideeën aan 
bij hun dagelijkse werkelijkheid? Hoe gaan 
zij om met hun belemmeringen? En van wie 
krijgen zij ondersteuning?

In 2011 startte de onderzoeksafdeling van de 
gemeente Rotterdam een vijfjarig onderzoek met 
als doel een groep kwetsbare Rotterdammers 
te volgen. In dit onderzoek zijn mensen gevolgd 
met een verstandelijke of psychische beperking, 
een lichamelijke beperking, een chronische 
ziekte en mensen vanaf 75 jaar. 

Begrippenlijst

Wet maatschappelijke ondersteuning: 
de gemeente geeft ondersteuning aan 
mensen thuis zodat deze mensen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Onder 
deze ondersteuning vallen begeleiding en 
dagbesteding, huishoudelijke hulp, beschermd 
wonen en tijdelijke ondersteuning ter ontlasting 
van de mantelzorger.

Zelfredzaamheid: voor jezelf kunnen zorgen en 
ondersteuning van familie, vrienden en anderen 
kunnen vragen.

Participatie: meedoen.

Maatschappelijke participatie: meedoen aan 
activiteiten in de wijk,  bij clubs en verenigingen, 
van de gemeente.

Gegevens: informatie die wordt verzameld via 
onderzoeken en enquêtes.

Kwantitatief onderzoek: onderzoek naar getallen 
en percentages op basis van mondelinge of 
schriftelijke vragenlijsten.

Kwalitatief onderzoek: onderzoek naar 
individuele verhalen en ervaringen op basis van 
interviews.

Sociale contacten: contacten met andere 
mensen door ontmoeting, telefoongesprekken, 
via WhatsApp en andere sociale media.

Respondenten: de mensen die zijn geïnterviewd.

Taal op maat: Informatie die voor iedereen goed 
te begrijpen is, waarbij rekening gehouden 
wordt met eventuele beperkingen, bijvoorbeeld 
gebarentaal voor doven en grootletterdruk en 
brailleschrift voor slechtzienden en blinden.
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De centrale onderzoeksvraag:
 
Hoe ontwikkelt de zelfredzaamheid en 
participatie van kwetsbare Rotterdammers 
zich van 2011 tot 2016 in de context van het 
gevoerde Wmo-beleid? Worden de doelen 
van de Wmo rondom ‘jezelf redden’ en 
‘meedoen’ gehaald?

In 2012 verscheen het onderzoeksrapport 
‘Kwetsbaar en Krachtig’. Nu leest u de 
samenvatting van de resultaten van ‘Kwetsbaar 
en Krachtig 2’. Dit verslag laat de ontwikkeling 
van de zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie van kwetsbare Rotterdammers zien 
en gaat ook in op de hulp en ondersteuning die 
zij daarbij nodig hebben. 

De onderzoeksopzet

Bij het vervolgonderzoek ‘Kwetsbaar en Krachtig 
2’ is gekozen voor samenwerking met meerdere 
belanghebbende partijen zoals beleidsmakers 
en onderzoekers van de gemeente Rotterdam, 
zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en 
belangenbehartigers. Wij hebben samengewerkt 
met de opdrachtgever (beleidsadviseur van de 
gemeente Rotterdam), vertegenwoordigers van 
zorgorganisaties (Pameijer, BAVO Europoort, 
Laurens, Centrum Voor Dienstverlening, 
MEE, Zorgvrijstaat West Rotterdam), 
vrijwilligersorganisaties (ANBO/OSO, De 
Zonnebloem) en een belangenbehartiger (Brede 
Raad 010). Verder zijn onderzoekers van de 
afdeling Onderzoek & Business Intelligence van 
de gemeente Rotterdam betrokken alsmede 
stagiair-onderzoekers van de Universiteit voor 
Humanistiek. 

Deze partijen zijn tijdens het hele onderzoek 
betrokken geweest. Tijdens het onderzoek 
hebben er drie bijeenkomsten met de partijen 
plaatsgevonden. Ook hebben de onderzoekers 
met elke partij apart gesproken over het 
onderzoek en de samenwerking. De partijen 
bepaalden samen de onderzoeksvragen en 
hoe het onderzoek uitgevoerd moest worden. 
De onderzoekers bespraken de resultaten 
van interviews met de partijen, net als het 
concept van het eindrapport. De opmerkingen 
en adviezen van de belanghebbende partijen 

zijn in het definitieve rapport verwerkt. Deze 
manier van onderzoek doen, is uniek binnen de 
gemeente Rotterdam. Door het onderzoek op 
deze manier uit te voeren, zijn de uitkomsten het 
resultaat van gezamenlijke inspanning. Dit maakt 
de kans op het accepteren en benutten van 
de onderzoeksresultaten voor het Wmo-beleid 
groter. Verder willen de onderzoekers in een 
omgeving die vooral gericht is op efficiëntie, het 
gesprek over ‘goede zorg’ op gang brengen. 

Twee delen
Het vervolgonderzoek 2016 bestaat uit twee 
delen: een kwantitatief en een kwalitatief 
deel. Voor het kwantitatieve onderzoek is 
gebruik gemaakt van gegevens die werden 
verzameld via de enquêtes voor de Sociale 
Index 2012 en 2014 en het Wijkprofiel 2016. Uit 
de respondenten van deze enquêtes werd een 
groep kwetsbare Rotterdammers geselecteerd: 
degenen die lieten weten in het dagelijks leven 
beperkingen te ervaren door hun gezondheid. 

Omdat in de enquêtes geen vragen 
werden gesteld over het soort beperking 
(lichamelijk, psychisch, verstandelijk of 
een chronische ziekte) en de ernst (licht of 
zwaar) van de beperkingen, kunnen we in de 
kwantitatieve studie geen onderscheid maken 
tussen verschillende groepen kwetsbare 
Rotterdammers, zoals we in de kwalitatieve 
studie wel doen. De geanalyseerde gegevens 
zijn persoonlijke kenmerken, zoals bijvoorbeeld 
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het geslacht en het opleidingsniveau, en gaan 
over deelname aan de samenleving, sociale 
contacten en zelfredzaamheid. De kwantitatieve 
beschrijving van de groep kwetsbare 
Rotterdammers vormt een kader waarbinnen de 
kwalitatieve resultaten kunnen worden geplaatst. 

Voor de kwalitatieve studie zijn de 78 voor 
‘’Kwetsbaar en Krachtig’ geïnterviewde 
respondenten uit 2011 opnieuw benaderd. 
Van hen hebben er 56 een tweede interview 
gegeven. Deze interviews zijn de basis voor 
een beschrijving van de zelfredzaamheid, de 
behoefte aan zorg, de ontvangen ondersteuning 
en de maatschappelijke participatie van de 
respondenten. Daarbij komt in beeld hoe 
deze zaken het welzijn van de respondenten 
beïnvloeden. Ook de portretten in dit boekje 
zijn geschreven aan de hand van de interview-
verslagen. 

De resultaten van de kwantitatieve studie

In de groep kwetsbare Rotterdammers komen 
meer vrouwen (62%), alleenwonenden (39%) 
en middelbaar opgeleiden (45%) voor dan in 
de gehele bevolking van Rotterdam. Om hun 
participatie in beeld te brengen zijn de volgende 
gegevens geanalyseerd: de inzet als vrijwilliger, 
deelname aan hobbyclubs en verenigingen, 
deelname aan recreatieve en culturele 
activiteiten (uit eten gaan, cafébezoek en bezoek 
van film, theater en concert), en hoe vaak ze 
contacten hebben met familie, vrienden, directe 
buren en overige buurtbewoners.

Participatie
De participatie blijkt in de periode 2012-2016 
op bepaalde punten te zijn toegenomen. Het 
percentage kwetsbare Rotterdammers dat zich 
inzet als vrijwilliger is met 20% in 2012 gestegen 
naar bijna 25% in 2016. We zien dezelfde trend 
bij deelname aan activiteiten bij hobbyclubs 
en verenigingen, daar stijgt het percentage 
van 20% in 2012 naar 26% in 2016. Ondanks 
gezondheidsbeperkingen levert een groeiende 
groep kwetsbare Rotterdammers – een kwart in 
2016 - een bijdrage aan de samenleving in de 
vorm van vrijwilligerswerk of doet mee in een 
club of vereniging.

Recreatieve activiteiten 
Op het gebied van recreatieve en culturele 
activiteiten (café, uit eten, dansen) zijn er weinig 

verschillen zichtbaar in de loop van de jaren: 
33% van de kwetsbare Rotterdammers zegt 
‘vaak’ uit te gaan en ongeveer 40% geeft aan 
dit ‘nooit’ te doen. Voor het bezoek aan culturele 
activiteiten (film, theater, concert) zegt ongeveer 
20% ‘frequent’ te gaan terwijl iets minder dan 
50% aangeeft ‘nooit’ te gaan. Deze percentages 
veranderen bijna niet in de loop van de 
jaren. Een aanzienlijk deel van de kwetsbare 
Rotterdammers neemt dus nauwelijks deel aan 
recreatieve en culturele activiteiten. Ook op dit 
gebied zien we in de loop van de jaren weinig 
verandering.

Sociale contacten 
Ook wat betreft de frequentie van de sociale 
contacten zien we in de drie metingen van 2012, 
2014 en 2016 bijna geen procentuele verschillen: 
een ongeveer even grote groep respondenten 
heeft ‘nooit’ contact met familie (4, 4, 5%) of 
minder dan één keer per maand (5, 5, 5%). Een 
stabiele 10% van kwetsbare Rotterdammers 
heeft dus geen of nauwelijks familiecontacten. 
Hier staat tegenover dat bijna 50% van de 
respondenten dagelijks familiecontact heeft (45, 
46, 45%). Ook dit percentage is stabiel.

Dit geldt ook voor de respondenten die ‘nooit’ 
contact hebben met vrienden (7, 7, 6%) 
tegenover 33% van de respondenten die ‘bijna 
dagelijks’ contact hebben met vrienden (29, 31, 
31%). Ook de contacten met directe buren en 
overige buurtbewoners veranderen weinig in 
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de loop van de jaren. De respondenten hebben 
vaker contact met hun directe buren dan met 
hun overige buurtbewoners. Het percentage 
respondenten dat nooit contact heeft met de 
directe buren stijgt licht in de loop van de jaren: 
van 14% in 2012, naar 17% in 2014 naar 18% in 
2016. Ook het deel van de respondenten dat 
nooit contact heeft met overige buurtbewoners 
groeit licht. Ongeveer 33% van de respondenten 
heeft nooit contact met overige buurtbewoners: 
van 29% in 2012, naar 32% in 2014 en 2016. 

Het internet biedt kwetsbare Rotterdammers 
mogelijkheden om contacten te onderhouden: 
19% van de respondenten in 2012, via 33% in 
2014 tot 34% van de respondenten in 2016 geeft 
aan ‘bijna dagelijks’ contacten te hebben via 
internet. 

De respondenten hebben in de enquêtes ook 
gereageerd op stellingen over zelfredzaamheid 
en sociale contacten/sociaal isolement. 
Voorbeelden van deze stellingen zijn: “Ik voel me 
vaak hulpeloos bij het omgaan met problemen” 
of “Vaak voel ik me in de steek gelaten” en 
“Ik ken voldoende mensen die ik om hulp en 
advies kan vragen.” De antwoorden kunnen 
een score van 1 (helemaal mee eens) tot 5 
krijgen (helemaal niet mee eens). Hoe dichter de 
gemiddelde score bij de 1 komt, hoe meer de 
respondent het met deze stelling eens is. 
We zien bijna geen verschil in de gemiddelde 
scores op de stellingen als we die vergelijken. 

Dit betekent dat de respondenten hun 
zelfredzaamheid in de loop van de jaren 
ongeveer hetzelfde beoordelen. Met een 
score variërend van 2,6 tot 3,1 zijn zij niet 
bijzonder te spreken over hun zelfredzaamheid. 
In alle drie de jaren (2012, 2014 en 2016) 
zijn de respondenten minder tevreden over 
hun zelfredzaamheid dan over hun sociale 
contacten. De scores op de stellingen over 
de sociale contacten variëren van 2,3 tot 2,6. 
Dit betekent dat er gemiddeld licht positief tot 
neutraal over deze stellingen wordt geoordeeld. 
Een uitzondering vormt de stelling “Er zijn maar 
weinig mensen met wie ik echt kan praten.” 
De respondenten zijn het vaker eens met deze 
stelling dan met de andere stellingen die gaan 
over sociale contacten. 

In de onderstaande paragrafen beschrijven wij 
de resultaten van het kwalitatieve onderzoek. 
De uitkomsten van het kwantitatieve en het 
kwalitatieve onderzoek zijn niet zomaar 
aan elkaar te verbinden. Het kwantitatieve 
onderzoek laat de algemene trends zien onder 
Rotterdammers met een beperking en het 
kwalitatieve onderzoek biedt nuancering en 
verdieping. Het doet verslag van de persoonlijke 
leefwereld van kwetsbare Rotterdammers. 

De resultaten van de kwalitatieve studie

De ontwikkeling van zelfredzaamheid en 
participatie van de respondenten met een 
lichamelijke beperking en/of een chronische 
ziekte.

Het is moeilijk om een onderscheid te maken 
tussen een chronische ziekte en een lichamelijke 
beperking. Daarom zijn deze twee groepen 
samengevoegd. Sommige respondenten uit 
deze onderzoeksgroep zijn ouder dan 75 jaar, 
hun fysieke klachten hangen deels samen met 
ouderdom. Respondenten met fysieke klachten 
hebben ook vaak psychische problemen en 
soms een verstandelijke beperking

Bij de meeste respondenten is de fysieke 
gezondheid tussen 2011 en 2016 verslechterd. 
Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor 
hun mobiliteit. Toch doet een groot deel 
vrijwilligerswerk, ook de mensen die parttime 
werken. Zij hechten aan hun (vrijwilligers)werk 
vanwege de sociale contacten, zingeving en hun 
gevoel van eigenwaarde. Wel zijn zij door de 
achteruitgang van hun gezondheid gedwongen 
hun activiteiten te verminderen, waardoor hun 
deelname aan de maatschappij in de loop van 
de tijd afneemt. 
Velen hebben een persoonlijke ontwikkeling 
doorgemaakt: zij hebben hun beperking 
geaccepteerd en ermee leren omgaan. Door 
hun activiteiten beter te doseren en door het 
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bedenken van praktische aanpassingen kunnen 
zij actief blijven zonder zichzelf te overbelasten. 
Enkelen hebben baat bij meer bewegen, sporten 
of gezonder eten en drinken. Zij voelen zich 
hierdoor fitter en hebben meer zelfvertrouwen.
Vooral de 75-plussers nemen nog maar weinig 
deel aan het maatschappelijk leven, net als 
mensen die behalve een lichamelijke beperking 
ook een verstandelijke en/of psychische 
beperking hebben, of mensen die door de ernst 
van hun lichamelijke klachten bijna niet meer 
buiten de deur komen.
De meeste respondenten maken voor de 
structurele, praktische hulp – vervoer, 
huishoudelijke en persoonlijke verzorging– 
vooral gebruik van het formele/professionele 
circuit. Soms ondersteunen familieleden of 
vrienden bij deze praktische zaken, maar niet 
iedereen kan een beroep doen op vrienden 
of familie. Alle ouderen hebben hulp in de 
huishouding en soms bij de persoonlijke 
verzorging. Voor emotionele en affectieve 
steun zijn goede vrienden en familie belangrijk. 
Professionele hulpverleners geven deze 
steun vrijwel niet. Omdat zij meestal weinig 
terug kunnen doen en zij de wederkerigheid 
in de relatie in balans willen houden, zijn 
respondenten vaak terughoudend bij het vragen 
van (structurele) praktische hulp aan familie en 
vrienden. 
Bij de meesten bevindt de kring van vrienden 
en familie zich niet in de eigen buurt maar in 
de wijdere omgeving (de regio) en soms zijn 

zij verspreid over het hele land. Vrienden en 
familie die in of in de omgeving van Rotterdam 
wonen, ziet men in de regel vaker dan mensen 
die verder weg wonen. Het sociale netwerk 
in de buurt is voor een groot deel van de 
respondenten dan ook beperkt. Vooral de 
vriendenkring van de ouderen is meestal 
beperkt, met eenzaamheid als gevolg. 

Respondenten zonder goed sociaal netwerk 
voelen zich vaker dan anderen niet begrepen 
en/of eenzaam. Respondenten die behalve een 
lichamelijke ook een psychische beperking 
hebben, missen deze emotionele steun het 
vaakst. De buren zijn voor sommigen belangrijk 
voor incidentele hulp, een praatje af en toe en 
voor het zich thuis voelen in de woonomgeving; 
de contacten zijn meestal oppervlakkig. Een 
deel heeft (vrijwel) geen band met de buren of in 
de buurt.

Veel respondenten hebben moeite met de 
veranderingen in de zorg en de gevolgen 
daarvan voor hun persoonlijke situatie. Het 
‘vechten’ voor goede ondersteuning kost 
sommigen veel energie. De contacten met de 
gemeente verlopen vaak moeizaam. Sommigen 
ergeren zich eraan dat de gemeente en andere 
instanties voor hen bepalen wat zij wel en niet 
nodig hebben. Zo beschouwt de gemeente 
hobby’s en huisdieren vaak als overbodige luxe 
waarop bespaard zou kunnen worden, terwijl 
dit voor sommigen de enige zaken zijn die nog 

een beetje plezier geven in het leven. Creatief 
bezig zijn draagt ook bij aan het welzijn van 
respondenten: schrijven, dichten, schilderen, 
muziek maken of poppenhuizen bouwen. Een 
ander leest om de zinnen te verzetten.
 
De zelfredzaamheid van de respondenten 
met lichamelijke problemen wordt vooral 
bepaald door de mogelijkheden om praktische 
invulling te geven aan de dagelijkse activiteiten. 
Dit varieert van het huishouden doen, zich 
verplaatsen, de administratie en financiën 
beheren, tot het doen van (vrijwilligers)werk. 
De meesten geven aan dat zij zelf de regie 
hebben over hun leven ondanks dat zij hulp en 
ondersteuning nodig hebben. Men vindt het 
wel vervelend te moeten wachten: op hulp, op 
vervoer, op geld. Sommigen stellen hulpvragen 
uit omdat ze bang zijn hun zelfstandigheid te 
verliezen. Anderen vinden juist dat het regelen 
en accepteren van hulp en ondersteuning hen 
helpt om zelfstandig te blijven.
Het is belangrijk dat het aanbod van hulp 
goed aansluit op de behoefte. De afname en 
wijziging van hulp en ondersteuning zonder 
dat de respondenten daar invloed op kunnen 
uitoefenen, kunnen leiden tot gevoelens 
van machteloosheid en frustratie en wordt 
door hen ervaren als een aanslag op hun 
zelfredzaamheid.

Het hebben van voldoende geld maakt 
alles makkelijker, omdat men dan zelf hulp, 
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ondersteuning, hulpmiddelen, vervoer 
en dergelijke kan organiseren en niet 
afhankelijk is van de overheid en grote 
hulpverleningsinstanties. Een groot deel van de 
respondenten ontvangt een uitkering; zelfs met 
huur- en zorgtoeslagen kunnen zij nauwelijks 
rondkomen, mede omdat zij relatief veel kosten 
maken voor hun levensonderhoud (zoals 
gebruik van medicijnen, een dieet). Een gebrek 
aan geld (en het hebben van schulden) leidt 
soms tot zoveel zorgen en beperkingen van de 
mogelijkheden, dat het de sociale participatie 
van de respondenten belemmert.



13



14

Portret van

mevrouw 
Mulder

‘Ik moet aan de gang blijven, 
anders ga ik achteruit’
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Mevrouw Mulder is een alleenstaande vrouw 
van begin 80. Ze woont zelfstandig en doet 
in haar huishouden nog zo veel mogelijk 
zelf. Mevrouw Mulder is sinds haar vroege 
jeugd beperkt door kinderverlamming. 
Toch blijft ze actief. ‘Mijn leven is één groot 
revalidatieprogramma, en daarmee red ik 
het.’ 

‘Ik heb mijn aandoening deels kunnen 
overwinnen door de zorg van mijn ouders’, 
vertelt mevrouw Mulder. ‘Door fysiek bezig te 
blijven, is de verlamming weggetrokken uit mijn 
nek en armen en is mijn longfunctie hersteld. 
Ik herinner me nog goed het koude water 
van het buitenbad aan de Maas en de vele 
zwemoefeningen met mijn ouders en familie. Ik 
heb daar zoveel waardering voor.’ Tot ongeveer 
haar veertigste jaar heeft mevrouw Mulder met 
behulp van stokken en beugels zelfstandig 
kunnen lopen. Later zette de verlamming in 
benen en rug alsnog door en moest zij gebruik 
gaan maken van een rolstoel. 

Aanpassingen 
Haar aandoening heeft mevrouw Mulder nooit 
belet om zoveel mogelijk zelf te doen in het 
huishouden en naar buiten te gaan. Maar nu 
merkt ze elke dag dat dingen minder goed 
gaan. Ze verliest kracht in haar handen en 
boven in haar rug. Dat betekent dat eenvoudige 
handelingen zoals een lade opentrekken of een 
deurtje openen, moeilijk zijn. In haar woning 

een persoonsgebonden budget. De hulpen 
zijn ook bereid om op ander gebied bij te 
springen, als dat nodig is, bijvoorbeeld bij de 
boodschappen of door met mevrouw Mulder 
even te snuffelen bij de boekwinkel, iets wat zij 
graag doet. Zo heeft mevrouw Mulder elke dag 
ondersteuning. Toch wil zij zoveel mogelijk zelf 
aan de gang blijven. ‘Mijn stelregel is: inactiviteit 
betekent achteruitgang. Mijn leven is één groot 
revalidatieprogramma, en daarmee red ik het. 
Daarom ben ik ook terughoudend met extra 
hulp of een elektrische rolstoel. Je lijf wordt er 
niet beter van en je wordt er lui van in je hoofd. 
Je verliest de vaardigheden om alles goed te 
organiseren. Ik heb twee fantastische hulpen. 
Maar één van hen verwent me te veel. Ik heb 
altijd strijd met haar, want juist als het moeilijk 
gaat, moet je me m’n gang laten gaan. Ik moet 
mijn spieren blijven trainen.’

Geen leuk gesprek 
Mevrouw Mulder is vaak bezig om oplossingen 
te bedenken om haar leven zo aangenaam 
mogelijk te houden. Zo wisselde ze haar 
schoenen om voor hoge laarzen. ‘Dat is heel 
praktisch, want met de lussen aan mijn laarzen 
kan ik mijn benen zo omhoog de auto in tillen. En 
ze zijn zeker niet saai hoor, ik ben modebewust’, 
lacht ze. Maar hoe actief ze ook blijft en 
welke creatieve oplossingen ze verzint, soms 
heeft mevrouw Mulder er genoeg van. ‘Als de 
vermoeidheid opspeelt, het gebrek aan energie, 
de pijn, ja, dan is het me wel eens te veel.

is de bovenverdieping aangepast aan haar 
handicap. Er is een grote sanitaire ruimte met 
een plafondrail naar de slaapkamer. Ook is er 
een traplift in huis, een groot plateau waarop zij 
met rolstoel en al naar boven en beneden kan. 
‘Het vraagt wel enige moed 
om dat plateau op te gaan. En ik moet niet 
vergeten de rem op de rolstoel te zetten’, grapt 
mevrouw Mulder. Haar schoonzoon heeft de 
keuken grondig verbouwd. ‘Hij heeft me daar zo 
mee verwend. Er is nu een heel grote werkbank 
waar ik gemakkelijk kan werken en overal bij 
kan. Fantastisch he.’

Vroeg naar bed 
Door het permanente zitten in haar rolstoel heeft 
mevrouw Mulder voortdurend pijn. Ze is vaak 
moe en heeft weinig energie. Daarom heeft ze 
haar leven de laatste jaren moeten aanpassen: 
eerder naar bed, meer rustpauzes overdag en 
minder erop uit. ‘Ik heb ’s avonds geen hulp, dat 
is mijn eigen keuze. Maar het wordt heel lastig 
om mezelf aan en uit te kleden. Ook ga ik steeds 
vroeger naar bed. Vroeger lag ik er nooit voor 
elven in, nu vaak al rond half acht, na het eten. 
Dan heb ik het echt gehad, zo zwaar is mijn 
handicap geworden. Ik ben dan blij dat ik lig.’ 

Blijven trainen 
Mevrouw Mulder heeft al vele jaren 
huishoudelijke hulp. Daarnaast komt er door 
de week iemand om te helpen met wassen en 
aankleden. Mevrouw Mulder ontvangt hiervoor 



16

’s Avonds heb ik bewust geen hulp. Dan 
heb ik soms echt de pest in en ben ik een 
heel onaangenaam mens. Dat wil ik niemand 
aandoen. Dan spreek ik weleens een hartig 
woordje met Onze-Lieve-Heer en dat is geen 
leuk gesprek. Maar goed, dat gaat over. Ik vind 
alle hulp fantastisch, maar soms knaagt het 
wel aan me. Ik ben afhankelijk en dat ligt me 
helemaal niet.’ 

De wereld vergeten 
Mevrouw Mulder is nog altijd druk in de weer met 
haar vrijwilligerswerk. Ze stond aan de wieg van 
een sportclub voor gehandicapten in Rotterdam 
en is nog altijd actief. Ook is ze betrokken bij de 
lokale adviesclub voor gehandicapten, en sinds 
kort bij een waterschap. Daarnaast leest zij veel 
en ze volgt op tv en via de krant nauwgezet de 
politiek. ‘Ja, ik ben heel fanatiek als het gaat 
om politiek. Het is de enige manier die het voor 
ons goed of juist rot maakt.’ Omdat het uit huis 
gaan steeds meer energie vraagt, is mevrouw 
Mulder nu vaker thuis. Ze bouwt langzamerhand 
haar vrijwilligersactiviteiten af. ‘Natuurlijk is 
dat jammer, maar daardoor heb ik weer meer 
tijd voor mijn hobby’s. Ik lees heel graag. Dan 
vergeet ik de wereld om me heen en heb ik even 
geen last van mijn lichamelijke klachten.’
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Portret van

Liesbeth

‘Ik zorg voor anderen, 
maar heb zelf ook hulp nodig’
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Jarenlang werkte Liesbeth met veel plezier 
als huisarts. Inmiddels is ze 65 jaar en 
chronisch ziek. Ze woont zelfstandig, maar 
is heel beperkt in wat ze kan. Ze heeft veel 
last van haar armen en haar rug, waardoor 
ze bijvoorbeeld niet kan tillen, koken en 
schoonmaken. Toch probeert Liesbeth zoveel 
mogelijk te genieten van haar actieve sociale 
leven, ze bekommert zich vooral om anderen. 

Liesbeth heeft door de chronische pijn in haar 
schouders en armen veel moeten opgeven, 
ook haar werk als huisarts. Haar klachten zijn 
de afgelopen drie jaar hetzelfde gebleven, 
maar haar conditie is wel achteruit gegaan. Dit 
weerhoudt haar er niet van om de deur uit te 
gaan. ‘Ik krijg bijna nooit bezoek, maar ik heb 
een auto dus ik kan er zelf op uit. Dat is heel 
belangrijk voor me. Ik zing bijvoorbeeld bij een 
koor, ik volg muzieklessen en ik ga naar een 
vaste fysiotherapeut.’

Elkaar mantelzorgen 
Liesbeth zorgt voor haar demente moeder en 
voor kennissen met dementie in een instelling. 
Ze houdt ze gezelschap en biedt ze een 
luisterend oor. ‘Ik doe dat graag, maar ik merk 
wel dat dit soms te belastend is. Dan worden m’n 
eigen klachten erger en moet ik echt bijkomen. 
Ik zorg, maar heb zelf ook hulp nodig.’ Fysiek 
belastende taken, zoals poetsen of iemand in 
een rolstoel duwen, kan ze niet meer. Vanuit huis 
kan ze voor andere zorgbehoeftigen regelwerk 

met instanties overnemen. Dit doet ze vanaf de 
bank of vanuit haar bed. Liesbeth ziet regelmatig 
haar vrienden in het koor waar ze al zes jaar 
zingt. ‘Het is één grote familie, maar wel met 
oude mensen. Veel van hen worden ziek en 
overlijden. Ik moet mezelf dan dwingen om daar 
dan niet helemaal in op te gaan. Dat is teveel 
voor me.’ De oud-huisarts heeft één goede 
vriendin die zich om haar bekommert. Ze bellen 
vrijwel elke dag. Deze vriendin heeft zelf ook 
klachten, ‘dus we mantelzorgen elkaar’. Ook 
komt er af en toe een goede vriend langs, ik vind 
het zo fijn dat ik bij hem mijn verhaal kwijt kan.’

Weinig buurtcontact 
In de buurt heeft Liesbeth weinig contact met 
bewoners. ‘Mijn beperking is niet echt zichtbaar, 
dat is soms moeilijk. Mijn buren snappen het 
niet. Ik zou eigenlijk met een rollator en een 
mandje moeten lopen om het duidelijk te maken. 
Dat zou heel praktisch zijn, maar ik wil ook weer 
niet dat mijn buren zich er te veel mee gaan 
bemoeien. Misschien denken ze dan ‘wat een 
aansteller’. Ik vind mijn buurt niet heel prettig. Er 
wonen veel ouderen, maar er is weinig contact. 
Helaas is mijn vriendin uit de flat overleden, dat 
gebeurt hier vaak.’ 

Alles steeds zwaarder
De afgelopen tijd merkte Liesbeth dat autorijden 
moeilijker voor haar werd. Gelukkig heeft ze nu 
een auto met extra sterke stuurbekrachtiging 
en dat is een hele verbetering. ‘Jammer dat 

niemand me hierop attent heeft gemaakt, want 
ik heb er veel plezier van. Ook een elektrische 
tandenborstel bijvoorbeeld, scheelt mij 
zoveel tijd en inspanning. Het zou fijn zijn als 
hulpverleners hierbij meedenken.’ Liesbeth kan 
bijna niets meer zelf in huis, ze is blij met de 
huishoudelijke hulp. Ook persoonlijke verzorging 
wordt moeilijker. ‘Douchen is erg vermoeiend 
voor mijn armen, dus dat doe ik minder. Maar 
ook wassen met een washandje wordt steeds 
zwaarder.’ 

Geen vertrouwen in gemeente
Met de gemeente heeft Liesbeth slechte 
ervaringen. ‘Bij de herindicatie werd helemaal 
niet naar mijn verhaal geluisterd. Er kwam 
niemand langs om te praten, ik moest alleen 
vragenlijsten invullen. Daarna kwam er iemand 
om mijn indicatie te verlagen van drie naar 
een uur en een kwartier, dat was zeker geen 
begripvolle dame. Het was wel duidelijk dat dat 
sowieso ging gebeuren, er werd niets gedaan 
met mijn uitleg. Ik heb een klacht ingediend 
tegen het besluit, maar ik heb wel gemerkt dat 
dat zinloos is. Nee, daar heb ik geen vertrouwen 
meer in.’

Hulp sluit niet goed aan 
Ook de huishoudelijke hulp bracht Liesbeth 
niet de ondersteuning waar ze op had gehoopt. 
‘Dat bleek praktisch gewoon niet te regelen. 
Zij komen dan een uur en een kwartier, maar 
een programma op mijn wasmachine duurt 
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al zo lang. Dan kan iemand dus niet blijven 
om de was op te hangen. En dat is iets wat ik 
zelf niet meer kan. Nu huur ik zelf mensen in, 
deels van mijn persoonsgebonden budget. 
Daar ben ik gelukkig heel tevreden over. Ook 
bij mijn verhuizing had ik geen goede hulp aan 
de thuiszorg. Ze lieten me zes weken wachten 
op een reactie. Ik heb toen zoveel zelf moeten 
doen, dat ik daar nog steeds klachten van heb. 
Ik heb het gevoel dat de gezondheidszorg je niet 
serieus neemt. Medewerkers luisteren niet naar 
je en wat ze niet zien, is er volgens hen ook niet.’ 
Liesbeth maakt zich erg veel zorgen over haar 
toekomst. ‘Mijn situatie wordt er niet beter op. 
Als er iets met mij gebeurt, ben ik volledig 
afhankelijk. Ik heb geen kinderen, dus wie kan 
er voor mij zorgen? Ik ben bang dat ik in een 
bejaardentehuis terecht kom, waar niemand naar 
me omkijkt. Dat is echt mijn schrikbeeld.’  
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De ontwikkeling van zelfredzaamheid en 
participatie van respondenten met een 
verstandelijke beperking

Respondenten met een verstandelijke beperking 
nemen weinig deel aan de samenleving. Dit is 
de afgelopen jaren niet veranderd. Dit heeft 
verschillende oorzaken. De gezondheid van veel 
respondenten met een verstandelijke beperking 
is slecht, vaak zijn er ook fysieke en psychische 
klachten. Zij hebben geen betaald werk en 
een blijvend laag inkomen. Over het algemeen 
krijgen zij weinig steun van familie. Degenen 
die bij hun ouders wonen, krijgen meer steun. 
Het contact met de familie is vaak vanaf de 
jeugd problematisch en slechte familiecontacten 
blijken zich nauwelijks te herstellen. Ook buiten 
de familie hebben ze weinig contacten met 
vrienden of buurtgenoten. Contacten in de buurt 
zijn meestal oppervlakkig.
 
Alle respondenten met verstandelijke beperking, 
op één na, maken gebruik van één of meerdere 
vormen van Wmo-ondersteuning. Vaak gaat 
het om een combinatie van huishoudelijke 
verzorging, ambulante woonbegeleiding en 
Vervoer op Maat. Het aantal uren ondersteuning 
is in verhouding tot de zwaarte van de 
problemen beperkt. Eén ouderpaar krijgt zelfs 
helemaal geen ondersteuning, ook al hebben zij 
een jong kind. Ook hebben ze niet altijd profijt 
van de geboden hulp, doordat de hulp niet 
aansluit bij hun behoeften en zij onvoldoende 

vertrouwen hebben in hun hulpverleners. 
Veel respondenten hebben moeite om hulp te 
vragen, waardoor hun ondersteuningsbehoefte 
onopgemerkt blijft. Het is onduidelijk of ambulant 
woonbegeleiders mensen met een verstandelijke 
beperking leren om hulp te vragen. 

Respondenten met een verstandelijke beperking 
hebben vaak een geïsoleerde positie. Daardoor 
hebben zij weinig mogelijkheden om positieve 
ervaringen op te doen of zich te ontwikkelen. 
In een omgeving met voldoende ondersteuning 
blijken er wel mogelijkheden tot groei. Degenen 
die inwonend zijn bij hun familie hebben vaker 
passend vrijwilligerswerk of dagbesteding 
dan de zelfstandig wonende respondenten. 
De ouders zoeken samen met hun kinderen 
naar een passende werkplek, zodat zij zich 
naar vermogen kunnen ontwikkelen. Deze 
respondenten doen positieve ervaringen op en 
zijn tevredener over hun dagbesteding. Ook 
de financiële situatie van de thuiswonenden is 
positief in vergelijking met die van de andere 
respondenten. Zij hebben voldoende financiële 
middelen om in hun vrije tijd activiteiten te 
ondernemen. Hoewel ze ook weinig sociale 
contacten buiten de familiekring hebben, 
verkeren zij minder vaak in een isolement dan 
de andere respondenten, die veel alleen thuis 
zitten.

De respondenten uit ons onderzoek zijn 
door de hoeveelheid en verscheidenheid 

aan problemen blijvend kwetsbaar. Er is, 
een enkele uitzondering daargelaten, geen 
sprake van toegenomen zelfredzaamheid. De 
zelfredzaamheid van de respondenten met een 
verstandelijke beperking uit ons onderzoek was 
en blijft beperkt. Zij blijven voor ondersteuning 
voornamelijk aangewezen op professionele 
begeleiding. 
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Portret van

Niek

‘Met mijn Wajong-stempel heb ik geen 
kans op de arbeidsmarkt’
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Niek is een jongeman van begin dertig. 
Samen met zijn vriendin en hun zesjarige 
dochter woont hij sinds enkele jaren in bij 
zijn schoonouders, in een kleine flat. Niek is 
een paar jaar geleden zijn baan kwijtgeraakt, 
omdat hij door zijn verstandelijke beperking 
de zorg voor zijn chronisch zieke vriendin 
niet met werken kon combineren. Sindsdien 
stapelen de financiële problemen zich 
op, waardoor zij hun woning moesten 
opgegeven. 

Voortdurend afgewezen
Het is Niek nog niet gelukt om weer een baan 
te vinden. Dat frustreert hem enorm, omdat hij 
zo graag wil werken. ‘Ik solliciteer me rot, maar 
word voortdurend afgewezen. Het is moeilijk om 
de moed erin te houden en ik ga elke keer met 
een negatief gevoel naar het UWV toe. Ik kom 
daar alleen maar om te horen wat ze te zeggen 
hebben, want werk hebben ze toch niet.’ Niek 
doet er alles aan om zijn situatie te verbeteren. 
Hij volgt trainingen bij het UWV, solliciteert veel 
en doet vrijwilligerswerk bij de kinderboerderij. 
Thuis kookt hij, doet het huishouden en 
klusjes in huis. ‘Het liefst ga ik aan de slag als 
monteur. Dat ben ik mijn hele leven geweest. 
Trailermonteur en zo, dat is het werk dat ik heel 
graag weer wil doen.’ Gelukkig gaat het met de 
vriendin van Niek weer een stuk beter. Zij werkt 
nu parttime bij de post. 

Negatief stempel
Vanwege zijn beperking heeft Niek een 
Wajong-uitkering. Door dit ‘stempel’ heeft hij 
het gevoel dat hij geen kans meer maakt op de 
arbeidsmarkt. ‘Sinds ik een Wajong-uitkering 
heb, kom ik helemaal niet meer aan de bak. 
Werkgevers krijgen extra geld van de overheid 
als zij een Wajonger in dienst nemen, maar ik 
heb het gevoel dat het alleen maar tegen me 
werkt. Veel werkgevers durven het niet aan. De 
overheid doet via campagnes wel haar best om 
jonge Wajongers aan het werk te krijgen, maar 
voor de groep tussen de 27 en 40 jaar wordt 
nauwelijks iets gedaan vanuit de gemeente. 
Ze moeten een positiever beeld schetsen over 
Wajongers. Zo van: ‘Ze hebben niet allemaal een 
mankement en ze willen heel graag!’

Weinig contacten
Zijn schoonouders zijn een grote steun voor Niek 
en zijn vriendin. Ook heeft hij een hechte band 
met zijn vader, die hij zo veel mogelijk probeert 
te zien. Maar vanwege zijn financiële situatie 
zoekt hij hem minder vaak op dan hij zou willen. 
‘Mijn vader is mijn grote steun. Als hij er niet 
meer is, heeft het leven voor mij nog maar weinig 
waarde. Mijn vriendin en kind? Ja natuurlijk, die 
zijn ook belangrijk voor me. Als ik mijn dochter 
zie, word ik vrolijk!’ Behalve met hun (schoon)
ouders hebben Niek en zijn vriendin weinig 
contact met anderen. Niek heeft nog één vriend 
van vroeger over. ‘Vroeger kwamen er elke week 
vrienden over de vloer. Maar toen ik werkloos 

werd en hen een keer vroeg om zelf iets te 
drinken mee te nemen, kwamen ze nooit meer… 
Als je geld hebt, heb je vrienden. Zonder geld 
heb je geen vrienden.’

Grotere schulden
Het enige dat tot nu toe veranderd is in de 
situatie van Niek en zijn vriendin is dat hun 
schulden groter zijn geworden. Op advies van 
de gemeente gaven ze hun geldzaken in beheer 
bij een bewindvoerder. Maar in plaats van dat 
hun schuld van 35.000 euro afnam, is die juist 
toegenomen tot een bedrag van 65.000 euro. 
‘Dat is allemaal gebeurd in de periode dat 
we onder bewindvoering zaten. We hebben 
het aangegeven, maar helaas is het nooit tot 
een rechtszaak gekomen. Schuldsanering is 
afgewezen omdat er één schuldeiser niet wilde 
meewerken. Ook hadden we geen advocaat 
geregeld, omdat we dat niet wisten. We kwamen 
daar pas in de rechtszaal achter. Er is één keer 
een hoge ambtenaar van de gemeente bij ons 
op bezoek geweest, maar ook hij kon weinig 
voor ons betekenen.’

Geen vertrouwen meer
Nu beheren Niek en zijn vriendin hun financiën 
zelf. Maar het aflossen zal lang duren zolang 
Niek geen inkomen heeft. ‘Als ik een baan had 
en mijn eigen geld zou verdienen, zou ik veel 
sneller van mijn schulden en problemen af 
zijn. Maar als je na ruim drie jaar solliciteren 
nog niet aan het werkt bent, dan houdt het een 
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keer op vrees ik.’ Niek en zijn vriendin hebben 
ondertussen al hun vertrouwen verloren in 
de hulpverlening en de ondersteuning van 
de gemeente. Ze hebben het gevoel dat de 
instanties hun problemen eerder verergeren 
dan oplossen. ‘Ik wil echt heel graag werken. 
Ik hoopte dat de gemeente of een instelling mij 
daarbij zou helpen, maar dat blijkt niet het geval 
te zijn. We lossen het nu maar zelf op!’
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Portret van

Hanneke

‘Hoe zelfredzaam moet je zijn…?’
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Hanneke is een jonge vrouw van bijna 22.  
Ze woont met haar ouders en studerende 
broer in een eengezinswoning in Rotterdam. 
Hanneke heeft een verstandelijke beperking, 
daarom is haar moeder bij het interview 
aanwezig. Daarnaast heeft Hanneke, net 
als haar vader, een erfelijke progressieve 
spierziekte. Ondanks haar beperkingen is 
Hanneke een vrolijk meisje dat honderduit 
praat. Zij is geïnteresseerd in anderen en 
kijkt nieuwsgierig naar de wereld. Midden in 
het interview zegt ze ineens: ‘Als je echt iets 
wilt weten, ik ben over drie nachtjes jarig.’

Nieuwe werkplek
Een belangrijke verandering in Hannekes leven 
is het nieuwe activiteitencentrum waar ze sinds 
een tijdje werkt. Om te kunnen bezuinigen 
op het vervoer moet de afstand tussen het 
activiteitencentrum en de woonplaats zo kort 
mogelijk zijn. Haar vorige werkplek lag vijftien 
kilometer verderop en daardoor waren de 
vervoerskosten te hoog. Helaas heeft Hanneke 
het op de nieuwe werkplek veel minder naar 
haar zin, er komen vooral oudere mensen met 
Niet Aangeboren Hersenletsel: ‘Nou, het gaat op 
zich best wel goed. Alleen voel ik me een kleintje 
daar. Er werken alleen maar ouderen en ik ben 
de jongste en dat vind ik niet leuk!’ 
Hanneke vertelt dat het werk niet goed bij 
haar past en veel minder afwisselend is dan 
voorheen. Zij maakt bijvoorbeeld weleens 
plantenprikkers of maakt tafels schoon in de 

kantine van een naburig verzorgingshuis. Maar 
er is niet altijd genoeg werk. 
‘Haar werk heeft soms meer weg van 
tijdopvulling’, vult haar moeder aan. ‘Op de 
momenten dat er niets te doen is, gaat ze maar 
in Harry Potter lezen. 

Weinig contacten
Omdat er voor mensen met een verstandelijke 
beperking weinig aanbod is qua activiteiten, 
is het voor Hanneke lastig om contacten op te 
doen buiten haar werkplek. Ook is ze door haar 
spierziekte ’s avonds vaak te moe om nog iets 
te ondernemen. In de ogen van Hanneke heeft 
de gemeente haar vriend van haar afgepakt. 
Ze kent hem van haar vorige werkplek en zag 
hem daar elke dag. Nu ziet ze hem nog maar 
één keer per maand. Hannekes moeder doet 
er alles aan om haar dochter zo actief mogelijk 
te houden. Ze doen samen boodschappen, 
zodat Hanneke leert waar alles in de winkel 
staat. Hanneke is ook dol op pretparken en op 
bezoekjes aan Ikea. ‘Beweging is goed voor 
haar en dat krijg je in die pretparken wel. Omdat 
Hanneke en mijn man steeds verder achteruit 
gaan, doen we nu zoveel mogelijk dingen die 
ze nog kunnen. We zijn twee keer met het gezin 
naar Orlando geweest om daar pretparken te 
bezoeken.’

Vervoer is onvoorspelbaar
Het gezin vraagt nauwelijks hulp en 
ondersteuning van de gemeente. Op dit 

moment wordt alleen het vervoer naar het 
activiteitencentrum door de gemeente geregeld. 
Dit levert de familie de nodige stress op, omdat 
de taxi vaak te vroeg of te laat komt. ‘Hanneke 
moet om negen uur op haar werk zijn’, vertelt 
haar moeder. ‘Maar de ene keer wordt ze 
om half negen opgehaald en de andere keer 
pas om vijf voor half tien. Het is altijd maar 
afwachten. Vanwege haar beperking heeft 
Hanneke structuur en regelmaat nodig. Met die 
onvoorspelbaarheid kan ze niet omgaan.’

Hulp sluit niet aan
Om Hanneke meer te laten bewegen, wilden 
haar ouders een driewieler voor haar kopen. 
‘Zo’n fiets kost nieuw rond de 2500 euro en wij 
kwamen niet in aanmerking voor een vergoeding 
van de gemeente. Ze konden wel voorzien in 
vervoer met een busje… Maar dat was niet 
onze bedoeling, wij wilden juist dat Hanneke 
meer zou gaan bewegen. We hebben nu een 
tweedehands driewieler van 500 euro gekocht, 
maar de kwaliteit is geweldig.’ Ze geeft nog 
een voorbeeld. ‘We wilden het bad in onze 
badkamer graag vervangen voor een douche. 
De Wmo-adviseur van de gemeente liet weten 
dat hiervoor geen financiële vergoeding mogelijk 
is. We konden wel een traplift laten installeren, 
terwijl dat twee keer zoveel kostte als de 
verbouwing van onze badkamer. Ik begrijp dat 
niet…’
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Moeder én mantelzorger
De moeder van Hanneke is door de zorg voor 
haar dochter en man zwaar belast. Met hulp van 
vooral de familie regelt ze ontzettend veel zelf. 
Het frustreert haar daardoor des te meer dat als 
ze écht hulp nodig heeft via de gemeente, ze 
die vaak niet krijgt. ‘Als je zelfredzaam bent en 
je klopt een keer aan, dan krijg je te horen dat je 
zoveel mogelijk zelf moet doen. Hoe zelfredzaam 
moet je zijn….? Wij weten al sinds haar zevende 
jaar dat Hanneke dezelfde spierziekte heeft 
als mijn man. Als we toen regelmatig hadden 
aangeklopt voor hulp, dan hadden we nu al veel 
gedaan gekregen. Dat frustreert mij wel eens.’
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Portret van

mevrouw 
Van Hoorn

‘Ik doe mijn dingen, maar leuk is het niet’
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Mevrouw Van Hoorn is 59 jaar en woont 
samen met haar zoon van 24 in een kleine 
huurwoning in Rotterdam. Moeder en zoon 
hebben allebei een verstandelijke beperking 
en ontvangen beiden een Wajong uitkering. 

De man van mevrouw Van Hoorn is zo’n zes 
jaar geleden overleden aan kanker en ze heeft 
het hier erg moeilijk mee. Ze heeft naast haar 
verstandelijke beperking ook steeds meer 
lichamelijke problemen, reuma, hartproblemen 
en een slecht gehoor. Ze is ook slecht ter been 
en heeft een scootmobiel nodig. Een paar jaar 
geleden heeft ze een hersenbloeding gehad 
en sindsdien gaat haar gezondheid nog harder 
achteruit. Een andere beperking is dat mevrouw 
Van Hoorn niet kan schrijven, ze kan wel lezen. 

Al jaren thuis 
De zoon van mevrouw Van Hoorn heeft een 
verstandelijke beperking. Hij heeft speciaal 
onderwijs gevolgd, maar zit nu al jaren thuis. ‘Hij 
doet niets. Hij ligt de hele dag in bed. Gamen, 
televisie kijken en roken. Ik laat hem zijn gang 
gaan. Hij wil graag bij mij blijven wonen’, vertelt 
mevrouw Van Hoorn. Haar zoon staat al jaren 
ingeschreven voor een plek bij een sociale 
werkplaats maar zonder succes. ‘Er zijn te 
weinig werkplekken voor jongeren zoals hij. 
Het is zonde dat hij niet werkt. Hij zit 24 uur per 
dag op mijn lip, dat is niet goed voor hem.’ Toch 
stimuleert ze haar zoon nauwelijks om iets te 
doen en durft ze hem ’s morgens niet te wekken. 

Steun bij mijn huisdieren
Mevrouw Van Hoorn heeft ook nog twee oudere 
zoons. Ze heeft nauwelijks contact met hen en 
ze komen haar nooit meer opzoeken. ‘Ik vind het 
erg jammer dat ik ze weinig zie en dat ze geen 
interesse in me hebben. Ze wonen ver weg en 
zijn vooral druk met hun eigen leven. Nou ja, 
ze zoeken het maar uit, ik kan niet overal van 
wakker liggen’, zegt ze geëmotioneerd. Ze voelt 
zich regelmatig alleen. ‘Ik doe mijn dingen, maar 
leuk is het niet. Gelukkig vind ik wel steun bij 
mijn huisdieren. Ik praat tegen ze als ik ergens 
mee zit. Maar ik maak me wel zorgen over de 
operatie van mijn hond die ik niet kan betalen. 
Wat zou ik verdrietig zijn als ik haar moest 
missen.’

Twee Jehova’s getuigen 
Mevrouw Van Hoorn heeft weinig sociale 
contacten. Naast haar zoon zijn de belangrijkste 
mensen in haar leven twee Jehova’s getuigen 
die elke maand langskomen. Het zijn twee 
oudere mensen met wie ze fijn kan praten: ‘Ik 
steek het een en ander van hen op. Dat geeft 
me steun en rust. Ze zijn vriendelijk en staan 
voor je klaar. Ik weet zeker dat ze er voor me zijn 
als er wat is.’ Zelf is mevrouw Van Hoorn geen 
Jehova’s getuige maar ze gaat wel eens mee 
naar een bijeenkomst om haar twee kennissen 
een plezier te doen.

Pestende buurtbewoners
Sinds een tijdje voelt mevrouw Van Hoorn zich 

niet meer prettig en veilig in haar buurt. Twee 
buurtbewoners pesten en bedreigen haar. Deze 
mensen dachten dat mevrouw Van Hoorn hun 
kat gestolen had en zij stonden een aantal keer 
voor haar deur. Ze weigerde open te doen en de 
twee hebben gedreigd om een ruit in te gooien. 
Een tijdje terug stond de dierenpolitie aan de 
deur om te kijken of ze wel goed voor haar 
dieren zorgde. Mevrouw Van Hoorn denkt dat de 
twee buren dit hebben geregeld. Er waren geen 
aanwijzingen dat ze slecht voor haar dieren 
had gezorgd, maar de situatie heeft mevrouw 
Van Hoorn wel aangegrepen. Ze durft haar 
voordeur niet zomaar meer open te doen en slikt 
kalmeringsmiddelen tegen de stress. Ze weet 
niet goed hoe ze met de situatie moet omgaan. 
‘Als ze mij zo blijven pesten, wil ik liever ergens 
anders wonen.’

Weinig ondersteuning
Mevrouw Van Hoorn krijgt ondersteuning in de 
huishouding, ze heeft een curator voor haar 
financiën en krijgt ambulante ondersteuning. 
Over dit laatste is ze niet erg te spreken. ‘De 
ondersteuning die zij geven, daar heb je geen 
klap aan. Als ik iemand zou ondersteunen, dan 
zou ik zorgen dat je me altijd kunt bereiken als 
er iets is. Maar dit half uurtje… Je moet toch 
alles vooral zelf uitzoeken. De maatschappelijk 
ondersteuner heeft weinig interesse in mij. 
Ik heb meer behoefte om te praten over mijn 
problemen. Zo zou ik bijvoorbeeld advies willen 
over hoe ik met mijn buren moet omgaan.’ 
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Ikke ikke ikke 
‘Ik erger me aan de mentaliteit van veel mensen 
die vooral aan zichzelf denken. Ikke, ikke, ikke 
en de rest kan stikken. Ik help graag anderen, 
maar helpen zij mij ook? Nee. Mensen zijn niet 
aardig tegen elkaar. Kijk maar naar mijn buren. 
Maar ik wil het leven van de zonnige kant blijven 
bekijken. Er zijn mensen die helemaal niet 
kunnen lopen, ik kan nog stukjes.’

 

De ontwikkeling van zelfredzaamheid en 
participatie van respondenten met een 
psychische beperking

De respondenten met een psychische 
beperking hebben verschillende aandoeningen: 
psychotische stoornissen, depressie, borderline, 
schizofrenie, autisme en/of angststoornissen. 
De eerste psychische problemen kondigden 
zich vaak al aan toen zij jong waren. Naast 
psychische problemen hebben velen ook 
lichamelijke klachten. 

De combinatie van aandoeningen heeft veel 
invloed op de kwaliteit van leven. Mensen 
hebben last van vermoeidheid, inactiviteit, 
beperkingen in de mobiliteit, angst in sociale 
situaties, paniekaanvallen en het ontbreken van 
structuur. Hierdoor ervaren ze belemmeringen 
op het gebied van werk, relaties en sociale 
contacten. De meesten wonen alleen of met hun 
kinderen. Een minderheid heeft betaald werk. 
De mensen die werken, doen dit meestal in een 
beschermde omgeving of in ‘de wereld van de 
psychiatrie’. Enkelen doen vrijwilligerswerk. 
Werk en vrijwilligerswerk geven hen het gevoel 
gewaardeerd te worden, er toe te doen en iets 
te kunnen betekenen voor anderen. Wel moeten 
zij hun grenzen in de gaten houden, daarom 
hebben sommigen het aantal uren (vrijwilligers)
werk teruggebracht. 
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Over het algemeen hebben de respondenten 
met een psychische beperking weinig contact 
met familieleden en ook buiten de familiekring 
zijn er weinig contacten. De contacten die 
er zijn, spelen zich vaak af in de kringen van 
de psychiatrie. Sommigen geven aan zich in 
gezelschap van andere mensen met psychische 
problemen meer op hun gemak te voelen.
Daarnaast kent de maatschappij bepaalde 
uitsluitingsmechanismen. Mensen met een 
psychische ziekte ervaren vaak onbegrip of 
krijgen te maken met vooroordelen. Enerzijds 
biedt de maatschappij hen weinig kansen om 
‘mee te doen’: zo worden sommigen meerdere 
keren afgewezen voor vrijwilligerswerk. 
Anderzijds zijn ze zelf terughoudend omdat 
ze zich onder druk voelen staan door de hoge 
maatschappelijke verwachtingen. Ze zijn bang 
niet aan deze verwachtingen te kunnen voldoen. 

De meeste respondenten met psychische 
problemen ervaren een isolement. In hun 
persoonlijke relaties en in het contact met hun 
hulpverleners spelen vertrouwen en veiligheid 
een belangrijke rol. Dit vertrouwen is broos en 
kan door negatieve ervaringen snel beschadigd 
raken. Het gevoel niet begrepen te worden, in 
combinatie met weinig vertrouwen, maakt dat 
ze niet snel om hulp vragen, niet aan informele 
en niet aan professionele helpers. Dit gegeven 
versterkt het isolement. 

In vergelijking met drie jaar geleden is de 
ernst van de psychische ziekte van de 
respondenten niet veranderd en meerdere 
respondenten hebben geleerd met hun ziekte 
om te gaan. Respondenten met psychische 
problemen ontvangen meestal professionele 
hulp, zowel Wmo-ondersteuning als medische 
hulp voor hun psychische en lichamelijke 
problemen. Het aanvaarden van psychiatrische 
of psychologische hulp en het gebruik van 
medicatie zijn belangrijke voorwaarden voor het 
stabiliseren van de psychische gezondheid. 

Bij meerdere respondenten is er in vergelijking 
met drie jaar geleden sprake van een grotere 
zelfredzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn het 
hebben van zelfstandige woonruimte, het kunnen 
omgaan met de psychische problemen door een 
zelfhulpmethode, het vinden van een nieuwe 
partner, het aannemen van een gezondere 
leefstijl, werken of vrijwilligerswerk doen en dit 
als betekenisvol ervaren. Soms betekent dit ook 
dat ze minder gebruik maken van professionele 
hulp. Zij hebben nu bijvoorbeeld ambulante 
begeleiding in plaats van 24-uurs begeleiding, 
soms bieden collega’s, vrienden of familie steun 
in plaats van professionals. Sommigen verdienen 
nu een eigen inkomen, terwijl zij eerder een 
uitkering hadden. 

Hoewel sommigen in bepaalde opzichten 
zelfredzamer zijn geworden, wil dit niet zeggen 
dat hun psychische klachten voorbij zijn. Ze 

hebben een manier gevonden om met hun 
psychische ziekte om te gaan. Voor sommigen 
betekent meer zelfredzaamheid ook meer 
kwaliteit van leven, echter niet voor allemaal. 
Sommigen ervaren, ondanks een bepaalde mate 
van zelfredzaamheid, een soort existentiële 
eenzaamheid.

De alleenstaande moeders met kinderen zijn 
er niet op vooruit gegaan wat betreft hun 
zelfredzaamheid. Hun gezondheidsklachten 
zijn toegenomen, hun activiteiten in de vorm 
van (vrijwilligers)werk zijn afgenomen en zij 
hebben weinig contacten buiten het gezin. 
Ook door de beperkte financiën hebben zij 
weinig mogelijkheden om te participeren. 
De professionele hulp in deze gezinnen is 
afgenomen en niet iedereen is erin geslaagd 
vervangende hulp te vinden. 
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Portret van

Marjan

‘Ik heb er niet voor gekozen om 
chronisch ziek te zijn’
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Marjan heeft geen makkelijk leven. Ze is 46 
jaar en een alleenstaande moeder van een 
tweeling van vijftien. Marjan is autistisch en 
heeft fysieke problemen zoals spierdystrofie, 
chronische vermoeidheid en een hartkwaal. 
Daarnaast kampt ze met een depressie. 
Haar zoon en dochter zijn ook beiden 
autistisch en haar zoon heeft ook andere 
gezondheidsproblemen. 

Marjan zit sinds een paar jaar in een 
negatieve spiraal van problemen waar ze 
niet meer uit komt. Vijf jaar geleden moest ze 
noodgedwongen verhuizen naar haar huidige 
woning. Maar ze woont er niet fijn. De huur is te 
hoog, het gezin wordt bedreigd op straat en er 
is al een keer ingebroken. ‘Mijn kinderen worden 
hier gepest. Ze dreigen zelfs een mes tussen je 
ribben te steken. Nee, het is geen veilige en ook 
geen fijne buurt. Dus zitten we meestal binnen.’

Zorg is veel te duur 
Ook Marjans financiële situatie is de afgelopen 
jaren verslechterd. Haar zorgverzekering is 
fors duurder geworden en het eigen risico 
is verhoogd. Ze heeft een schuld waar ze 
maandelijks een deel van aflost. Daarnaast 
is de hulp in de huishouding verminderd. De 
gemeente heeft van een deel van de hulp die 
eerst binnen de indicatie viel een ‘voorliggende 
voorziening’ gemaakt. Dat betekent dat 
Marjan dit zelf zou moeten inkopen. ‘Een 
hondenuitlaatservice, boodschappen laten 

bezorgen en een maaltijdservice? Dat klinkt 
allemaal heel fijn, maar het is simpelweg veel 
te duur’, zegt Marjan. Na betaling van de vaste 
lasten en afbetaling van een schuld houdt het 
gezin nu 45 euro per week over voor eten en 
drinken, kleding, enzovoorts. 

Tent in het bos 
Binnen het gezin is veel onduidelijkheid over 
de toekomst. De kinderen zijn uitgeleerd op het 
voortgezet speciaal onderwijs, maar te jong 
om naar het MBO te gaan. Marjans dochter wil 
graag begeleid op kamers wonen, maar dat is 
ingrijpend, ook in financiële zin. Met huurtoeslag 
kan Marjan de huur net betalen, maar dit vervalt 
als haar dochter het huis uit gaat. ‘Het voelt 
als een tikkende tijdbom. De woningbouw zegt 
dat ik moet verhuizen. Nou, tegen die tijd zet 
ik wel een tent in het Kralingse Bos’, lacht ze 
wrang. ‘Als ik straks m’n huur, gas, water en licht 
heb betaald, is het op. Hoe moet het dan met 
verzekeringen? En ik moet toch ook eten? De 
woningbouw en gemeente vinden dit kennelijk 
geen probleem, maar ik wel.’ 

Weinig extra’s 
Marjan ziet het als haar belangrijkste taak 
ervoor te zorgen dat er eten op tafel komt en 
dat haar kinderen verzorgd worden. Ze maakt 
gebruik van de voedselbank. Het steekt haar 
dat ze vanwege het structurele geldgebrek haar 
kinderen zo weinig extra’s kan bieden. ‘Een keer 
een ijsje, naar de film, de dierentuin. Gewoon te 

kunnen leven.’ Voor haar eigen hobby’s heeft ze 
geen geld en ook geen energie meer. Meestal 
zit ze op de bank. ‘Facebook kijken, tv kijken, 
hondje uitlaten, weer even tv kijken.’ Marjan 
heeft weinig sociale contacten. Een kennis helpt 
haar elke week met boodschappen doen en ze 
heeft één vriend ver weg in het land die ze af 
en toe ziet. Ze voelt zich eenzaam. ‘Door m’n 
autisme ben ik ook niet goed in groepen. Maar 
dat wil niet zeggen dat ik geen behoefte heb aan 
een praatje hier en daar. Maar door alles stress, 
heb ik daar geen energie voor.’ 

Ingewikkelde regels
Het gezin heeft persoonsgebonden budgetten 
en Marjan heeft recht op bijzondere bijstand. 
Maar ze heeft geen goed woord over voor 
de gemeente, die de regelingen uitvoert. De 
regels zijn veranderd, het aantal uren hulp is 
teruggebracht en de werkzaamheden die de 
hulp mag doen, zijn veranderd. Ontwikkelingen 
waar Marjan niet blij mee is. En als ze vragen 
stelt aan de gemeente, krijgt ze geen duidelijk 
antwoord. ‘Zelfs bij heel gerichte vragen, weet 
soms niemand hoe het zit. Soms mag iets van 
de ene afdeling wel en van de andere niet. 
En regelmatig hoor je zelfs helemaal niets. 
Ontzettend frustrerend.’

Slopende bezwaarprocedures
Marjan verzet zich hevig tegen de veranderingen 
en gaat in bezwaar tegen de besluiten om hulp 
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aan haar gezin te verminderen. Maar keer op 
keer raken documenten die ze inlevert, kwijt. 
Ze heeft ook al meegemaakt dat ze een positief 
besluit kreeg op een aanvraag voor bijzondere 
bijstand, en twee dagen later een afwijzingsbrief 
op dezelfde aanvraag. Het duurt soms jaren 
voordat Marjan definitief weet waar ze aan toe 
is. ‘Dan wordt er weer een bezwaar afgewezen, 
en ga je weer naar de rechtbank, en wacht je 
weer op uitslag. Die procedures zijn slopend en 
ik voel me ontzettend afhankelijk van anderen. 
Ik ben bang dat onze hulp met nieuwe indicaties 
nog verder vermindert. Hoe moeten we dan 
leven? Het lijkt soms wel een grote actie om hulp 
zo moeilijk mogelijk te maken, zodat mensen er 
vanaf zien.’

Schandalig behandeld
Marjan voelt zich slachtoffer van haar 
beperkingen en de manier waarop de gemeente 
haar behandelt. ‘Ik heb er écht niet om gevraagd 
om chronisch ziek te zijn en arbeidsongeschikt 
te worden. Als je ziet hoeveel ellende het geeft, 
het is eigenlijk schandalig.’ Haar conflicten met 
de gemeente, de benarde financiële situatie en 
de onzekerheid over de toekomst hebben een 
wisselwerking met haar psychische en fysieke 
gezondheid. ‘Naast mijn andere klachten, zijn 
er een hartkwaal en een depressie bijgekomen. 
Autisme gaat per definitie niet weg, en trauma’s 
verdwijnen ook niet vanzelf. Natuurlijk wil ik 
verder. Ik heb plannen zat. Maar het lukt me nog  
 

niet. Ik ben al zo lang bezig om te vechten om 
gewoon te mogen leven.’
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Uit de kwantitatieve studie blijkt dat de zelf- 
redzaamheid en participatie van de kwetsbare 
Rotterdammers tussen 2011 en 2016 weinig is 
veranderd. Een stabiele groep van ongeveer 
25% van de mensen met een beperking levert 
een bijdrage aan de samenleving in de vorm van 
vrijwilligerswerk. Mensen met een beperking zijn 
niet alleen ontvanger van hulp, ondersteuning 
en zorg, ze bieden die ook aan anderen. De 
resultaten van het kwalitatieve onderzoek laten 
in grote lijnen eenzelfde beeld zien. De respon-
denten hebben vaak meerdere beperkingen en 
in de loop van de jaren is de fysieke gezondheid 
over het algemeen achteruit gegaan. Dit geldt 
niet één op één voor hun zelfredzaamheid en 
participatie. Acceptatie van de eigen beperkin-
gen, het ermee leren omgaan en dosering van 
activiteiten houden de zelfredzaamheid op peil.

Participatie draagt bij aan de kwaliteit van leven. 
Door op verschillende manieren actief te zijn, 
komen respondenten onder de mensen, worden 
zij gezien en krijgen zij waardering. Het gaat hier 
vooral om respondenten met een lichamelijke en 
respondenten met een psychische beperking. 
Dit alles geldt in veel mindere mate voor re-
spondenten met een verstandelijke beperking. 
Ook deze respondenten kampen vaak met 
fysieke gezondheidsproblemen. Zij participeren 
in vergelijking met de andere groepen minder 
op het gebied van werk, vrijwilligerswerk en 
ontspanning. Zij hebben ook veel minder sociale 
contacten. 

Niet alle respondenten met een verstandelijke 
beperking hebben een passende dagbesteding. 
Door de beperkte participatie zijn hun ontwikke-
lingsmogelijkheden beperkt. De verstandelijke 
beperking heeft veel invloed op hun func-
tioneren, desondanks hebben ze relatief weinig 
ondersteuning. Hun zelfredzaamheid was en 
blijft gering. Met uitzondering van degenen die 
bij hun ouders wonen, zijn zij vooral aangewezen 
op professionele ondersteuning. Het beschikken 
over voldoende financiële middelen is een rand-
voorwaarde voor participatie en zelfredzaam-
heid. Financiële problemen in combinatie met 
een beperking en/of chronische ziekte zorgen 
voor een moeilijk te doorbreken vicieuze cirkel 
van problemen. 

Conclusies
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• Veel respondenten hebben meervoudige 
problemen, waarbij iedere combinatie een 
unieke situatie oplevert. Wij bevelen aan om 
bij indicatie aandacht te besteden aan iedere 
specifieke situatie door goed te luisteren, 
zodat ondersteuning maatwerk wordt en 
bijdraagt aan de kwaliteit van leven 

• Veel respondenten met psychische problemen 
en/of een verstandelijke beperking ervaren 
een isolement of hebben moeite om hulp te 
vragen. Zij lopen hierdoor het risico om uit het 
zicht van de hulpverlening te raken.  

• Het is dan ook aan te bevelen dat 
hulpverleners ‘vinger aan de pols houden’. De 
‘waakvlamfunctie’ moet benoemd en geborgd 
worden.  

• Respondenten met een psychische ziekte 
kunnen een terugval doormaken. Om terugval 
te voorkomen zouden mensen gebruik 
moeten kunnen maken van tijdelijke extra 
ondersteuning zonder dat opnieuw een lange 
aanvraagprocedure doorlopen moet worden.  

• Een verstandelijke beperking heeft 
veel invloed op het functioneren. De 
zelfredzaamheid en participatie van de 
respondenten met een verstandelijke 
beperking was en is beperkt. Wij adviseren 
om de kwetsbaarheid van mensen met een 
verstandelijke beperking te erkennen. 

• De respondenten met een verstandelijke 
beperking hebben veel problemen, maar 
ontvangen relatief weinig ondersteuning. 
Meestal is er geen ondersteunend netwerk 
waar zij een beroep op kunnen doen. Wij 
bevelen aan dat bij cliënten zonder sociaal 
netwerk de hulpverleners de vrijheid en de 
ruimte krijgen om de hulpverlening naar eigen 
inzicht - en in overleg met de cliënten - in 
te vullen, zodat zij behalve aan praktische 
zaken, ook aandacht kunnen besteden aan 
het sociale leven van hun cliënten. Ambulant 
woonbegeleiders kunnen mensen met een 
verstandelijke beperking leren hoe zij om hulp 
kunnen vragen.  

• Uitgangspunt van de hulp en ondersteuning 
is vaak het werken aan de ‘tekorten’ van 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Dit draagt niet bij aan hun zelfvertrouwen. 
Een aanbeveling is dat respondenten met een 
verstandelijke beperking worden begeleid 
bij het leren kennen en inzetten van de eigen 
kwaliteiten, zodat zij een positiever zelfbeeld 
en meer zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen.  

• Zinvolle dagbesteding is belangrijk om onder 
de mensen te zijn, waardering te krijgen en 
zich te ontwikkelen. Het onderzoek laat zien 
dat in de georganiseerde dagbesteding de 
ontwikkelingsmogelijkheden van respondenten 
niet optimaal worden benut. Wij bevelen 
aan om bij indicatie voor en bemiddeling 

Aanbevelingen
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naar dagbesteding te onderzoeken wat 
de achtergrond, de wensen, behoeften en 
ontwikkelingsmogelijkheden zijn en dit te 
verwoorden in ’een advies op maat’.  

• Huisdieren en hobby’s kunnen een positieve 
invloed hebben op de kwaliteit van leven van 
mensen met een beperking. Wij bevelen aan 
om deze zaken niet als bezuinigingspost op te 
voeren. 

• Wij bevelen aan om niet te hoge eisen te 
stellen op het gebied van praktische hulp aan 
mensen uit het sociale of familiale netwerk 
van hulpvragers. Voor een goede kwaliteit 
van leven van de hulpvrager, met voldoende 
affectieve en emotionele steun, moet de 
relatie met familie en vrienden zo veel mogelijk 
gelijkwaardig zijn. Professionele hulp bij 
praktische zaken vergroot de zelfredzaamheid 
van mensen.  

• Op enkele voorbeelden van burenhulp na, 
blijkt de buurt op dit moment geen belangrijke 
bron van hulp en/of ondersteuning. De 
buurtcontacten blijven over het algemeen 
oppervlakkig. De buurt is wel belangrijk voor 
het zich thuis voelen. Veel mensen met een 
beperking voelen zich eenzaam. Aanbevolen 
wordt om de lopende campagne rond 
eenzaamheid van ouderen te verbreden naar 
mensen met een beperking.  

• Eenoudergezinnen met hulpbehoevende 
kinderen zijn vaak extra zwaar belast door een 
opeenstapeling van problemen (langdurig op 
bijstandsniveau, risico van schulden, weinig 
mogelijkheden om positieve ervaringen op 
te doen). Soms is in deze gezinnen ook de 
hulp voor de kinderen met een beperking 
afgenomen. Extra aandacht voor de situatie 
van deze gezinnen is gewenst. Wij bevelen 
aan dat hulpverleners de ruimte krijgen om in 
deze gezinnen de ondersteuning naar eigen 
inzicht in te zetten. 
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Uit ons onderzoek blijkt dat mensen met 
een beperking willen meedoen. Ze willen 
geaccepteerd en gezien worden en van 
betekenis zijn, door het doen van (vrijwilligers)
werk, creatieve activiteiten of de zorg voor hun 
gezin. Soms hebben ze hierbij ondersteuning 
nodig. 

Met meerdere belanghebbende partijen:  
de gemeente, zorgaanbieders, vrijwilligers-
organisaties en belangenbehartigers hebben 
de onderzoekers gesproken over ‘goede zorg’. 
Wanneer is zorg, goede zorg? Alle partijen 
zijn het erover eens dat het bij ‘goede zorg’ 
niet alleen gaat om het bieden van praktische 
hulp in de vorm van bijvoorbeeld persoonlijke 
of huishoudelijke verzorging. Bij de inzet van 
zorg, in welke vorm dan ook, is het belangrijk 
oog te hebben voor de leefwereld van een 
hulpvrager en te onderzoeken wat voor hem of 
haar betekenisvol is. Zorg vanuit dit perspectief 
draagt bij aan de kwaliteit van leven van de 
ontvanger. De partijen vinden daarom dat 
het beter is om te spreken over ‘passende 
ondersteuning’ in plaats van over ‘goede zorg’.

‘Kwetsbaar en Krachtig 2’ biedt zeven 
aanbevelingen voor het leveren van passende 
ondersteuning, die nog niet expliciet in het 
beleid van de gemeente Rotterdam verankerd 
zijn. In deze aanbevelingen gaat efficiëntie 
steeds samen met een menselijke benadering. 

De zeven aanbevelingen met betrekking tot 
passende ondersteuning: 

1.  Passende ondersteuning wordt voorbereid 
door Wmo-adviseurs die kunnen luisteren 
naar het unieke verhaal van een hulpvrager. 
Zij hebben een oplettende en uitnodigende 
houding en zijn bereid hun eigen oordeel op te 
schorten. Wmo-adviseurs worden geschoold 
in de kunst van het luisteren.  

2.  Passende ondersteuning  combineert 
praktische hulp of zorg  met persoonlijke 
aandacht en zorgt ervoor dat de hulpvrager 
zich beter voelt. Praktische en emotionele 
ondersteuning moeten in balans zijn. Door 
familie en vrienden niet zwaar en structureel 
te belasten met praktische ondersteuning, kan 
een gelijkwaardige emotionele relatie in stand 
blijven.  

3.  Passende ondersteuning  voorziet in hulp 
voor mensen die moeilijk voor zichzelf kunnen 
opkomen en de weg in de zorg niet zelfstandig 
kunnen vinden. Deze cliëntondersteuners 
helpen bijvoorbeeld bij het formuleren van 
hulpvragen, het opstellen van een zorgplan of 
het leren accepteren van een beperking. Alle 
hulpvragers worden geïnformeerd over de 
beschikbaarheid van deze ondersteuning.  
 
 

Wat is 
goede 
zorg?
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4.  Bij passende ondersteuning heeft de cliënt 
vertrouwen in de zorgverlener en heeft de 
zorgverlener de ruimte om - in overleg met 
cliënt - de ondersteuning ‘breed’ in te vullen. 
Dit kan alleen wanneer cliënten gedurende 
een langere tijd dezelfde zorgverlener 
hebben.  

5. Passende ondersteuning omvat een 
breed gemeentelijk aanbod aan zorg en 
ondersteuning dat maximaal toegankelijk 
is voor mensen met een beperking en/of 
chronische ziekte, ook voor degenen met een 
krappe beurs. Dit pleit onder andere voor het 
beperken van de eigen bijdrage.  

6.  De informatie over zorg en ondersteuning 
moet in ‘taal op maat’ en via meerdere kanalen 
worden aangeboden. Cliënt ondersteuners 
spelen hierbij een belangrijke rol.  

7.  Bij passende ondersteuning wordt 
samengewerkt door organisaties en 
disciplines (huishoudelijke hulp, begeleiding), 
– ook met informele ondersteuners – zodat de 
cliënt wordt geholpen op alle gebieden waar 
dit nodig is.
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Zoektocht 
naar goede 
zorg
Zeven aanbevelingen op 

basis van het onderzoek 

‘Kwetsbaar en krachtig 2’ 
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De onderzoekers van ‘Kwetsbaar en 
krachtig 2’, Laura Hoekstra, Marianne 
de Snoo en Pascal Collard hebben met 
zorg- en vrijwilligersorganisaties en 
belangenbehartigers gesproken over de 
ingrediënten van goede zorg. Hieruit zijn 
zeven aanbevelingen gerold. 

Wat maakt zorg tot goede zorg? 
Uit ons onderzoek blijkt dat mensen met een 
beperking gewoon willen meedoen. Ze willen 
geaccepteerd en gezien worden en van 
betekenis zijn voor iedereen om hen heen. 
Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk, 
creatieve activiteiten of de zorg voor hun 
gezin. Soms hebben ze hierbij ondersteuning 
nodig. Goede zorg is niet alleen het bieden van 
praktische hulp. Het helpt de persoon die de 
hulp ontvangt ook om betekenis te geven aan 
het leven. Bij de inzet van zorg is het daarom 
belangrijk oog te hebben voor de leefwereld 
van een hulpvrager en te onderzoeken wat 
voor hem of haar betekenisvol is. Zorg vanuit 
dit perspectief draagt bij aan de kwaliteit van 
leven van de ontvanger. Het onderzoek biedt 
zeven aanbevelingen voor het leveren van 
goede zorg, die nog niet in het beleid van de 
gemeente Rotterdam verankerd zijn. In deze 
aanbevelingen gaat efficiency steeds samen met 
een menselijke benadering. 

Onze zeven aanbevelingen 
1. Goede zorg wordt voorbereid door Wmo-

adviseurs die kunnen luisteren naar het unieke 
verhaal van een hulpvrager. Zij hebben een 
oplettende en uitnodigende houding en zijn 
bereid hun eigen oordeel op te schorten. 
Wmo-adviseurs worden geschoold in de kunst 
van het luisteren.  

2. Goede zorg combineert praktische 
ondersteuning met persoonlijke aandacht 
en zorgt ervoor dat de hulpvrager zich beter 
voelt. Praktische en emotionele ondersteuning 
moeten in balans zijn. Door familie en 
vrienden niet zwaar en structureel te belasten 
met praktische ondersteuning, kan een 
gelijkwaardige emotionele relatie met hen in 
stand blijven.  

3. Goede zorg voorziet in ondersteuning voor 
mensen die moeilijk voor zichzelf kunnen 
opkomen en de weg in de zorg niet zelfstandig 
kunnen vinden. Deze ondersteuners 
helpen bijvoorbeeld bij het formuleren van 
hulpvragen, het opstellen van een zorgplan of 
het leren accepteren van een beperking. Alle 
hulpvragers worden geïnformeerd over de 
beschikbaarheid van deze ondersteuning.  

4. Bij goede zorg heeft de cliënt vertrouwen in 
de zorg-verlener en heeft de zorgverlener 
de ruimte om de ondersteuning ‘breed’ in 
te vullen. Dit kan alleen wanneer cliënten 

gedurende een langere tijd dezelfde 
zorgverlener hebben. Dit geldt ook voor de 
huishoudelijke hulp.  

5. Goede zorg omvat een breed gemeentelijk 
aanbod aan ondersteuning dat maximaal 
toegankelijk is voor mensen met een 
beperking en/of chronische ziekte, ook voor 
dege-nen met een krappe beurs. Dit pleit voor 
het beperken van de eigen bijdrage.  

6. De informatie over zorg en ondersteuning 
moet in eenvoudige taal en via meerdere 
kanalen worden aangeboden. Ondersteuners 
spelen hierbij een belangrijke rol.  

7. Bij goede zorg wordt samengewerkt door 
organisaties en disciplines (huishoudelijke 
hulp, begeleiding), – ook met informele 
ondersteuners – zodat de cliënt volledig wordt 
ondersteund. 

Er is geen eenduidige definitie van goede 
zorg. Toch zijn de stakeholders het erover 
eens dat goede zorg aansluit bij de individuele 
zorgbehoefte van de hulpvrager en bijdraagt 
aan de kwaliteit van leven.
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De onderzoekers vroegen Rotterdamse zorg- en 
vrijwilligersorganisaties en belangenbehartigers 
wat goede zorg is. Zij verwoorden dit als volgt:  

• Persoonsgebondenheid: ‘Het ligt heel erg aan 
de mens waarmee ik omga, wat goede zorg 
is.’ 

• Flexibele houding: ‘Goede zorg is passend. 
Het betekent dat ik me flexibel opstel in de 
situatie die ik aantref.’ 

• Belevingswereld: ‘Je zoveel mogelijk 
proberen in te leven in de cliënt en rekening 
houden met zijn of haar mogelijkheden en 
onmogelijkheden.’ 

• Erkenning: ‘Voor mij is het woord erkenning 
een sleutelbegrip. Erkenning komt niet alleen 
met de euro’s. Het komt via veel wegen, zoals 
aandacht geven aan iemand en zeggen dat 
het goed is. Het is een blijk van waardering 
geven.’ 

• Gelijkwaardigheid: ‘Voor mij betekent goede 
zorg dat de zorgverlener en de ontvanger 
gelijkwaardig zijn. Zij vertrouwen elkaar, 
luisteren naar elkaar en proberen samen de 
zorg zo goed mogelijk te regelen.’ 

• Behouden van eigen regie: ‘Wij vertellen 
onze cliënten dat de zorg tijdelijk is en dat we 
ernaar streven dat ze over twee à drie jaar 

weer zelfstandig kunnen functioneren. We 
gaan samen aan de slag met hun talenten en 
mogelijkheden en zorgen ervoor dat ze weer 
de regie krijgen.’ 

• Menselijkheid: ‘Kijken hoe je vanuit ieders taak 
en vanuit de wetgeving toch kunt proberen de 
menselijke maat niet uit het oog te verliezen.’ 

• Integraal werken: ‘Het gaat erom dat je breed 
kunt kijken. Dus over je eigen muur kijken en je 
verbinden met de ander om zorg te verlenen. 
Want het draait niet alleen om dat ene kind of 
die ene moeder of die schulden of dat huis. 
Het gaat bij kwetsbare mensen altijd om een 
samenspel van factoren en daar moet je een 
antwoord op zien te geven.’ 

• Out of the box denken: ‘We komen er te ver 
vanaf te staan en dan gaan dingen langs 
elkaar heen. Of het wordt zo ingekaderd dat je 
niet meer out of the box kunt denken. En in de 
praktijk is dát juist zo belangrijk, omdat elke 
situatie anders is.’ 

• Betekenis: ‘Het draait er bij goede zorg om 
hoe je er betekenis aan geeft en ernaar 
handelt. Het mogen niet alleen maar woorden 
op papier zijn.’ 

• Empowerment: ‘Ik vind dat je de zorg vooral 
vanuit de burger zelf moet regelen. Dat kan 
heel goed. Je moet hen leren nadenken…’

• Toegankelijkheid: ‘Vaak worden de problemen 
alleen maar groter, omdat de weg naar de 
juiste zorg te lang, te onduidelijk en te moeilijk 
is voor mensen.’ 

• Aandacht: ‘Het op maat geven van zorg en 
aandacht vind ik belangrijk. Ik denk dat in veel 
gevallen zorg niet eens nodig is als er de juiste 
aandacht is.’ 

• Zingeving: ‘Ik hoor ouderen vaak zeggen dat 
ze zich niet meer nuttig voelen.’ 

• Maatwerk: ‘Eerst moet het wijknetwerk het 
oplossen. Lukt dat niet, dan gaat het wijkteam 
aan de slag. Lukt dat niet, dan gaat de 
specialistische maatwerkvoorziening aan de 
slag. Ik zeg, dat is onzin. Je moet het juiste 
doen op het juiste moment. Dus als het wijk-
netwerk constateert dat er een psychiater 
nodig is, dan moet er ook meteen een 
psychiater komen en niet na zes maanden.’ 

• Buiten de regels om werken: ‘Een begeleidster 
die tegen een mijnheer zegt die zijn eigen 
bijdrage niet kan betalen vanwege schulden: 
‘Ik snap dat het een probleem is dat u de 
eigen bijdrage niet kunt betalen. Maar u hebt 
een gigantische berg schulden, dus mis loopt 
het toch. Het kan me niet schelen dat u het 
niet kunt betalen, ik blijf gewoon komen. Maar 
dan gaan we het wel samen oplossen!’ En dat 
vond die mijnheer dus hartstikke fijn.’



45

• Vrij van stigmatisering: ‘Dat vergeten we. In 
deze maatschappij stoppen we iedereen in 
een hokje. Oude mensen die zijn zinloos, 
doelloos.’
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