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Onderzoeksvragen

1. Wat kunnen we van laagdrempelige buurtprojecten 

verwachten, waar mensen met een verstandelijke 

beperking en/of psychiatrische problematiek en mensen 

zonder een beperking elkaar ontmoeten?

2. Wat is er voor nodig om middels deze buurtprojecten 

ontmoetingen te organiseren tussen mensen met een 

beperking en hun buurtgenoten?



•



4 onderzochte buurtprojecten

1. Wijkboerderij De Klooienberg in Zwolle

2. Dag-, werk- en leercentrum De Ontmoeting in Zwartsluis

3. Moestuin De Slinger in Steenwijk

4. Wijksteunpunt ‘t Noaberhuus in Dalfsen



Gezellig samenzijn en erbij horen 

“Het koffie of thee drinken met elkaar. De praatjes en de grapjes. 

Gezellig met elkaar eten. Echt het samen doen. ik houd niet zo van 

alleen zijn. Ik vind het wel lekker hoor maar ik houd er niet van om 

alleen aan tafel te zitten.” (MB) 

“Je kan altijd wel met iemand praten. Je hoeft je niet anders voor te 

doen dan je bent. Dat vind ik ook altijd wel belangrijk.” (MB)



Blikverruiming 

“Ja je leert natuurlijk niet altijd nieuwe mensen kennen, maar dat je 

een ander praatje hebt. Ja dat je op je werk ook eens iets anders kunt 

vertellen of dat je iets anders hebt beleeft. Anders blijf je altijd maar 

in je eigen wereldje rondhangen. Dat is ook niet goed.” (MB)



Even geen ‘cliënt’ zijn

“Ja, nou ja, ja, je bent gastdame dus je moet jezelf een beetje gewoon 

over die stap [contact maken, red.] heen zetten. Soms is dat lastig maar 

je moet je er toch wel een beetje overheen zetten.” (MB)



Geen individuele sociale netwerken

• Geen uitbreiding of versterking van informele sociale netwerken

• Geen één-op-één zorg of ondersteuning

• Mensen komen niet bij elkaar over de vloer



Kortom: Veilige havens

• Geen grotere informele sociale netwerken

• Geen individueel netwerk maar collectieve netwerken

• Ruimte voor kwetsbaarheid, ruimte voor anders zijn

• Geen eigen kracht maar collectieve kracht

• Erbij horen is minstens zo belangrijk als meedoen



Je moet het wel organiseren! 
Gezamenlijkheid

“Dat mensen eigenlijk zonder vooroordeel komen uit de wijk. Die komen 

gewoon kijken: is er groente te koop, kan ik met mijn kind hier spelen, 

wat dan ook. En zien mensen aan het werk en denken ‘gezellig’, maken 

even een praatje” (Prof)

“Doordat je met elkaar eten kookt… als je ergens mee zit ofzo, dan 

vragen ze natuurlijk ook aan je van: ‘goh, zit je ergens mee, vind je het 

gezellig?’ Dat voelt iets vertrouwder dan als je iemand alleen maar, als 

iemand binnenkomt en je drinkt alleen een kopje thee of je eet met 

diegene samen.” (MB)



Je moet het wel organiseren! 

(Ingebouwde) begrenzing

“Als je het ergens over hebt wat voor sommigen misschien niet zo veilig 

aanvoelt ofzo of niet leuk is, dan wordt dat ook tegen je gezegd van 

‘nou, daar hebben we het hier niet over’ ofzo.” (MB)



Je moet het wel organiseren! 
Collectieve wederkerigheid

“je bent onderdeel van de groep. Zo voelt dat. Je krijgt er ook veel voor 

terug als je iets van jezelf laat zien of wat over jezelf vertelt. Er zijn 

mensen die iets over zichzelf vertellen en dan heb je contact.” (MB)

“Ik kom elke keer als er wat te eten is, ik bedoel: ik sla niet gauw over. 

Eens in de maand kom ik ook naar de brunch op zondag. Ik woon in de 

buurt, op loopafstand. Ik vind het hier heel gezellig.” (ZB)



Hoe nu verder?

• Sociale professional blijft nodig en cruciaal

• De locatie moet voldoende open en voldoende veilig zijn

• Beleidsmakers (zowel gemeente als organisaties) dagen we uit om te 

denken in collectieve arrangementen naast individuele trajecten
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