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We moeten meer voor elkaar zorgen

‘Vroeger was het vanzelfsprekend dat je
vroeg: kan ik wat voor je doen? Wil je
boodschappen voor me meenemen?
We willen terug naar een samenleving
waarin geldt; kijk eerst wat je zelf kunt
eventueel met hulp van je omgeving. Het is
geen verplichting voor je omgeving, maar
de overheid gaat niet meer vanzelfsprekend
alles regelen en betalen.’

(Staatssecretaris Van Rijn in Volkskrant)



Herziening van het sociale domein

Op basis van welke principes?

1. Nabijheid

2. Zelfredzaamheid

3. Integraliteit

4. Wederkerigheid



Wederkerigheid en soorten contact
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Wederkerigheid in contact met mensen die 
ziek, oud of gehandicapt zijn

• ‘Norm van wederkerigheid’ omgezet in ‘norm van 
weldadigheid’ (Gouldner, 1960) = aangepaste wederkerigheid

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



Zelfredzaamheid en nabijheid in de buurt

Regels die gelden op buurtniveau:

• Buren gericht op prettig wonen, elkaar geen
overlast bezorgen

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

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



Waaraan heeft u behoefte?

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

En wat wilt u zelf voor uw buren doen?
(97 %) 
(88 %)
(66 %)
(84 %)
(58 %)
(34 %)
(30 %)
(18 %)
(34 %)
(10 %)
(24 %)

Zelfredzaamheid en nabijheid in de buurt
Wat willen buren voor elkaar doen?



Zelfredzaamheid en nabijheid in de buurt

Ik woon met name graag in de stad omdat ik op straat of in de buurt toch 
wel graag anoniem blijf. Ik wil mensen groeten en een praatje maken, 
maar ik wil niet mijn dossier met hen delen. Het staat me helemaal niet 
aan, het idee dat ik hun om hulp moet gaan vragen, absoluut niet. 

(sociaal wijkteam observatie 2014)

Onderzoeker: Oké, en wat betreft je buren? Zou je die kunnen vragen om 
hulp?
De man: Haha, nou als je weet wie er hier allemaal in de flat woont dan 
zou je die vraag niet stellen. Ik heb hier boven iemand wonen die is 
knettergek. Die wordt ook begeleid door de RIBW en die schreeuwt elke 
dag superhard met de muziek mee. Rammstein en zo. Nou die wil je hier 
niet over de vloer hebben. (…) Deze flat is berucht hoor. Je wilt je buren 
hier niet zomaar binnenlaten! Er woont hier heel wat crimineel gespuis. 

(sociaal wijkteam, interview 2016)



Zelfredzaamheid en nabijheid  in de buurt
Mensen met en zonder beperking

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

• Buurt blijkt belangrijk voor ontmoeting

• Contacten zijn veelal licht en oppervlakkig

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

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



Waar ontmoeten mensen met en zonder beperking 
elkaar?  

1. Woont in dezelfde straat/ buurt
2. Vrienden, kennissen
3. Vrijwilligerswerk
4. Kerk of andere religieuze gemeenschap
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Soort contact tussen mensen met en zonder 
beperking

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

• Waar ontstaat positief contact? 

• Betekenis van contact
Voor mensen met een beperking

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

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



Negatieve contacten in de buurt

- Uitbuiting, conflicten en pesterijen

- Oorzaken
• Beperkingen

• Overtreden van regels op buurtniveau

• Minder toezicht van sociale

professionals



We moeten meer voor elkaar zorgen



Kortom

1. De meeste mensen hebben geen contact met 

buren met een beperking

2. Als er wel contact is zijn de contacten veelal

licht, oppervlakkig en begrensd van aard

3. Zelfredzaamheid en nabijheid komen niet

vanzelf van de grond. Intensievere contacten

veelal georganiseerde contacten.

4. We moeten samen nadenken over hoe we hulp

en zorg aan kwetsbare groepen in goede banen

kunnen leiden, rekening houdend met sociale

codes in contact.



Actieve solidariteit moet je arrangeren!



Aanbevelingen

1. Houd rekening met soort contact en bijpassende
sociale codes 

2. Houd rekening met draagkracht van buren en
buurten

3. Ondersteun contact door actieve rol van sociale
professional: die verbindt, waardeert en erkenning
geeft

4. Zorg voor divers samengestelde sociale wijkteams. 
Opbouwwerkers hebben grote meerwaarde!

5. Een inclusieve samenleving vraagt aanpassing en
inrichting van organisatie en beleid; geef invulling
aan loze kreten!



Contact

Femmianne Bredewold
www.femmiannebredewold.nl

f.bredewold@uvh.nl       
@Fbredewold
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