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Inclusie van mensen met een 
psychische kwetsbaarheid



Uitdagingen en 
knelpunten

• Wonen: 30% van de mensen in beschermde 
woonvormen stroomt door naar (begeleid) 
zelfstandig wonen (rapport Dannenberg, 
2015); gebrek aan woningen; weerstand en 
onbekendheid bij buren.

• Meedoen/participeren: gebrek aan activiteiten 
(participatiewet is mislukt volgen SCP).

• Werk: 70-85% van de mensen met een ernstige 
psychiatrische aandoening heeft geen baan, 
veel hoger dan in welke ‘disability’groep dan 
ook (Boumans, Michon, Knispel e.a., 2020). 
Niet-werken versterkt soms het stigma. 

• Afstemming GGZ – Sociaal Domein is opgave: 
verschillende werelden.



Rapport Aedes

Kwetsbare bewoners in corporatiewijken 
krijgen te laat of te weinig ondersteuning 
vanuit de WMO.  Er is vroege signalering 
van problemen nodig, de 
waakvlamfunctie moet terug. Er is nu pas 
actie als de situatie escaleert. Gemeenten 
moeten regie nemen. Zorg en 
ondersteuning moet toegankelijker 
worden. Er is een sterke 
ondersteuningsstructuur nodig.



Eerste inzichten vanuit het project Beschermd
Wonen in Beweging in Flevoland

1. Mensen moeten leidend zijn, niet de regels. Creatief omgaan met kaders, aansluiten bij de 
leefwereld. Beter inzetten van ervaringsdeskundigheid, niet ‘over’ maar ‘met’ de mensen 
praten. Betrokkenen willen meebeslissen. Versterk burgerinitiatief. 

2. Stigma’s zijn hardnekkig: Het (ver)oordelen kan verminderen door echte ontmoetingen. 
3. Kies voor Verbijzonderd Normaliseren: Kennis, begrip en erkenning van specifieke 

psychische kwetsbaarheden is nodig voor inclusie. 
4. De buurt is niet altijd het meest belangrijke sociale netwerk.  Ga na wat het ‘persoonlijk dorp’  

is van een burger met kwetsbaarheid en speel hierop in.  
5. Geldzorgen verhogen stress en risico op terugval. Zelfstandig wonen is soms duurder dan 

begeleid wonen.  Een herstelgerichte vorm van bewindvoering lijkt wenselijk.  
6. De juiste hulp moet dichtbij  zijn, met name in een crisis. Dit kan beter.  
7. Herstelactiviteiten moeten toegankelijk zijn en aansluiten bij leefwereld. 
8. Zinvolle activiteiten (en werk) moeten onderdeel zijn van het proces naar zelfstandig wonen.  

Men verliest nu soms dagbesteding bij uitstroom. 
9. Betere en betaalbare mobiliteit en vervoer is nodig voor herstel en participatie. 
10. Verschillende woonvormen (groepswonen) nodig (met bijv. peer support).  

 



Twee werelden

GGZ  Wijkteams
Verdere specialisatie; Meer generalistisch; 
Voorkeur voor ontwikkelen van geprotocolleerde interventies (vaak 
individualistisch)

Voorkeur voor creatieve werkwijzen/minder strakke 
regels

Medisch Model of Biopsychosociaal model. Sociaal-maatschappelijk model; soms weerstand tegen 
medische ggz-taal

Klinisch (en functioneel) herstel Maatschappelijk herstel

Medisch jargon met DSM-diagnoses Taal die sterker aansluit bij de praktijk en ervaringen van  
het gewone leven

Weinig oog voor de rol van geld, wonen, werk Psychiatrie erg zwaar maken (‘dat kunnen wij niet!’) of 
juist ontkennen (‘ze is een beetje druk’)

Professionele afstand is een teken van zorgvuldigheid Professionele nabijheid is een teken van zorgvuldigheid

Professionalisering (óók van ervaringsdeskundigen) De-professionalisering (professionaliseringtekort volgens 
Bredewold,  Duyvendak e.a. 2018) 



Verbijzonderd
Normaliseren



Terugkerende 
constatering in 
verschillend 
onderzoek
Onbekendheid, onbegrip en stigma t.a.v. 
psychiatrische aandoeningen

‘Ik merk dat ik over fysieke dingen veel 
makkelijker praat dan  psychische dingen. Op het 
moment dat je over depressie begint, dan haken ze af’ 
(Bouman e.a. 2020)



Versluierend taalgebruik
over psychiatrische
aandoeningen

• ‘onbegrepen gedrag’

• ‘psychische kwetsbaarheid’

• ‘lastigheden’

• ‘onbegrepen gedrag’

• ‘in de war’

“Ik gebruik expres het woord psychose liever niet omdat het te 
veel negatieve associaties oproept bij mensen.”

Angst voor stigma kan leiden tot ontkenning, onbegrip en 
uitsluiting. In sommige plaatsen worden psychiatrische
aandoeningen op één lijn gezet met een verstandelijke
beperking, of met onwil, luiheid of aanstellerij.







Ervaringsdeskundigen 
kunnen verbindend 
werken 

Alert zijn voor nieuwe 
tweedeling! 



Zoeken naar ‘common ground’

Echt biopsychosociaal werken.

Geen taal uitsluiten (medische 
taal mag, gewone taal 

eveneens).  Meer mengen van 
medische taal en taal gewone 

leven.

Hoop verlenen  én onmacht 
erkennen.

De mens zien én ziektes 
signaleren.

Ervaringskennis benutten én 
andere kennis.

Mensenrechten van mensen 
met een psychische beperking 
naleven. (Nederland heeft dit 

VN-verdrag in 2016 
ondertekend).
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