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Abstract
De gemeente Rotterdam doet onderzoek naar de betekenis van zelfredzaamheid en participatie
voor de ‘WMO-doelgroepen’ waaronder mensen met een verstandelijke beperking. Het is een
probleem dat beleidsmakers onvoldoende zicht hebben op de leefwereld van deze groep
omdat het beleid wat zij maken (vanuit de systeemwereld) onvoldoende aansluit op de
behoeften van mensen met een verstandelijke beperking in de praktijk. Tegelijkertijd worden
de ‘stemmen’ van mensen met een verstandelijke beperking nauwelijks vertegenwoordigd in
beleid. Vanuit de zorgethiek is het volgens Tronto (2013a) belangrijk dat kwetsbare groepen
ook een stem krijgen in beleid. Dit kan worden gedaan door burgers en beleidsmakers via
participatieve beleidsvorming samen te laten werken in een wederkerig proces. Hiervoor moet
er worden gezocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk burgers te betrekken bij de
beleidsvorming. Via narratieve interviews met mensen met een verstandelijke beperking zijn
in dit onderzoek cliëntportretten opgesteld die de basis vormen voor een storyworkshop met
beleidsmakers. Met behulp van de workshop is onderzocht hoe WMO beleidsmakers de
geleefde ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking interpreteren en vertalen
naar beleid.
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1. Inleiding
Naar aanleiding van mijn stage bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en
de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) wilde ik voor mijn scriptie
onderzoek doen bij de gemeente Rotterdam. Tijdens mijn stage in Den Haag ervoer ik een
kloof tussen de beleidsmakers en adviseurs op het Ministerie en de mensen uit de praktijk.
Vanaf de 28e verdieping van het ministeriegebouw in Den Haag schreef ik over kwetsbare
mensen in de samenleving die ik zelf nooit zag. Dit gaf mij een gevoel van ongemak en het
maakte mij benieuwd wat het beleidsmakers zou kunnen opleveren om in contact te komen
met de mensen die rechtstreeks te maken kregen met de nieuwe WMO wetgeving. Bij de
gemeente Rotterdam kreeg ik de kans om zelf mensen met een verstandelijke beperking te
interviewen en mijn eigen blik te verbreden. Een uitgebreide motivatie voor mijn scriptie
onderwerp is toegevoegd in bijlage 2 (Zie bijlage 2).
In deze scriptie wordt er onderzoek gedaan naar de ‘stemmen’ van mensen met een
verstandelijke beperking. Op dit moment ontbreekt het beleidsmakers aan kennis over deze
groep en worden zij in de politiek nauwelijks vertegenwoordigd. Met de nieuwe WMO
worden mensen met een verstandelijke beperking door de gemeente aangemoedigd om
zelfredzaam te zijn. Tegelijkertijd hebben we te maken met kwetsbare mensen die het
moeilijk vinden om hulp te vragen (Bredewold, 2014). Het verkrijgen van meer kennis over
deze groep kan de gemeente helpen om aan te sluiten bij de behoeften van deze mensen.
Volgens Joan Tronto (2013) is een onderdeel van goede zorg dat er wordt gekozen voor een
democratisch systeem dat alle groepen in de samenleving representeert. In dit onderzoek zal
ik onderzoeken hoe de ‘stemmen’ van mensen met een verstandelijke beperking meer kunnen
worden gehoord in beleid.
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2. Probleemstelling
2.1 Aanleiding
Gemeenten bieden op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) die in 2007
is ingevoerd, ondersteuning aan burgers die dat nodig hebben. Het doel van de WMO is om
burgers zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren en hen te laten ‘meedoen’ in de
samenleving (Hoekstra & Reelick, 2012). In 2012 liet de gemeente Rotterdam een WMO
monitor uitvoeren om een beeld te krijgen van de betekenis van zelfredzaamheid en
participatie voor de ‘WMO-doelgroepen’. De doelgroepen die de gemeente hiervoor
onderzocht waren ouderen, respondenten met een lichamelijke beperking en/ of chronische
ziekte, respondenten met een verstandelijke beperking en respondenten met een psychische
beperking.
De monitor werd gedaan via interviews met een vast panel van respondenten. De gemeente
wilde op die manier de ontwikkeling van zelfredzaamheid en participatie bij kwetsbaardere
Rotterdamse burgers over een langere periode volgen (Hoekstra & Reelick, 2012). Zij was
zich bewust van het feit dat kwetsbare groepen meer moeite hadden met maatschappelijke
participatie. De WMO-monitor kon voor de gemeente inzichtelijk maken welke factoren van
invloed waren op de zelfredzaamheid en kansen tot ‘meedoen’ van deze groepen. Deze
bevindingen werden aangevuld met kwantitatieve gegevens uit de Rotterdamse Sociale Index
(Hoekstra & Reelick, 2012). Deze werd door de gemeente gebruikt om de sociale situatie van
Rotterdam in kaart te brengen. De data voor de Sociale Index werden verzameld via
telefonische, schriftelijke- en internetenquêtes. Dit gaf de gemeente de mogelijkheid om
zowel cijfermatig iets te zeggen over zelfredzaamheid en participatie en de veranderingen
daarin door de tijd heen, als de betekenis van deze begrippen voor de doelgroepen van de
WMO monitor.
Met de invoering van de nieuwe WMO wet in 2015 wil de gemeente opnieuw peilen hoe het
er voor staat met de respondenten die in 2012 hebben deelgenomen aan de eerste WMO
monitor. Hiervoor is besloten om een tweede WMO monitor te doen die bestaat uit
kwalitatieve interviews die deels worden gedaan via de semigestructureerde methode en deels
volgens de narratieve methode. Voor de expertise over de narratieve methode heeft het
onderzoeksteam van de gemeente hulp gevraagd aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH).
Als student van de UvH maak ik deel uit van het onderzoeksteam dat de tweede WMO
monitor uitvoert. Het doel van deze monitor is om te onderzoeken hoe het staat met de
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zelfredzaamheid en participatie van de WMO-doelgroepen na de invoering van de WMO
2015.
2.2 Probleemstelling
Nieuwe WMO
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015)
ingevoerd. Deze heeft als doel om ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk
zelfstandig te laten wonen (Rijksoverheid, 2015). Deze nieuwe wet is de opvolger van de
WMO-wet die ingevoerd is op 1 januari 2007 en is voortgekomen uit de doelstelling van de
overheid om zorg nu en in de toekomst betaalbaar te houden. De drie kerntaken van de WMO
2015 zijn het bevorderen van de sociale samenhang tussen burgers, het ondersteunen van de
zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met chronische psychische
of psychosociale problemen en de bescherming van mensen met psychische of sociale
problemen die de thuissituatie hebben verlaten (WMO kader Rotterdam, 2015).
Met de WMO 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor taken die voorheen vielen onder de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (WMO kader Rotterdam, 2015). Met de
WMO 2015 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid om te beoordelen wat mensen zelf
kunnen en waar zij hulp bij nodig hebben. De gemeente functioneert daarmee als
opdrachtgever en regisseur voor aanbieders en instellingen in het stelsel van zorg en welzijn
(WMO kader Rotterdam, 2015).
Burgerparticipatie in beleidsvorming
De invoer van de WMO 2007 en de WMO 2015 brengt voor grote groepen burgers
veranderingen met zich mee in het sociale domein. Met de WMO 2015 krijgt de gemeente
nieuwe zorgtaken op zich en krijgt zij de taak om burgers te stimuleren om zelfredzaam te
zijn en burgers te laten participeren. Ook zijn gemeenten sinds de invoer van de WMO-wet
(2007) verplicht om burgers bij de beleidsvorming te betrekken. Gemeenten hebben de taak
om te zoeken naar maximaal lokaal draagvlak, een transparant beleid te ontwikkelen en lokaal
verantwoording af te leggen (Verwey Jonker Instituut, 2014). Omdat ‘WMO doelgroepen’
rechtstreeks geraakt worden door het maatschappelijke ondersteuningsbeleid wordt er van
gemeenten verwacht dat zij hun beleid in samenspraak ontwikkelen met hun inwoners en de
vertegenwoordigde organisaties daarvan (Verwey Jonkers Instituut, 2014). De inspraak van
burgers vindt binnen bijna alle gemeenten plaats via een WMO-raad of een vergelijkbaar
orgaan.
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Het is opvallend dat een aantal ‘WMO-doelgroepen’ goed vertegenwoordigd zijn in WMOraden, het gaat hier om ouderen, mensen met een fysieke beperking, mantelzorgers, chronisch
zieken en vrijwilligers (Van Houten et al, 2008; Nederland, 2008; Gilsing, 2010; De Gruijter
et al. 2010). Ook al voor de invoering van de WMO waren deze groepen vaak betrokken bij
het gemeentelijk beleid.
Een aantal andere groepen wordt echter structureel ondervertegenwoordigd in WMO-raden
(Van Klaveren en Poortvliet, 2011). Hierbij gaat het voornamelijk om GGZ groepen
waaronder ook mensen met een verstandelijke beperking. In deze thesis is er voor gekozen
om onderzoek te doen naar mensen met een verstandelijke beperking omdat deze groep
vergeleken met andere WMO doelgroepen weinig mogelijkheden heeft om haar stem te laten
horen in beleid en weinig gebruik maakt van de mogelijkheden die er wel zijn. Zo beschrijft
Hofstede (2014) het feit dat het voor mensen met een verstandelijke beperking niet
vanzelfsprekend is om te stemmen of politiek te participeren.
Buiten het feit om dat mensen met een verstandelijke beperking structureel
ondervertegenwoordigd worden in WMO raden blijken gemeenten het lastig te vinden om
deze groep te bettrekken in de beleidsvorming (Verwey Jonkers Instituut, 2014). Ook wordt
het uit de WMO-evaluatie van het SCP (2010) duidelijk dat de beleidsaandacht voor de kleine
WMO doelgroepen (zoals mensen met een verstandelijke beperking) door de invoer van de
WMO is afgenomen. Hierdoor blijft de problematiek waar mensen met een verstandelijke
beperking mee te maken hebben voor de gemeente relatief onzichtbaar. Dit is veel minder het
geval bij bijvoorbeeld ouderen en mensen met een chronische ziekte omdat hun stemmen nu,
maar ook al voor de invoering van de WMO beter werden vertegenwoordigd in beleid.
Mensen met een verstandelijke beperking
In het Nederlandse beleid ziet men personen met een IQ tot 70 als verstandelijk gehandicapt.
Deze cliëntgroep had in het verleden recht op AWBZ en heeft nu te maken met de nieuwe
WMO (SCP, 2010). In 2008 had een groep van 150.000 mensen recht op AWBZ zorg op
basis van hun handicap. Een even grote groep heeft momenteel te maken met de nieuwe
WMO.
De term ‘vermaatschappeling’ van de zorg staat voor de ontwikkeling van groepen burgers,
zoals mensen met een verstandelijke beperking, die tot in de jaren tachtig in afgelegen
instituten woonden, nu integreren in de maatschappij. Het huidige ideaal van de overheid is
dat zorg zoveel mogelijk wordt gegeven ‘vanuit de samenleving’ (Bredewold & Malda,
8
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2014). In de praktijk is er echter vooral sprake van zorg ‘in de samenleving’. Professionals
verstrekken daarbij zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Met de nieuwe WMO
hoopt de regering ‘community care’ te realiseren waarbij de samenleving zich actief
medeverantwoordelijk gaat voelen voor mensen met een beperking.
Uit de WMO monitor van de gemeente Rotterdam uit 2012 komt naar voren dat mensen met
een verstandelijke beperking weinig participeren in de samenleving. Ze werken nauwelijks en
het ontbreekt sommigen aan een zinvolle dagbesteding (Hoekstra & Reelick, 2012). Deze
groep heeft hulp nodig bij zowel praktische vaardigheden als ondersteuning bij sociale
contacten. Door eigenschappen die samenhangen met een verstandelijke beperking zoals een
gebrek aan zelfvertrouwen, het onvermogen om een hulpvraag te formuleren of een gebrek
aan inzicht in het ontstaan van problemen lukt het respondenten niet altijd om gebruik te
maken van de aangeboden hulp (Hoekstra & Reelick, 2012). Bovendien heeft deze groep
buiten de familie weinig sociale contacten en kan zij nauwelijks een beroep doen op sociale
steun. Door hun beperkte vermogen op het gebied van sociale contacten zijn de participatie en
zelfredzaamheid van deze groep in 2012 gering. In de nieuwe WMO monitor wordt gekeken
of de zelfredzaamheid van deze groepen met ingang van de WMO 2015 is veranderd.
Het ontbreken van ervaringskennis
Van Klaveren en Poortvliet (2011) stellen dat het de gemeente aan ervaringskennis over
WMO-doelgroepen (waaronder mensen met een verstandelijke beperking) ontbreekt. Door
het ontbreken van deze kennis slaagt het beleid er onvoldoende in om aan te sluiten bij de
leefwereld van de mensen waarop het beleid zich richt. Deze kloof tussen de systeemwereld
van het beleid enerzijds en anderzijds dat wat mensen in de leefwereld vragen wordt
beschreven door Habermas (1984). De systeemwereld is het domein waar economische en
bestuurlijke normen domineren. In de leefwereld gaat het daarentegen juist om zingeving,
persoonlijke relaties en waarden. Volgens Habermas (1984) heeft de moderniteit ervoor
gezorgd dat de twee werelden min of meer los van elkaar zijn komen te staan. Het is een
probleem dat op het moment dat de systeemwereld te veel gaat overheersen persoonlijke
zingeving en moraliteit worden ondermijnd (Kunneman, 2007). Het ontbreken van
ervaringskennis over mensen met een verstandelijke beperking bij beleidsmakers brengt dit
gevaar met zich mee.
Gert Jan van den Hout (2015) is beleidsadviseur bij de gemeente Rotterdam op het gebied van
de WMO en benadrukt eveneens dat de gemeente nog onvoldoende kennis en ervaring heeft
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op het gebied van zorg en ondersteuning. Hij benadrukt dat de gemeente niet goed weet hoe
ze het ideaal van zelfredzaamheid en participatie afkomstig uit de WMO moet
operationaliseren naar de gemeentelijke situatie. Net als vele andere gemeenten heeft ook de
gemeente Rotterdam op dit moment nog onvoldoende kennis over mensen met een
verstandelijke beperking. Het ontbreekt de gemeente echter zowel aan kwalitatieve als
kwantitatieve data over deze groep. Via de kwantitatieve data uit de Sociale Index uit 2012
kon de gemeente Rotterdam niet genoeg informatie krijgen over burgers met een
verstandelijke beperking omdat deze groep niet in het onderzoek was geïncludeerd (Hoekstra
& Reelick, 2012). De resultaten van de kwantitatieve analyse uit 2012 zeiden alleen iets over
de groepen ouderen en mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Over de
groep Rotterdammers met een verstandelijke beperking viel echter niets te zeggen (Hoekstra
& Reelick, 2012).
De gemeente Rotterdam zoekt dus naar manieren om het WMO beleid, en dan voornamelijk
het onderzoek naar zelfredzaamheid en participatie van mensen met een verstandelijke
beperking te operationaliseren. Daartoe is behoefte aan inzicht in de leefwereld van mensen
met een verstandelijke beperking. Via kwalitatief onderzoek kan dit inzicht worden
ontwikkeld. Deze keuze voor kwalitatief onderzoek staat in lijn met de toenemende
belangstelling van beleidsmakers voor de zogenaamde ‘leefwereld’ van mensen (SCP, 2015).
Het besef groeit dat cijfers en statistieken belangrijk zijn maar ook een perspectief laten
liggen. De onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam (OBI) gebruikt op dit moment
narratieve interviews in haar onderzoek naar zelfredzaamheid en participatie van WMO
doelgroepen. Een narratief interview kenmerkt zich door het feit dat de respondent sturend is
en dat zijn of haar leefwereld centraal staat (Bohlmeijer, Mies & Westerhof, 2007). Het feit
dat de gemeente Rotterdam interesse heeft in narratieve interviews geeft aan dat de gemeente
meer wil weten over de leefwereld van de burgers die met de WMO te maken hebben.
Het probleem dat beleidsmakers onvoldoende zicht hebben op de leefwereld van mensen met
een verstandelijke beperking is een inhoudelijk probleem (substantieel). Een ander probleem
is van normatieve aard: de leefwereld van mensen waar het beleid om gaat, zou moeten
worden meegenomen in beleid. Het is een probleem dat de ‘stemmen’ van mensen met een
verstandelijke beperking nauwelijks worden vertegenwoordigd in beleid (Van den Hout,
2015). Marian Barnes (2013) benadrukt dat een onderdeel van democratie is dat de stem van
de burger zoveel mogelijk wordt geïntegreerd in beleid. Voor beleidsmakers is er de uitdaging
om ‘recht te doen’ aan het verhaal/ de geleefde ervaring van alle groepen burgers in de
10
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samenleving. Dit is nu niet mogelijk omdat beleidsmakers over onvoldoende kennis
beschikken over mensen met een verstandelijke beperking om recht te kunnen doen aan deze
groep.
Beleidsadviseur van den Hout (2015) benadrukt dat hij bij de ontwikkeling van WMO beleid
meer heeft aan informatie over de daadwerkelijke beleving van burgers, dan statistieken. Door
inzicht in de daadwerkelijke leefwereld van burgers te verkrijgen wordt voorkomen dat
beleidsmakers zich door incidenten laten leiden en achter de feiten aan gaan lopen.
Beleidsmakers hebben volgens van den Hout (2015) baat bij kennis over de leefwereld van
burgers omdat incidenten in de zorg op die manier in de context kunnen worden geplaatst. Op
basis van kennis over de leefwereld van mensen met een verstandelijke beperking kan er
beleid voor worden ontwikkeld dat rekening houdt met de lange termijn perspectieven voor
deze groep mensen in plaats van dat het beleid ‘incident-gestuurd’ wordt. In dit onderzoek ligt
de nadruk op het integreren van leefwereldaspecten van mensen met een verstandelijke
beperking in beleid.
2.3 Zorgethische inkadering van de probleem- en vraagstelling
De zorgethiek gaat uit van de onderlinge verbondenheid en relationaliteit tussen mensen (Van
Heijst, 2005). De mens staat niet alleen op zichzelf maar is verbonden met anderen. Dit
betekent dat de mens anderen nodig heeft als het aankomt op zorg. De zorgethiek erkent de
kwetsbaarheid van mensen en streeft naar een erkenning van afhankelijkheid en asymmetrie
binnen zorgrelaties. Tronto (2013a) spreekt over het begrip ‘interafhankelijkheid’: iedereen is
soms kwetsbaar en op een ander moment sterk, iedereen is zorggever en zorgontvanger op
bepaalde momenten. De interafhankelijkheid en relationaliteit vormen bij de zorgethiek de
basis voor onze identiteit.
Zorgethici als Daniel Engster en Joan Tronto proberen de zorgethiek politiek te funderen. Een
individu staat niet alleen in relatie met anderen maar heeft ook te maken met het systeem
waarbinnen het individu functioneert. Mensen hebben baat bij een systeem wat de waarde van
zorg en relationaliteit erkent. Tronto (2013a) stelt dat een onderdeel van zorg, de zorg voor de
democratie is. In een ‘caring’ democratie staan gelijkheid (gelijke stemmen), vrijheid
(afwezigheid van overheersing) en rechtvaardigheid centraal (proces van
verantwoordelijkheden nemen). Het behouden van een democratie waarin alle burgers
participeren vereist zorg. Persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven is
niet voldoende binnen een democratie. Het gaat in een democratie om de
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verantwoordelijkheid voor de zorg voor alle burgers in de samenleving (Tronto, 2013a). Zorg
omvat een breder terrein dat gaat over instituties, mensen en praktijken van zorg. Een dialoog
tussen verschillende groepen kan er voor zorgen dat de verschillende verantwoordelijkheden
en verplichtingen worden begrepen naast de formele regels en procedures in het beleid
(Barnes, 2013).
Tronto (2013a) stelt dat diegenen die de macht en privileges hebben de zorg negeren en
degraderen. De macht van de waarden ‘autonomie’ en ‘onafhankelijkheid’ in beleid staan
tegenover de ‘interafhankelijkheid’ en ‘relationaliteit’ van de zorgethiek. Het streven van de
gemeente om mensen met een verstandelijke beperking zo autonoom en zelfstandig mogelijk
te maken brengt het risico met zich mee dat de kwetsbaarheid van deze groep wordt
genegeerd. Waarden als ‘autonomie’ en ‘zelfstandigheid’ lijken met de WMO te worden
‘opgelegd’ aan burgers.
Barnes (2012) bespreekt dat traditionele concepten van democratie zijn gebaseerd op de
verkiezing van vertegenwoordigers die beslissingen nemen over sociaal en publiek beleid. Het
probleem met de praktijk van representatieve democratie is dat ze te maken heeft met een
gebrek aan vertrouwen in gekozen politici en een lage verkiezingsopkomst. Op die manier
slaagt ze er niet in om alle burgers een stem te geven. Volgens Joan Tronto (2013a) lukt het
kwetsbare groepen in de praktijk nauwelijks om gehoord te worden in het politieke proces
omdat zij worden uitgesloten van het gesprek met politici en beleidsmakers. Dit geldt ook
voor een grote groep mensen met een verstandelijke beperking. Marion Young (2009) pleit
voor de inclusie van verhalen over deze groep. Op die manier kunnen groepen worden
betrokken bij het politieke proces die nu vaak worden genegeerd of gestereotypeerd en waar
claims over worden gemaakt in het publieke forum.
Barnes (2012) wil met haar werk de geleefde ervaring van mensen wat betreft de zorg voor
elkaar op het werk, thuis en in de publieke ruimte verbinden met het beleid. Zij vindt dat het
voor politici belangrijk is om contact te hebben met de praktijk. Ook stelt Martha Nussbaum
(2011) dat het belangrijk is dat ook emoties worden gehoord bij het tot stand komen van
beleid. Door emoties te erkennen als een belangrijk aspect van de menselijke ervaring krijgen
beleidsmakers een breder scala aan ervaringen te horen van mensen uit de praktijk. Op het
moment dat emoties worden uitgesloten blijft een belangrijk deel van de menselijke ervaring
onzichtbaar. Het kunnen uiten van emoties is voor Nussbaum (2011) een basisconditie om een
waardig mensenleven mogelijk te maken.
12
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Het concept van interactieve beleidsvorming zorgt voor een wisselwerking tussen mensen in
de samenleving en beleidsmakers (Barnes, 2012). Het relationele van de zorgethiek komt
terug in het proces van participatieve beleidsvorming. Bowden (1997) suggereert dat zowel
burgers als beleidsmakers op die manier samenwerken in een wederkerig proces. Bij zorg in
een collectieve context worden ‘zorgontvangers’ betrokken in de besluitvorming (Barnes,
2012). Ontvangers van zorg zijn geen passieve ontvangers van zorg maar worden betrokken
in het maken van beslissingen over hoe anderen leven, werken en tijd doorbrengen. Bij deze
manier van zorg nemen mensen verantwoordelijkheid voor het welzijn van anderen en voor
zichzelf.
Het probleem vanuit zorgethisch perspectief is tweeledig, namelijk dat de gemeente
Rotterdam geen inzicht heeft in de leefwereld van mensen met een verstandelijke beperking
en hun ervaringen onvoldoende betrekt bij het tot stand komen van beleid. Er is op dit
moment geen sprake van participatieve beleidsvorming waarbij burgers en beleidsmakers
samenwerken in een wederkerig proces. Dit brengt het risico met zich mee dat de gemeente
zich te veel focust op autonomie en zelfredzaamheid en onvoldoende rekening houdt met de
kwetsbaarheid en interafhankelijkheid van mensen met een verstandelijke beperking. Doordat
onvoldoende wordt rekening gehouden met de leefwereld van deze groep, bestaat het risico
dat deze groep genegeerd of gestereotypeerd wordt in beleid.
2.4 Vraagstelling
In dit onderzoek wordt er onderzocht hoe WMO beleidsmakers kijken naar de
leefwereldaspecten van mensen met een verstandelijke beperking en hoe zij die denken te
integreren in beleid. Beleidsmakers kunnen er baat bij hebben dat de verhalen van deze groep
worden geïntegreerd in het politieke proces. Het is de vraag hoe de verhalen van mensen met
een verstandelijke beperking geïnterpreteerd worden door WMO beleidsmakers. Wat zullen
zij uiteindelijk doen met de kennis uit de leefwereld van mensen met een verstandelijke
beperking? Zijn uit de uitkomsten van het onderzoek conclusies te trekken over wat in deze
situatie goed beleid is voor mensen met een verstandelijke beperking?
Hoofdvraag:
Hoe interpreteren (WMO) beleidsmakers de geleefde ervaringen van mensen met een
verstandelijke beperking en wat doen beleidsmakers ermee? Wat betekent dit voor goed
(WMO) beleid?
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Deelvragen:
1. Hoe ervaren de (vier geselecteerde) respondenten met verstandelijke beperking
de zorg en ondersteuning die zij ontvangen vanuit de WMO?
2. Hoe interpreteren (WMO) beleidsmakers de ervaringen van de (vier
geselecteerde) respondenten met een verstandelijke beperking?
3. Hoe beogen (WMO) beleidsmakers de ervaringen van (vier geselecteerde)
respondenten met een verstandelijke beperking naar beleid te vertalen?
De geleefde ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking worden in dit
onderzoek via verhalen uiteengezet. Er is gekozen om een beperkte hoeveel casussen
diepgaand te bestuderen. Deze keuze is gemaakt omdat de nadruk in het onderzoek ligt op de
gelaagdheid en nuance van de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking.
De ervaringen die voortkomen uit de interviews worden via gereconstrueerde verhalen als
gespreksstof ingebracht tijdens een zogenaamde verhalenworkshop (storyworkshop) (zie 5.3).
Dit is een relatief nieuwe methode om een reflexieve dialoog te faciliteren tussen
verschillende partijen over een onderwerp waar eenduidigheid ontbreekt (Abma, 2001).
2.5 Doelstelling
Wetenschappelijke relevantie
De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek is om meer te weten te komen over de
leefwereld van mensen met een verstandelijke beperking. Dit kan worden bereikt door
gebruik te maken van kwalitatief onderzoek. Er is veel onderzoek gedaan naar de nieuwe
WMO wetgeving. Deze studies zijn echter voornamelijk kwantitatief van aard (Hoekstra,
2015). Bovendien wordt er in de meeste onderzoeken geschreven ‘over’ mensen met een
verstandelijke beperking in plaats van dat de ervaringen van deze mensen zelf centraal staan.
De methode van narratief onderzoek maakt het mogelijk om het verhaal van een persoon met
een verstandelijke beperking te construeren. Op die manier krijgen lezers van dit verhaal een
blik in de leefwereld van mensen met een verstandelijke beperking. Het narratief onderzoek
biedt als middel een verdieping en verbreding bij het inzichtelijk maken van het verhaal van
mensen met een verstandelijke beperking.
Ook is er weinig informatie bekend over hoe beleidsmakers ervaringen van WMO
doelgroepen vertalen naar beleid. Het komt voor dat onderzoeksrapporten bij ambtenaren van
de gemeente in de la belanden en dat zij door de gemeente nauwelijks worden gebruikt
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(Hoekstra, 2015). Het proces van het tot stand komen van beleid is een ondoorzichtig proces
waar politieke en bestuurlijke belangen meespelen. Met dit onderzoek wordt de professionele
praktijk van WMO-beleidsmakers bij de gemeente Rotterdam onderzocht. Er wordt
inzichtelijk gemaakt hoe WMO-beleidsmakers ervaringen van mensen met een verstandelijke
beperking via verhalen interpreteren en hoe zij deze wel of niet gebruiken bij het tot stand
komen van beleid. Wetenschappelijk gezien genereert dit onderzoek kennis over de
professionele praktijk van WMO-beleidsmakers van de gemeente Rotterdam en van mensen
met een verstandelijke beperking.
Maatschappelijke relevantie
Er is sprake van een kloof tussen de systeemwereld van beleidsmakers en de leefwereld van
de mensen die te maken hebben met de WMO (Zie paragraaf 3.1 in het theoretisch kader).
Met de systeemwereld bedoelt Habermas (1984) het domein waar economische en
bestuurlijke normen domineren. Hier tegenover plaats Habermas de leefwereld waar het
daarentegen juist draait om zingeving, persoonlijke relaties en waarden. De kennis die
beleidsmakers hebben van mensen met een verstandelijke beperking is vaak gebaseerd op het
lezen van rapporten en het hebben horen praten ‘over’ deze groep (Van den Hout, 2015).
Zogenaamde ‘feeling’ met de praktijk wordt gemist. Maatschappelijk gezien zou dit
onderzoek er voor kunnen zorgen dat de leefwereld van mensen met een verstandelijke
beperking zichtbaarder kan worden gemaakt voor beleidsmakers.
Beleidsmakers en onderzoekers willen in de praktijk meer kennis tot zich nemen over de
leefwereld van mensen met een verstandelijke beperking (Van den Hout, 2015). In de realiteit
moeten beleidsmakers zich echter vaak verantwoorden tegenover bestuurders. Kwantitatief
onderzoek leent zich beter voor deze verantwoording dan kwalitatief onderzoek. Young
(2009) stelt dat groepen die vaak worden genegeerd bij het tot stand komen van beleid vaak
worden gestereotypeerd. Er worden regelmatig claims gemaakt over deze groepen met als
gevolg dat een genuanceerder beeld over deze groepen ontbreekt in het publieke debat.
Levensverhalen kunnen in maatschappelijk opzicht een emanciperende functie vervullen
doordat zij functioneren als ‘counterstories’, als verhalen die een genuanceerder beeld bieden
van mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen op die manier bijdragen aan de
sociale en maatschappelijke acceptatie van deze groep (Meininger, 2007).
2.6 Relevantie in zorgethische termen
In de zorgethiek staan praktijken centraal: daar spelen de morele vragen en wordt morele
kennis opgedaan. Kennis over deze praktijken komt zowel voort uit de ervaring en
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belevingswereld van de mensen die zorg ontvangen als vanuit de ethiek. In dit onderzoek is er
ook ruimte voor emoties die leven bij mensen met een verstandelijke beperking. Martha
Nussbaum (2011) stelt dat het belangrijk is dat ook emoties worden gehoord bij het tot stand
komen van beleid. Naast feiten vormen ook emoties en onderbewuste kennis een belangrijke
kennisbron voor de zorgethiek. Het kunnen uiten van emoties is voor Nussbaum (2011) een
basisconditie om een waardig mensenleven mogelijk te maken. Door emoties te erkennen als
een belangrijk aspect van de menselijke ervaring krijgen beleidsmakers toegang tot stemmen
van burgers die tot nu niet gehoord werden.
Leget, Borry & De Vries (2009) stellen dat het ontbreken van empirisch bewijs het risico met
zich meebrengt dat het contact met de ‘lived morality’ verloren gaat. Als onderzoeker kan
men door een onderwerp theoretisch te benaderen het contact met de respondenten en hun
geleefde ervaringen verliezen. Er bestaat dan het risico dat de theoretische benadering niet
aansluit bij de ervaringen van mensen in de praktijk. De ‘critical applied ethics’ gaat er van
uit dat een zorgpraktijk kan worden beoordeeld door zowel empirische als normatieve ethiek
(Leget, borry & De Vries, 2009). In dit onderzoek wordt er een combinatie gemaakt tussen
empirisch en normatief onderzoek wat kenmerkend is voor de zorgethiek. De geleefde
ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking en beleidsmakers worden verbonden
met theorieën uit de zorgethiek.
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3. Theoretisch kader
3.1 De kloof tussen de leef- en systeemwereld
Van beleidsmakers wordt regelmatig gezegd dat zij te veel in de ‘ivoren toren’ blijven zitten
en te weinig contact hebben met de dagelijkse praktijk. Van beleidsmakers wordt regelmatig
gezegd dat zij te veel in de ‘ivoren toren’ blijven zitten en te weinig contact hebben met de
dagelijkse praktijk.
Volgens Todes, Galwin & Dahlberg (2006) kan het concept van de ‘leefwereld’ worden
gebruikt om zorgprakijken humaner te maken. Het kan een tegenwicht bieden tegen het door
Habermas (1984) beschreven gevaar van de kolonisering van de leefwereld. Hiermee bedoelt
Habermas de nadelen van de moderniteit waar het kapitalisme en technologische vooruitgang
mensen tot producten hebben gereduceerd. De waarde die aan mensen in de maatschappij
wordt toegedeeld is samen gaan vallen met de vraag of zij in staat zijn goed te kunnen
functioneren in grote, onpersoonlijke processen en systemen.
Todes, Galwin & Dahlberg (2006) beschrijven de waarde van ‘lifeworld-led care’ dat twee
betekenissen heeft. De eerste betekenis betreft de culturele en politieke beweging naar een
grotere participatie van patiënten in de gezondheidszorg. Het begrip sluit daarmee aan bij het
ideaal van participatieve democratie dat burgers ‘van onderop’ wil betrekken bij beleid
(Barnes, 2012). De tweede betekenis gaat over de behoefte aan menselijke waarden die
tegenover de heersende tendens van technologie en specialisatie kunnen worden geplaatst
(Todes, Galwin & Dahlberg, 2006).
Met de aandacht voor de leefwereld lijkt ook het begrip ‘burgerschap’ volop in de
belangstelling te staan. Ridley & Jones (2012) spreken over de hernieuwde interesse in het
concept van burgerschap tegenover de tendens van consumentisme. Turner (1990) beschrijft
het gegeven dat in navolging van het idee van burgerschap wij als mensen rechten en
verantwoordelijkheden hebben. In tegenstelling tot het consumentisme dat competitie centraal
stelt draait het bij het concept burgerschap om coöperatie tussen burgers. Deze beweging van
participatieve democratie kan worden gezien als een respons naar de nadelige kanten van
technologische vooruitgang, namelijk de potentie om minder humane processen, systemen en
instituties voort te brengen (Todes, Galwin & Dahlberg).
Todes, Galwin & Dahlberg (2006) schrijven dat ‘lifeword-led care’ ook een politieke
dimensie heeft. Het is bedoeld om zowel zorgpraktijken als beleidsmakers te informeren over
de ervaringen van mensen in de leefwereld. De auteurs stellen dat beschrijvingen van geleefde
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ervaringen meer gedetailleerd en informatief zijn dan een benadering die uitgaat van
evaluaties of beoordelingen. De politieke dimensie van de ‘lifeworld-led care’ stimuleert de
ontwikkeling van beleid en processen die burgers meer centraal doen staan in zorgcontexten.
Ook hoogleraar bestuurskunde Gabriël van der Brink ziet het belang van het feit dat
beleidsmakers zich richten op wat mensen in de leefwereld vragen (Busel, 2012). De WMO
heeft immers het ideaal om juist de burger meer centraal te stellen en aan te sluiten bij zijn
behoeften. Hij meent dat een transitie in het sociale domein (WMO-wetgeving) weinig zin
heeft op het moment dat er een menselijke relatie tussen de professional en de burger wordt
gemist.
3.2 De praktijk van ‘lifeworld-led care’
De politieke dimensie van de ‘lifeworld-led care’ stimuleert de ontwikkeling van beleid en
processen die burgers meer centraal doen staan in zorgcontexten. Eén van de belangrijkste
manieren om dit te doen is door burgers en beleidsmakers met elkaar in gesprek te laten gaan.
Habermas (1984) benoemt het gesprek tussen ‘gewone burgers’ en beleidsmakers
communicatieve rationaliteit. Hij stelt dat door het voeren van gesprekken tussen
beleidsmakers en burgers kan worden voorkomen dat de leefwereld wordt gekoloniseerd door
de instituties van de staat. Idealiter zou iedere burger die in staat is om te spreken en te
handelen moeten deelnemen aan het gesprek en zijn wensen uitspreken. Barnes (2012)
benoemt dit idee van Habermas ‘interactieve’ beleidsvorming wat uiteindelijk als doel heeft
om wisselwerking te laten ontstaat tussen mensen in de samenleving en beleidsmakers.
Een andere manier om beleidsmakers en burgers met elkaar in gesprek te brengen is via
beleidsfora. Deze worden in toenemende mate gebruikt door beleidsmakers. Barnes (2012)
maakt gebruik van een concept van democratie waar burgers met elkaar op een directe wijze
kunnen discussiëren zonder de mediatie van gekozen vertegenwoordigers. Op deze manier
kan lokale of experimentele kennis van burgers naast professionele en technische kennis
worden gezet. Naast het vergroten van de kennis van beleidsmakers nemen beleidsmakers op
die manier ook meer kennis tot zich over nieuwe onderwerpen en dwingt het hen to‘Care
About’ de ervaringen van mensen uit de praktijk. Het concept to‘Care About’ is een concept
van Tronto (2007) en gaat over het belang van het erkennen van zorg voor andere mensen.
Doordat beleidsmakers met burgers in gesprek gaan worden zij zich bewust van hun
behoeften en van het feit dat zorg belangrijk is. Op het moment dat beleidsmakers het belang
van zorg erkennen kunnen zij via het concept van ‘Taking Care of’ (Tronto, 2007) hun
verantwoordelijkheid nemen en daadwerkelijk zorg dragen voor de burgers in kwestie.
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De houding van de overheid heeft ook invloed hebben op de manier waarop burgers omgaan
met anderen in de samenleving. Tronto (2013b) beschrijft haar vijfde fase van zorg, ‘Caring
with’ namelijk als een morele dimensie die uitgaat van solidariteit en vertrouwen. Zij legt uit
dat in een samenleving waar de overheid zorg draagt voor haar burgers en kan voorzien in
hun behoeften, diezelfde burgers meer open zullen staan voor de behoeften van andere
mensen. Op het moment dat de overheid goed voor haar burgers zorgt, zal er namelijk meer
solidariteit en vertrouwen ontstaan. Deze fase van ‘Caring with’ is volgens Tronto (2013b)
een vereiste voor het realiseren van een democratisch systeem waar de overheid enerzijds
zorg draagt voor haar burgers maar waar burgers anderzijds ook zorg dragen voor elkaar.
Een andere methode zijn om het gesprek tussen burgers en beleidsmakers aan te gaan is via
verhalen. Deze methode wordt behandeld in de volgende paragraaf.
3.3 Verhalen: toegang tot de leefwereld
Verhalen en/ of levensverhalen worden in de zorg steeds vaker ingezet om zorgvragers een
‘stem’ te geven. Dit sluit aan bij het zorgethische streven om ‘zorgontvangers’ te betrekken in
de besluitvorming (Barnes, 2012).
In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt de narratieve benadering
ingezet om zorgvragers beter te leren kennen in hun unieke identiteit (Meiniger, 2007). Dit
past binnen de hermeneutische- fenomenologische ervaring omdat zorgverleners dicht bij de
ervaring van mensen blijven. Hierdoor kunnen de zorgverlening en het zorgaanbod op het
eigen karakter en de unieke leefstijl van de zorgvragen worden afgestemd. Levensverhalen
hebben bovendien een maatschappelijke en emanciperende functie omdat ze de stem van
mensen met een verstandelijke beperking hoorbaar kunnen maken. Het levensverhaal van
deze groep zou als basis en gids kunnen dienen voor een steeds vernieuwende ontmoeting
tussen zorgverlener en zorgvrager (Meiniger, 2007).
Een belangrijk motief voor levensverhaalonderzoekers is dat de onderzoekers hun
betekenissen niet willen opleggen aan de onderzochten, maar hen ongestuurd willen laten
spreken over de betekenissen die zij zelf toekennen aan wat er in hun en hun samenleving
gebeurt (Nijhof, 2007). Zij zoomen in op de betekeniswereld van de mensen die zij
onderzoeken. Ook zorgt het levensverhaal voor een grotere gevoeligheid voor heterogeniteit
in de opvattingen en handelingen van mensen (Nijhof, 2007). Het beeld van mensen over
mensen met een verstandelijke beperking is vaak zwart-wit en deze doelgroep wordt vaak
beschreven via een taal van homogene begrippen. Mensen zijn niet alleen kwetsbaar of
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zelfredzaam, er zit nog een rijke laag aan betekenissen tussen. De heterogeniteit in de sociale
werkelijkheid van mensen met een verstandelijke beperking is met een open instrument als
het levensverhaal beter te achterhalen. Ook kan een levensverhaal ruimte bieden om een
gedifferentieerder beeld te geven van een medische diagnose.
In dit onderzoek hebben de verhalen over mensen met een verstandelijke beperking
maatschappelijke en emanciperende functie omdat ze recht doen aan de heterogeniteit van de
sociale werkelijkheid van deze groep. De verhalenkunnen als methode dienen om
participatieve beleidsvorming tot stand te brengen.
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4. Conceptueel raamwerk
4.1 Sensitizing concepts
In dit hoofdstuk wordt een conceptueel raamwerk gegeven voor het onderzoek. Als eerste
wordt er een overzicht gegeven van de ‘sensitizing concepts’ die in het onderzoek worden
gebruikt. Deze worden in de sociale wetenschappen gebruikt om de onderzoeker enige
richting te geven tijdens het veldwerk (Patton, 2002). Het aanwijzen van ‘sensitizing
concepts’ maakt ons bewust dat een onderzoeker nooit compleet ‘blanco’ het onderzoeksveld
ingaat maar altijd bepaalde ideeën heeft van concepten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de
onderzoeker tijdens het veldwerk de ‘sensitizing concepts’ op de achtergrond houdt en het
onderzoeksveld met een open blik betreed.
De gevonden ‘sensitizing concepts’ zijn voortgekomen uit de literatuur, de bijeenkomst met
stakeholders, de WMO pilot uit 2012, de overlegsituaties met het onderzoeksteam en de eigen
verwachtingen van de onderzoeker.
Kwetsbaarheid

Sociaal netwerk (familie, vrienden, buren)

Zelfredzaamheid

Hulpvraag

Autonomie

Werk en dagbesteding

Preventie

Gezondheid (lichamelijk, geestelijk)

Veerkracht

Huishouden

Sociale context

Meedoen in de maatschappij

Wederkerigheid

Verstandelijke beperking

Financiën

Afhankelijkheid

Mobiliteit

Dagelijks leven

Vertrouwen

Leefwereld/ Systeemwereld

Groei

Onzekerheid

Buurt/ buurtvoorzieningen

Bureaucratie

Sociaal netwerk

Eenzaamheid

Zoeken van hulp (hulpverlening)

Misbruik/ mishandeling
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Hobby’s/ vrije tijd

Huisdieren

Draaglast/ draagkracht

WMO/ wetgeving

Gemeente

Democratie

Fysieke beperking

Politiek

Beleid

Efficiëntie

Zingeving

Opleiding/ werk

Zorgprofessionals

Zorginstellingen

Stigmatisering
4.2 Theoretische benadering
Binnen de wetenschap is er een filosofische discussie over de aard van de realiteit en de
manier waarop wetenschappers kennis tot zich kunnen nemen (Patton, 2002). Dit wordt ook
wel het ‘paradigma debat’ genoemd. Een paradigma is een bepaald wereldbeeld met
bijbehorende filosofische opvattingen en methoden die bepalend is voor welk bewijs
acceptabel is en welke veronderstellingen voor waar worden aangenomen. Het is belangrijk
om te realiseren dat zowel wetenschappers als niet-wetenschappers sterke meningen hebben
over wat geloofwaardig bewijs is en dat paradigma’s normatief zijn.
Dit onderzoek gaat uit van een hermeneutisch-interpretatief paradigma. Terwijl de
wetenschap in het algemeen een grote waarde toekent aan objectiviteit, is bij de
hermeneutische-interpretatieve traditie de subjectieve beleving een belangrijke bron van
kennis. Wilhelm Dilthey meent dat de interpretatieve menswetenschappen en de
experimentele natuurwetenschappen fundamenteel anders van aard zijn en daarom ook
methodisch anders benaderd dienen te worden in de wetenschap (Delanty & Strydom, 2003).
Ook al ziet de onderzoeker verbanden in de sociale werkelijkheid, hij moet uiteindelijk altijd
interpreteren wat per definitie subjectief is. Het uitgangspunt van dit paradigma is dat de
sociale werkelijkheid niet objectief kenbaar is, maar wel te begrijpen (Patton, 2002).
Fenomenologie
Een kwalitatief onderzoeksdesign moet voldoende open en flexibel zijn om het bestudeerde
fenomeen te kunnen onderzoeken (Patton, 2005). De onderzoeker kan vanuit het
hermeneutisch- interpretatieve paradigma verschillende keuzes maken voor zijn theoretische
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benadering. In dit onderzoek wordt er uitgegaan van een fenomenologisch-hermeneutische
benadering. De fenomenologie is afkomstig van de filosoof Edmund Husserl die kritiek had
op het positivistische paradigma van zijn tijd (Delantry & Strydom, 2003). Husserl vond het
belangrijk dat ook de betekenissen van objecten en ervaringen een rol kregen binnen de
wetenschap. Zijn basis filosofische veronderstelling was dat we onze ervaringen alleen
kunnen kennen door de percepties en betekenissen waar we ons bewust van zijn (Patton,
2002). Het uiteindelijke doel van de fenomenologie is om dagelijkse ervaringen beter te leren
begrijpen (Patton, 2002). Fenomenologische onderzoekers stellen de belichaamde en
experimentele betekenis centraal met als doel om een rijke, complexe beschrijving van een
concreet fenomeen te geven (Finlay, 2009).
Wertz (2005) beschrijft de fenomenologie als een ‘lowhovering,
in-dwelling, meditative philosophy that glories in the concreteness of personworld
relations and accords lived experience, with all its indeterminancy and ambiguity,
primacy over the known” (p. 175)’.
Voor Husserl was het oorspronkelijke doel van fenomenologisch onderzoek puur
beschrijvend. Bij filosofen als Gadamer en Ricoeur kwam ook de interpretatie centraal te
staan (Delantry & Strydom, 2003). Bij dit onderzoek ligt er voor de onderzoeker zowel een
taak bij de beschrijving van geleefde ervaringen als de interpretatie ervan. Eerst begint de
onderzoeker met het geven van concrete beschrijvingen van geleefde ervaringen die bij
voorkeur vanuit de eerste persoon via dagelijkse taal worden beschreven en waarbij abstracte
generalisaties worden vermeden (Finlay, 2009). De onderzoeker blijft op die manier dicht bij
het materiaal met haar rijkheid en complexiteit. Naast het beschrijven van ervaringen
interpreteert de onderzoeker deze ook. Patton (2002) meent dat beschrijvingen en
interpretaties zo met elkaar verwikkeld zijn in fenomenologisch onderzoek dat ze vaak één
worden. De onderzoeker zit daarbij in een continue afwisselend proces tussen beschrijven en
interpreteren. Interpretatie is essentieel om de ervaringen te begrijpen. Volgens de
fenomenologische benadering is er geen objectieve realiteit voor mensen maar bestaat er
alleen een realiteit die zij ervaren en waar zij betekenis aan geven. Deze interpretatie is niet
slechts persoonlijk want er moet ook sprake zijn van een essentiële gedeelde ervaring (Patton,
2002). De essentie van de gedeelde ervaring vormt de kern van de fenomenologie.
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Fenomenologisch onderzoek in de praktijk
Bij het doen van fenomenologisch onderzoek is het belangrijk om als onderzoeker een
passende houding aan te nemen. Deze moet zowel responsief te zijn naar het onderzochte
fenomeen als naar de subjectieve connectie tussen de onderzoeker en het onderzochte. De
onderzoeker moet daarbij reflectief zijn naar zijn eigen positie en opvattingen die het
onderzoek kunnen beïnvloeden. Finlay (2009) benadrukt dat het naast het geven van een rijke
beschrijving van de leefwereld belangrijk is dat de onderzoeker een open fenomenologische
houding aanneemt waarbij de onderzoeker zijn eigen oordeel opzij zet en met een open blik
waarneemt. Het is voor de wetenschapper een uitdaging om qua houding enerzijds
wetenschappelijk afstand te nemen maar anderzijds wel open te staan en bewust te zijn van de
interactie met de onderzoeksgroep met betrekking tot de eigen ervaring.

In dit onderzoek wordt er gekeken naar de interpretatie van het individuele verhaal van de
respondent. Als onderzoeker ligt er een taak om recht te doen aan het individuele verhaal van
een respondent en tegelijkertijd te zoeken naar het gemeenschappelijke verhaal wat bruikbaar
is voor beleid.
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5. Methode
In dit hoofdstuk zal worden uitgelegd welke methoden er in het onderzoek zijn gebruikt. Het
onderzoek bestaat uit narratieve interviews en een storyworkshop met WMO beleidsmakers.
Tijdens de eerste fase van het onderzoek zijn er narratieve interviews gehouden met mensen
met een verstandelijke beperking. Hierna vond in de tweede fase van het onderzoek de
storyworkshop plaats waar de geconstrueerde verhalen een startpunt waren voor een dialoog
tussen WMO-beleidsmakers.
5.1 Onderzoeksbenadering
Kwalitatief onderzoek
Er is in dit onderzoek gekozen om kwalitatief onderzoek te doen omdat dit aansluit bij de
fenomenologische-hermeneutische onderzoeksbenadering. Kwalitatief onderzoek heeft de
voorkeur boven kwantitatief onderzoek omdat het in dit onderzoek draait om de
belevingswereld van mensen met een verstandelijke beperking en de professionele praktijk
van WMO-beleidsmakers. Het uitgangspunt van kwalitatief onderzoek is dat mensen
betekenis geven aan hun sociale omgeving en op basis daarvan handelen (Boeije, 2005).
Kenmerkend voor kwalitatief onderzoek is dat de onderzoeker zelf het instrument is en dat de
kwaliteit van het onderzoek voor een groot deel afhangt van de competenties en vaardigheden
van de onderzoeker (Patton, 2002).
Boeije (2005) zet uiteen dat kwalitatieve onderzoekers op zoek zijn naar het zogenaamde
‘inner perspective’ of ‘emic perspective’ waar de onderzochte respondenten en hun leefwereld
centraal staan. Dit staat tegenover het ‘etic perspective’ waarmee het perspectief van de
onderzoeker en zijn theoretische invalshoek worden aangeduid. Bij het ‘emic perspective’
past een open procedure waar de onderzoeker zichzelf inzet als persoon om data te
verzamelen. Kenmerkend bij deze manier van dataverzameling is dat de uitvoering niet
helemaal van te voren in het onderzoeksplan is vast te leggen (Boeije, 2005). Veel
beslissingen omtrent de methode worden tijdens het onderzoek genomen en niet vooraf.
Dit onderzoek richt zich specifiek op de leefwereld van mensen met een verstandelijke
beperking en de leefwereld van WMO beleidsmakers. Ervaringen kunnen het beste worden
onderzocht door een directe betrokkenheid tussen de onderzoeker en de leefwereld van
respondenten (Finlay, 2009). Er wordt hier uitgegaan van de uitspraken en observaties van de
respondenten zelf, die door de onderzoeker worden geïnterpreteerd.
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5.2 Casusdefinitie, onderzoekseenheid
In de WMO monitor van de gemeente Rotterdam uit 2012 zijn tachtig semigestructureerde
interviews afgenomen met verschillende cliëntgroepen die gebruik maken van de WMO
(Hoekstra & Reelick, 2012). In de WMO pilot van 2015 worden deze zelfde respondenten
opnieuw benaderd voor een interview. In dit onderzoek richten wij ons alleen op de volgende
groep respondenten: mensen jonger dan 75 met een verstandelijke beperking. In de eerste
WMO pilot ging het om een groep van 13 mensen. In het onderzoek worden er een beperkt
aantal casussen diepgaand geanalyseerd in plaats van dat een grote hoeveelheid casussen
wordt onderzocht. Uiteindelijk zijn er vier casussen (interviews) diepgaand geanalyseerd.
Tijdens fase één zijn narratieve interviews gehouden met de respondenten met een
verstandelijke beperking. Deze respondenten zijn via een brief van de gemeente uitgenodigd
om deel te nemen aan het onderzoek. Vanwege de beperkte tijd die er voor het onderzoek
stond is er voor gekozen om drie van de vier narratieve interviews te gebruiken voor de
storyworkshop. In dit onderzoek was het belangrijker om een beperkt aantal casussen
diepgaand te bestuderen dan meer casussen globaal te behandelen. Voor de storyworkshop
was het relevant om drie verschillende verhalen te gebruiken om een divers beeld te kunnen
schetsen van mensen met een verstandelijke beperking. Vanwege de kleine hoeveelheid
casussen was het echter niet mogelijk om generaliseerbare uitspraken te doen over mensen
met een verstandelijke beperking. De bevindingen uit het onderzoek kunnen echter wel
overdraagbaar zijn naar andere contexten (zie 5.6).
Gedurende de interviewfase is uitgegaan van een ideografische benadering die iedere
respondent beschouwt als een aparte onderzoekseenheid. Vervolgens zijn de interviews
geanalyseerd en heeft er een reconstructie plaatsgevonden van het verhaal.
In fase twee zijn de gereconstrueerde verhalen voorgelegd aan WMO beleidsmakers.
Gedurende de storyworkshop gingen zij met elkaar in gesprek over de gedeelde ervaringen
die mensen met een verstandelijke beperking hebben als het aankomt op zorg en
ondersteuning binnen de gemeente Rotterdam. De storyworkshop is opgenomen en
uitgeschreven. Uiteindelijk is het transcript van de workshop geanalyseerd op basis van
‘Claims, concerns en issues’ (Guba & Lincoln, 1989).
De andere onderzoekseenheid in het onderzoek zijn de WMO beleidsmakers van de gemeente
Rotterdam die zijn betrokken bij de storyworkshop. Deze beleidsmakers zijn uitgezocht en
benaderd via het onderzoeksteam van de gemeente.
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5.3 Dataverzameling en analyse
Het onderzoek bestond uit twee fasen. Tijdens fase één zijn er vier interviews gehouden met
mensen met een verstandelijke beperking en tijdens fase twee heeft er een zogenaamde
‘storyworkshop’ plaatsgevonden. Een ‘storyworkshop’ is een bijeenkomst waarbij er een
dialoog wordt vormgegeven via verhalen, gesprekken of interpretaties tussen verschillende
groepen (Abma, 2001). In dit onderzoek heeft er een storyworkshop plaatsgevonden waar de
verhalen van mensen met een verstandelijke beperking zijn voorgelegd aan de WMO
beleidsmakers uit de professionele praktijk.
Narratieve interviews en analyse
Via narratieve interviews zijn in dit onderzoek de geleefde ervaring van mensen met een
verstandelijke beperking onderzocht. Bij de fenomenologische benadering dienen de
narratieve interviews om meerdere lagen van de ervaring van de respondent naar voren te
halen (Boer & Evers, 2007). De interviewer is uit op het uitvragen van voorbeelden en
verhalen uit het dagelijkse leven van de respondent. In de interviewguide zijn diverse
narratieve elementen opgenomen.
De interviewguide is bijgevoegd in bijlage 2. (Zie bijlagen).
De interviews zijn vervolgens geanalyseerd aan de hand van vijf fasen (Visse, 2014). Deze
vijf fasen zijn gebaseerd op de narratieve analyse volgens de methode van McCormack
(2000a, 2000b) en de interpretatieve-analysemethode van Riessman (2008). De methode van
McCormack (2000a, 2000b) bestaat uit twee delen. Tijdens deel (1) wordt het transcript
vanuit meerdere blikrichtingen gelezen. Vervolgens wordt in deel (2) een interpretatief
verhaal ontwikkeld dat recht doet aan die blikrichtingen. De methode van Riessman (2008)
bestaat uit de volgende vijf stappen: (1) actief luisteren, (2) hertranscriberen, (3) coderen, (4)
hervertellen en (5) afstemmen en afsluiten.
Bij het construeren van dit verhaal wordt er rekening gehouden met diverse narratieve
elementen uit het verhaal als tegenstellingen en perioden in de tijd. Dit komt naar voren bij de
eerste stap van Riessman (2008) waar er specifiek aandacht wordt besteed aan de karakters in
het verhaal, het narratief proces, de context, plaats en tijd van het verhaal, de belangrijkste
gebeurtenissen, plekken en perioden en de aard en verloop van het gesprek en transcript.
Visse (2014) pleit ervoor dat bij het ontwikkelen van een interpretatief verhaal het belangrijk
is dat het verhaal in zijn meervoudigheid wordt benaderd en aandacht heeft voor complexiteit.
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Als het verhaal te veel gereduceerd wordt doet dit tekort aan de geleefde ervaring van de
mensen waar het over gaat.
In fase vier van Riesmann (2008) wordt er een nieuw verhaal geconstrueerd. Van de vier
narratieve interviews zijn er op die manier vier verhalen geconstrueerd. Deze verhalen
dienden als materiaal voor de storyworkshop. Door het tijdsgebrek van de WMObeleidsmakers is er besloten dat het verhaal voor de workshop een maximale omvang van
twee A4 mocht hebben. Vanwege praktische redenen was het lastig om aan de respondenten
(mensen met een verstandelijke beperking) te vragen of zij zich in het verhaal herkenden. Zo
had ik als onderzoeker bijvoorbeeld geen beschikking over de emailadressen van de
respondenten.
Voor het beantwoorden van de deelvragen is er gebruik gemaakt van de uitgebreide narratieve
analyse die is uitgevoerd via de narratieve interpretatieve analysemethode. Deze uitgebreide
analyses zijn als bijlagen bijgevoegd bij dit onderzoek.
Storyworkshops
Bij de selectie van de respondenten voor de storyworkshop was het belangrijkste
selectiecriteria dat ze beleidsmaker waren binnen de gemeente Rotterdam en een directe
affiniteit hadden met de WMO. Een effectieve manier om de respondenten uit te nodigen was
om hen via via te benaderen, waarbij er gebruik gemaakt is van de contacten die mensen uit
het onderzoeksteam hadden met beleidsmakers. Om de storyworkshop aantrekkelijker te
maken voor beleidsmakers is er gekozen voor een informele setting met een verzorgde lunch.
Er zijn in totaal zeven respondenten uitgenodigd met als doel om minimaal drie respondenten
te kunnen laten deelnemen aan de workshop. Er is specifiek gekozen voor WMO
beleidsmakers omdat zij door de nieuwe WMO direct te maken hebben met de groep mensen
met een verstandelijke beperking. Tegelijkertijd is de kennis over deze groep bij de gemeente
nog gering (Van den Hout, 2015). Ook zijn een aantal beleidsmakers van ‘Jeugd’ en ‘Werk en
Inkomen’ benaderd die eveneens affiniteit hadden met cliëntportretten en mensen met een
verstandelijke beperking. Omdat het lastig bleek om beleidsmakers te vinden voor de
workshop was het belangrijkste om voldoende beleidsmakers bereid te krijgen om deel te
nemen aan de workshop, ook als zij beleidsmaker waren op een ander gebied dan de WMO.
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Praktijk storyworkshops
Het gebruik van ‘storyworkshops’ is een relatief nieuwe methode om een reflexieve dialoog te
faciliteren tussen verschillende partijen over een onderwerp waar eenduidigheid ontbreekt.
Tineke Abma (2001) beschrijft hoe deze methode wordt gebruikt om een dialoog tussen
patiënten en docenten op gang te brengen over palliatieve zorg. Deze dialoog wordt
vormgegeven via verhalen, gesprekken en interpretaties van de twee betrokken groepen.
Abma (2001) wijst op het feit dat mensen met verschillende achtergronden, meningen en
belangen feiten verschillend interpreteren en dat er onduidelijkheid blijft bestaan.
De begeleider van de storyworkshop functioneert als een begeleider die de condities schept
om het proces van betekenisgeving tussen verschillende partijen vorm te geven. Het is voor de
begeleider belangrijk om de gesproken interviews zorgvuldig om te zetten in geschreven tekst
zonder daarbij de bewoording van de respondent te verliezen. Tijdens de workshop is het
belangrijk om een veilige sfeer te scheppen en het deelnemers bewust te maken van het doel
van de workshop. Via actieve gesprekken in kleine groepen kan de betekenis en de nuance uit
verhalen worden verkend. In dit onderzoek is dit gedaan door een kleine groep van vier WMO
beleidsmakers die gezamenlijk drie verhalen van mensen met een verstandelijke beperking
mogen lezen en duiden in de context van hun werk als beleidsmaker
De ‘storyworkshop’ bestaat uit drie fasen. In fase (1) wordt een klein aantal interviews
gelezen, in fase (2) vindt de dialoog plaats en in fase (3) worden de bevindingen tussen de
verschillende groepen geïntegreerd (Abma, 2001). Tijdens de workshop in dit onderzoek
stonden alleen de perspectieven van beleidsmakers op de verhalen van de mensen met een
verstandelijke beperking centraal. Vanwege de beperkte tijd van dit scriptietraject bleek het
niet mogelijk om een vervolgworkshop te plannen waarbij ook mensen met een beperking of
ander stakeholders aan tafel zitten. Toch is een dialoog op zich al van toegevoegde waarde
omdat er via de cliëntportretten een stem wordt gegeven aan diegenen die nu niet gehoord
worden (Abma, 2001). Als begeleider is het belangrijk om enerzijds aandacht te hebben voor
het unieke van ieder verhaal maar ook te letten op de dynamica tussen de verhalen en hun
vertellers. De beleidsmakers zijn uiteindelijk geïnteresseerd in dat wat de verhalen van
mensen met elkaar verbind.
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Uitvoering storyworkshop
Omdat de beleidsmakers bekend waren met de term ‘cliëntportretten’ is de strategische keus
gemaakt om de opgetekende verhalen uit de analyse te bestempelen als cliëntportretten. De
deelnemende beleidsmakers aan de storyworkshop hebben een week van te voren de
benodigde drie ‘cliëntportretten’ opgestuurd gekregen via de mail. Op deze manier konden zij
zich alvast inlezen en kon er in de workshop meteen ‘to the point’ worden gekomen. De
respondenten zijn telefonisch en per e-mail benaderd om deel te nemen aan de workshop.
Omdat niet alleen WMO- beleidsmakers affiniteit hebben met cliënten met een verstandelijke
beperking en cliëntportretten is er besloten om ook beleidsmakers te benaderen die op een
andere manier met deze doelgroepen te maken hebben (Werk & Inkomen, Jeugd).
Tijdens de workshop kregen de deelnemers de gelegenheid om zich aan elkaar voor te stellen
en hun verwachtingen uit te spreken over de workshop. De workshop werd begeleid door
twee begeleiders (de auteur van deze scriptie in samenwerking met de opdrachtgeefster) waar
de eerste de leiding nam en de tweede begeleider aantekeningen maakte op de flap-over.
Hierna werd er aan de deelnemers het volgende gevraagd: 1. ‘Wat valt je op?’ 2. ‘Waarom
valt je dat op?’. Vervolgens was er ruimte om elkaar in gesprek te gaan. De belangrijkste
punten uit de workshop werden door de tweede begeleider genoteerd op de flap-over.
Vervolgens werd er in een tweede ronde aan de deelnemers gevraagd: 3. ‘Wat kan je hier als
beleidsmaker mee?’ en 4. ‘Wat heb je nodig om hier iets mee te kunnen?’. De workshop is
opgenomen en vervolgens getranscribeerd en geanalyseerd op ‘claims, concerns & issues’
(Guba & Lincoln, 1989).
Met ‘claims’ worden zaken bedoeld die absoluut nodig zijn volgens de stakeholders. Een
‘concern’ is een bewering die een stakeholder introduceert die ongunstig is voor het
geëvalueerde. Dit betreft zaken die ‘absoluut nodig’ zijn voor de stakeholder. Onder een issue
wordt een onderwerp verstaan waar verschillende mensen het oneens over zullen zijn. Tijdens
de workshop ontstaan er discussies over de issues. Verschillende stakeholders zullen
verschillende claims, concerns en issues hebben en het is de taak van de onderzoeker deze te
onderscheiden en in de analyse op te nemen (Guba & Lincoln, 1989). De analyse van de
workshop is opgenomen in bijlage 4.
Na afloop hebben de WMO-beleidsmakers een verslag van de storyworkshop gekregen. De
kennis en het inzicht die zij door de workshop hebben gekregen kan nuttig zijn in hun
professionele werkpraktijk. Door de WMO-beleidsmakers van te voren in te lichten over de
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verslaglegging wordt het hen meteen duidelijk gemaakt dat zij ook konden profiteren van de
deelname aan de workshop. Op die manier was er sprake van een win-win situatie voor beide
partijen. De namen van de WMO-beleidsmakers zijn geanonimiseerd in het verslag zodat zij
tijdens de workshop het gevoel hadden dat zij vrij durfden te spreken.
5.4 Fasering van het geheel
Week 17

Onderzoeksvoorstel

Onderzoeksvoorstel
schrijven

Week 18

Dataverzameling

Interview voorbereiden,
uitvoeren, transcriberen en
analyseren
Regelen respondenten voor
storyworkshops

Week 19

Dataverzameling

Onderzoeksvoorstel
verbeteren
Vergaderen met
onderzoeksgroep
Afspraak begeleider

Week 20

Dataverzameling

Interview voorbereiden,
uitvoeren, transcriberen en
analyseren

Week 21

Dataverzameling

Interview voorbereiden,
uitvoeren, transcriberen en
analyseren

Week 22

Dataverzameling/ Analyse

Interview voorbereiden,
uitvoeren, transcriberen en
analyseren
Voorbereiden
Storyworkshops

31

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

Week 23

Dataverzameling/ Analyse

Interviews transcriberen
en analyseren

Week 24

Analyse

Cliëntportretten opstellen

Week 25

Dataverzameling Analyse/

Storyworkshop

Week 26

Analyse/ Afronding

Analyse storyworkshop

Week 27

Afronding

Versie 1

Week 28

Afronding

Versie 2/ Eindversie

5.5 Ethische overwegingen
Het is belangrijk om tijdens het interview een evenwicht te behouden tussen afstand en
betrokkenheid met de respondenten (Evers, 2007). Enerzijds moet de onderzoeker aandacht
besteden aan zogenaamd ‘rapport’ om goed contact op te bouwen met de respondent. Als de
onderzoeker tijd en moeite investeert om goed contact op te bouwen met de respondent zal hij
zich meer open stellen om zijn verhaal te doen. Aan de andere kant moet de onderzoeker een
zekere wetenschappelijke afstand behouden. Ook moet de onderzoeker zorgen dat hij dicht bij
het verhaal van de respondent blijft in plaats van met zichzelf bezig te zijn.
Finlay (2009) stelt: One critical danger of engaging researcher reflexivity is that of falling
prey to navel gazing. The researcher needs to avoid preoccupation with their own emotions
and experience if the research is not to be pulled in unfortunate directions which privilege the
researcher over the participant.
Finlay (2009) beschrijft deze uitdaging voor de wetenschapper om qua houding enerzijds
wetenschappelijk afstand te nemen maar anderzijds wel open te staan en bewust te zijn van de
interactie met de onderzoeksgroep met betrekking tot de eigen ervaring.
Het is belangrijk dat de onderzoeker met de respondent op een zo open mogelijke manier het
gesprek in gaat. De eigen veronderstellingen van de onderzoeker moet hij tijdens het
interview zoveel mogelijk tussen haakjes plaatsen (Evers, 2007). Vanuit een niet oordelende
open houding voelt de respondent zich waarschijnlijk meer op zijn gemak en zal hij zich
eerder open stellen. Dit geld zowel voor de respondenten met een verstandelijke beperking als
de WMO beleidsmakers.
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Het is als onderzoeker belangrijk om de respondenten met een verstandelijke beperking een
realistische verwachting te geven van het interview. Omdat het onderzoek wordt gedaan
vanuit de gemeente Rotterdam bestaat er de mogelijkheid dat respondenten het interview als
een kans aangrijpen om meer geld, hulp of ondersteuning aan de onderzoeker (als
vertegenwoordiger van de gemeente) willen vragen. Uit de WMO pilot twee jaar geleden
werd dit door verschillende respondenten ook gedaan. Ook is het belangrijk om emotioneel
een zekere afstand te bewaren als onderzoeker. Het is mogelijk om als onderzoeker met
respondenten in aanraking te komen die zich in schrijnende situaties bevinden en problemen
hebben. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat je onderzoeker bent en geen hulpverlener
of geldschieter om onrealistische verwachtingen bij respondenten te vermijden.
Het is bij de interviews belangrijk dat de anonimiteit van respondenten wordt gewaarborgd.
Dit kan worden gedaan door de interviews te anonimiseren en strikt vertrouwelijk om te gaan
met de persoonlijke informatie van de respondenten (De Boer & Evers, 2005). De namen van
personen worden in dit geval vervangen door respondent A en respondent B. Ook bij de
storyworkshops is het belangrijk dat de anonimiteit van de beleidsmakers gewaarborgd wordt.
Het is mogelijk dat er tijdens de workshop politiek gevoelige informatie ter sprake komt waar
zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Ook bestaat de kans dat ambtenaren meer informatie
(ook niet politiek correcte informatie) willen delen als zij weten dat er vertrouwelijk met hun
informatie om te gaan.
Het is als onderzoeker belangrijk om te realiseren dat mensen met een verstandelijke
beperking een kwetsbare groep zijn waar veel problemen speelden. Uit de eerdere WMO pilot
bleek dat sommige respondenten moeite hadden met het onthouden van afspraken of dat zij
bij het interview begeleiding nodig hadden (WMO pilot Rotterdam, 2012). Als interviewer
moet men zich bewust zijn van deze kwetsbaarheid en rekening houden met de beperkingen
van de doelgroep. Zo is er van sommige cliënten bekend dat deze een kortere spanningsboog
hebben en het interview minder lang volhouden. In die zin is het belangrijk dat de interviewer
zich goed voorbereid heeft op het interview en zich inleeft in de unieke situatie van de
respondent. Tegelijkertijd is het belangrijk om uit te gaan van een gelijkwaardig gesprek
tussen interviewer en cliënt. De respondent moet zich gehoord voelen en ruimte krijgen om
zijn verhaal te doen. Dit betekent ook dat de interviewer dicht bij de taal van de respondent
blijft. Vanuit de zorgethiek is het volgens Tronto (2013a) juist belangrijk dat zogenaamde
kwetsbare groepen een stem krijgen. De kwetsbaarheid van deze groepen doet niet af aan het
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feit dat hun verhaal waardevolle informatie kan opleveren voor beleid. Het is juist daarom nog
belangrijker dat de interviewer de respondent juist bejegend wordt.
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6. Uitkomsten en resultaten
6.1. De uitkomsten
Vanwege de grootte van de analyses zijn deze opgenomen in de bijlage.
In bijlage 3 kan men de narratieve analyse vinden. Deze analyse is gebaseerd op vier
interviews met respondenten met een verstandelijke beperking binnen de gemeente
Rotterdam. Aan het eind van iedere analyse is het bijbehorende cliëntportret bijgevoegd. Deze
cliëntportretten hebben de beleidsmakers een week voorafgaand aan de storyworkshop
ontvangen.
Bij het beantwoorden van deelvraag 1 zijn de analyses van respondent 1, 2, 3 en 4 gebruikt.
Voor het beantwoorden van de deelvragen 2 en 3 zijn alleen de cliëntportretten van
respondent 1, 2 en 3 gebruikt. Er is gekozen om cliëntportret 4 niet te behandelen tijdens de
storyworkshop in verband met de beperkte tijd die er was (1 uur en een kwartier). Er is een
overweging gemaakt dat het beter was om drie portretten diepgaander te behandelen dan vier
portretten meer aan de oppervlakte. Omdat deelvraag 2 en 3 gaan over de interpretaties van de
cliëntportretten speelt cliëntportret 4 geen rol bij het beantwoorden van deze deelvragen. De
respondenten uit de interviews worden in dit hoofdstuk beschreven als respondent 1,
respondent 2, respondent 3 en respondent 4.
In bijlage 4 is de analyse van de storyworkshop toegevoegd. De beleidsmedewerkers worden
in dit hoofdstuk beschreven als beleidsmaker 1, beleidsmaker 2, beleidsmaker 3 en
beleidsmaker 4.
6.2. Ervaringen van respondenten met zorg en ondersteuning
De narratieve analyse heeft een aantal hoofd- en subthema’s zichtbaar gemaakt over de zorg
en ondersteuning die respondenten met een verstandelijke beperking ontvangen vanuit de
gemeente. Deze thema’s zullen in dit hoofdstuk worden toegelicht. Hierbij komen eerst de
algemene thema’s aan de orde en volgens worden de ervaringen per ondersteuningsvorm
behandeld. Aan het einde van dit hoofdstuk zal de eerste deelvraag worden beantwoord.
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Tabel: Ervaringen met zorg en ondersteuning
Hoofdthema’s

Subthema’s

Algemeen
1.Onwetendheid
2.Tevredenheid en teleurstelling

Teleurstelling
Tevredenheid (vertrouwen)

3. Anderen hebben het meer nodig
4. Onvervulde behoeften
Per ondersteuningsvorm
5. Hulp in de huishouding

Onvervulde behoeften
Tevredenheid

6.Vervoer

Onrust door onvoorspelbaar vervoer
Zelfredzamer door vervoer

7.Sociale werkplaats

Missen van aansluiting bij sociale
werkplaats
Uitgesloten zijn van participatie bij de
sociale werkplaats
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Contextafhankelijkheid van zorg en ondersteuning
Deze paragraaf beschrijft welke zorg en ondersteuning de respondenten uit het onderzoek op
dit moment ontvangen. Deze informatie is nodig om de ervaringen van de respondenten
(beschreven in de volgende paragrafen) te kunnen begrijpen in de context van hun situatie.
Het is duidelijk dat er grote verschillen bestaan in de hoeveelheid en soort zorg en
ondersteuning die mensen met een verstandelijke beperking krijgen.
Zo is er een respondent die nu en in de toekomst niet in staat zal zijn om zelfstandig te kunnen
functioneren. Zij is geheel afhankelijk van de hulp en ondersteuning die ze krijgt van de
gemeente en haar omgeving. Bij deze respondent is de verstandelijke beperking ook duidelijk
merkbaar tijdens het interview. Dit blijkt wel uit het feit dat zij samen met haar moeder is
geïnterviewd omdat ze niet in staat was om het interview zelfstandig te doen. Voor deze
respondent regelt de gemeente de sociale werkplaats en het vervoer. Omdat zij nog thuis
woont, ontvangt haar familie een PGB voor de extra zorg die ze nodig heeft.
Twee andere respondenten zijn wel in staat om zelfstandig te wonen maar krijgen wel hulp en
ondersteuning van de gemeente. Zo hebben zij beiden een hulp in de huishouding en krijgen
ze begeleiding met hun administratie en financiën. Ook krijgt één van de respondenten
maatschappelijke ondersteuning van een mevrouw die bijna wekelijks bij haar thuis langs
komt. De respondent vertelt dat deze mevrouw haar afspraken regelt en dat zij een
aanspreekpunt is op het moment dat er problemen zijn. De andere respondent krijgt vanwege
haar visuele handicap extra hulp in het openbaar vervoer en er is iemand die haar begeleid bij
het boodschappen doen.
Het is opvallend dat één van de respondenten uit het onderzoek ondanks zijn vele problemen
helemaal geen zorg of ondersteuning krijgt. Uit zijn verhaal blijkt dat mensen met een
verstandelijke beperking niet automatisch te maken hebben met de WMO. Blijkbaar is er een
groep mensen waarvan de problemen op dit moment onzichtbaar blijven voor de gemeente en
de hulpverlenende instanties.
Door de grote onderlinge verschillen in de zorg en ondersteuning die de respondenten
ontvangen lijkt er geen eenduidigheid te bestaan over welke zorg en ondersteuning mensen
met een verstandelijke beperking nodig hebben. In de zorg voor mensen lijkt het daarom
vooral belangrijk om rekening te houden met de unieke context waarin een individu zich
bevindt.
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Algemene ervaringen
1. Onwetendheid
Het wordt duidelijk dat de vier respondent met een verstandelijke beperking en hun omgeving
vaak niet goed weten of en hoe ze hulp kunnen krijgen en hoe ze dit moeten aanpakken. Dit
zou er mee te maken kunnen hebben dat één van de respondenten analfabeet is en dat ook de
andere respondenten allemaal enige moeite hebben met lezen en/of (foutloos) schrijven.
Opvallend is het feit dat de helft van de respondenten (respondenten 1 en 3) geen e-mailadres
tot hun beschikking heeft. Op die manier is het mogelijk dat respondenten in mindere mate
toegang hebben tot kennis en informatie over zorg en ondersteuning.
Verschillende respondenten beschrijven hun onwetendheid bij het zoeken naar hulp. Zo wist
respondent 4 jarenlang niet dat ze hulp kon krijgen met haar problemen: ‘Ik heb nooit geweten
dat instanties of zo dat die je daarmee konden helpen of zo’ (00:18:55). Door het ontbreken
van hulp lukte het haar steeds minder goed om haar afspraken na te komen en zei ze vaak
afspraken af. Respondent 4 kwam pas op het idee om hulp in te schakelen toen haar broer dat
aan haar voorstelde: ‘Mijn broer heb toen dingen uitgezocht en die heeft toen een afspraak
gemaakt met MEE enz. en toen is het een beetje gaan lopen allemaal’ (00:05:03).
Ook respondent 3 weet niet goed waar ze allemaal hulp en ondersteuning voor kan krijgen. Zo
wil zij graag leren schrijven (ze kan wel lezen maar niet schrijven) maar kan ze geen vervoer
regelen om naar een cursus te gaan. Ze heeft er geen idee van dat ze hiervoor ook hulp zou
kunnen vragen aan de gemeente.
Ook buiten de zorg en ondersteuning om wordt het duidelijk dat de respondenten niet altijd
weten hoe ze hun zaken moeten regelen. Respondent 2 en zijn vriendin hadden doormiddel
van een rechtszaak geprobeerd om hun gelijk te halen maar dat werd afgewezen. Ze wisten
echter niet goed hoe ze deze rechtszaak moesten aanpakken: ‘En we moesten papieren
meenemen en dat wisten wet allemaal niet. En we moesten een advocaat hebben en dat wisten
we allemaal niet. Dus wij kwamen daarachter in de zaal en we hadden geen advocaat, niks’
(00:16:58). Respondent 2 wist dan ook niet dat hij hulp kon vragen bij de rechtszitting en aan
wie.
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2. Tevredenheid en teleurstelling
Teleurstelling
Een aantal respondenten heeft een negatief beeld van de zorg en ondersteuning die zij wel of
niet krijgen. Zo hebben de respondenten 2 en 3 er weinig vertrouwen in dat de hulpverlening
hun situatie kan verbeteren. Respondent 2: ‘Ik wil heel graag werken, maar op één of andere
manier had ik gehoopt dat de gemeente of een instelling mij daarmee kon helpen maar dat
blijkt niet het geval te zijn’ (00:03:35). Respondent 3: ‘Die maatschappelijke ondersteuning
die zij moeten geven, dan denk ik. Je hebt er dus eigenlijk geen. Ik zal het heel netjes zeggen.
Geen ene klap aan’ (00:23:11). In de beleving van respondent 3 zou iemand die
‘maatschappelijke ondersteuning’ geeft haar een luisterend oor moeten bieden en haar advies
moeten geven voor de problemen waar zij in het dagelijks leven tegen aan loopt. In de
praktijk helpt de mevrouw van de maatschappelijke ondersteuning respondent 3 vooral met
haar administratie en regelt ze haar afspraken. Respondent 3 heeft er daarom weinig
vertrouwen in dat de hulpverlening haar echt kan geven wat zij op dit moment nodig heeft.
Respondent 2 wil vanwege zijn negatieve ervaringen uit het verleden niets meer met de
hulpverlening te maken hebben. Hij gelooft zelfs dat de hulpinstanties de problemen eerder
hebben veroorzaakt dan dat zij iets hebben opgelost. Respondent 2:‘Dat heb ik gezegd, de
schulden. Ik doe geen instantie meer die aan mijn geld komt. We lossen het nu zelf op. We zijn
zo ver in de problemen gekomen door instanties dat we nu helemaal geen vertrouwen hebben
in geen één instantie’ (00:13:16).
Het beeld wat van respondent 1 heeft over de zorg en ondersteuning lijkt deels positief en
deels negatief te zijn. De moeder van respondent 1 vindt het frustrerend dat zij veel zelf
regelt, maar geen hulp krijgt als ze die echt nodig heeft. Moeder van W: ‘Dat is eigenlijk het
lullige. Als je zelfredzaam bent en je klopt dan aan voor hulp dan zeggen ze, je moet zoveel
mogelijk zelf doen. Terwijl als je vanaf het begin eigenlijk al - stel we weten geloof ik sinds
haar 7e, 8e dat ze een spierziekte heeft- als ze toen al regelmatig had aangeklopt, dan had je
nu al veel gedaan gekregen. Terwijl, als je gewoon alles zelf doet, dan wordt er gekeken, van
ja, maar je moet meer zelf doen. Ja, maar wat moet je dan nog meer zelf doen?’ (01:20:00).
Tevredenheid
Respondent 4 heeft een positiever beeld van de hulpverlening. Zij beschrijft juist hoe haar
persoonlijke situatie doormiddel van de hulp en ondersteuning verbeterd is: ‘Maar ik ben er
wel blij mee dat dat is gebeurd hoor. Want weet je, je het toch, weet je vervoer op maat, weet
je. Dat je zo’n pasje krijgt met de bus weet je, dat er iemand mee ken’ (00:05:03). Zonder hulp
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had W. veel minder mogelijkheden en kwam ze minder de deur uit: ‘Weet je. En als je dan
een afspraak hebt of zo. Als ik dan niemand heb dan moet ik negen van de tien keer wel
afzeggen. Dan kan ik het niet, dat kan gewoon niet’ (00:05:03).
3.Anderen hebben het meer nodig
De moeder van respondent 1 en respondent 4 benadrukken dat er andere mensen zijn die de
zorg en ondersteuning meer nodig hebben dan zij zelf. De moeder van respondent 1 geeft aan
dat ze het soms lastig vindt om hulp te vragen bij de gemeente: ‘Ja, het is vaak een kwestie
van. Laat ze maar. Er zijn mensen die meer nodig hebben, die het rotter hebben dan ik. Laat
dan maar’ (01:03:15). Ze zou wel meer ondersteuning willen voor haar dochter maar vindt
het gedoe om dit te regelen. Ook respondent 4 geeft aan dat er anderen zijn die de hulp van de
gemeente beter kunnen gebruiken dan zij zelf: ‘Kijk die oude mensen in het bejaardenhuis
weet ik het allemaal. Die weet je. Net als hiernaast woont een vrouwtje, die is 93, weet je, die
zit negen van de tien keer zit ze helemaal alleen. Dan denk ik, ik red me eigen. Natuurlijk heb
ik hulp met dingen nodig. Maar dan denk ik, geef hun maar eerst voorrang’ (00:42:51).
4.Onvervulde behoeften
Bij respondent 1, 2 en 3 komt naar voren dat de zorg en ondersteuning die zij (kunnen)
krijgen lang niet altijd aansluit bij hun behoeften. De respondenten (met uitzondering van
respondent 4) lijken het met elkaar eens te zijn dat de zorg niet kan voorzien in dat wat zij op
dit moment nodig hebben.
Zo wilde de moeder van respondent 1 vanwege de spierziekte van haar man en dochter het
bad in huis graag laten ombouwen tot een douche. De WMO-ambtenaar van de gemeente liet
weten dat hiervoor geen financiële vergoeding mogelijk is. Het was wel mogelijk om een
traplift te laten installeren. Deze kostte echter twee keer zoveel geld als de verbouwing van de
badkamer. Moeder: ‘Een traplift kan wel, maar een douche verbouwen niet, terwijl een
traplift twee keer zo duur is’ (01:27:09).
Ook wilde de moeder van respondent 1 een driewieler kopen voor haar dochter zodat ze één
keer per week naar de sociale werkplaats kon fietsen. De gemeente wilde de fiets niet
vergoeden maar kon wel een taxibusje regelen. De moeder van W. benadrukt echter dat haar
dochter vanwege haar spierziekte meer moet bewegen. De zorg die de gemeente aanbood
sloot ook hier niet goed aan bij de behoefte van de familie van respondent 1. Door de regels
bij de gemeente was het voor de WMO-ambtenaar lastig om de hulp af te stemmen op de
cliënt.
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Ook respondent 3 geeft aan dat de maatschappelijke ondersteuning die ze nu ontvangt niet
aansluit op de hulp waar ze zelf behoefte aan heeft: ‘Als ik iemand zou ondersteunen, dan zou
ik hem grondig advies geven. Als er iets is dan kun je me altijd bereiken. Maar ja. Dat is
tegenwoordig. Een half uurtje, zoek het maar uit, bekijk het maar’ (00:29:09). Respondent 3
heeft het gevoel dat de mevrouw van de maatschappelijke ondersteuning weinig interesse
heeft in haar als persoon en heeft zelf meer behoefte om te praten over haar problemen dan
dat ze hulp krijgt met haar administratie. Zij geeft aan dat ze op het moment juist vooral
advies wil over hoe ze het beste kan omgaan met de buren die haar pesten.
Respondent 2 geeft aan dat hij behoefte heeft aan ondersteuning om aan het werk te komen.
De gemeente heeft hem hier tot nu toe niet mee kunnen helpen: ‘En sinds ik in een Wajong
heb, kom ik helemaal niet meer aan de bak. Laat de gemeente bemiddelen, waarom niet. Ook
die mensen met een Wajong moeten een kans krijgen vind ik’ (00:38:31).
Ervaringen per ondersteuningsvorm
5. Hulp in de huishouding
Respondent 3 en 4 krijgen via de gemeente een hulp in de huishouding. De overige
respondenten doen het huishouden zelf.
Onvervulde behoeften
Respondent 4 is niet erg te spreken over de hulp in de huishouding: ‘Verleden week komt hier
ook een vrouw weet je, een oudere vrouw en als ze dan iets gedaan heb gaat ze een uur staan
(doet hijgen na). Volgens mij heb ze zelf hulp nodig. Dan denk ik waarom stuur je die mensen
nou’ (00:12:12). De ontevredenheid van W. komt mede door het feit dat ze steeds van iemand
anders hulp krijgt: ‘Ze sturen elke keer een andere’ (00:11:23).
Tevredenheid
Respondent 3 is heel tevreden over haar hulp die elke vrijdag het huis schoonmaakt en noemt
haar ‘een schat van een mens’. Ze kunnen elkaar wel moeilijk verstaan omdat respondent 3
slecht hoort. Daarnaast spreekt de hulp Nederlands met een buitenlands accent en dat is voor
W. moeilijk te verstaan.
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6.Vervoer
Voor een aantal respondenten regelt de gemeente vervoer.
Onrust door onvoorspelbaarheid vervoer
De ervaringen met dit vervoer zijn verdeeld. Respondent 1 wordt drie keer in de week
opgehaald met een taxibusje om naar de sociale werkplaats te gaan. Dit vervoer levert bij de
familie de nodige stress op omdat de taxi vaak te vroeg of te laat komt. Moeder van
respondent 3: ‘Maar zij moet in principe 9.00 op haar werk zijn. Nou de ene keer wordt ze om
8.25 opgehaald en de andere keer wordt ze om 9.25 opgehaald. Ja, het is altijd maar
afwachten’ (00:32:24). Respondent 3 heeft door haar beperking juist structuur en regelmaat
nodig en de onvoorspelbaarheid van de taxi levert haar stress op. Het wordt duidelijk dat het
voor mensen met een verstandelijke beperking belangrijk is om structuur en regelmaat te
hebben.
Zelfredzamer door vervoer
Respondent 4 is juist erg te spreken over de hulp die ze krijgt met het vervoer. Zij krijgt geen
taxibusje maar er reist wel iemand van Pamijer mee ter ondersteuning voor haar afspraken
buiten de deur. Door de hulp kan respondent 4 zich veel beter zelf redden. Zij ervaart juist dat
de hulp die zij krijgt de kwaliteit van haar leven kan verbeteren.
7. Sociale werkplaats
Respondent 1 en de zoon van respondent 3 komen door hun beperking in aanmerking voor
een plek in de sociale werkplaats.
Missen van aansluiting bij de sociale werkplaats
Respondent 1 is niet tevreden met de sociale werkplaats waar ze nu al een paar jaar heengaat.
Vanwege de bezuinigingen op het vervoer mag een sociale werkplaats nu niet verder dan 7
kilometer van de woonplaats van de persoon met een beperking liggen. Haar vorige
werkplaats lag op 15 kilometer afstand en werd voor de familie van respondent 1
onbetaalbaar. Bij de nieuwe sociale werkplaats heeft ze het echter veel minder naar haar zin
doordat ze er weinig aansluiting heeft met leeftijdsgenoten. ‘Nou, het gaat eigenlijk best wel
goed. Alleen vind ik het op mijn nieuwe werk niet zo leuk. Ik werk met heel veel oude mensen.
En ik voel me eigenlijk als een kleintje daar. Ik ben ook eigenlijk de jongste en ik vind het
eigenlijk niet zo leuk’ (00:02:03). De plek sluit niet aan bij de behoeften die ze heeft.
Respondent 1 vindt het jammer dat ze anders dan bij haar vorige werkplaats geen
leeftijdsgenoten om zich heen heeft. Ook heeft ze mensen met een heel ander soort beperking
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om zich heen (niet aangeboren hersenletsel) waarmee ze geen aansluiting vindt. Respondent 1
verveelt zich bovendien doordat ze weinig afwisselend werk doet.
Uitgesloten zijn van participatie bij de sociale werkplaats
Voor respondent 3 is het juist een probleem dat er bij de sociale werkplaats helemaal geen
plek is voor haar zoon. Haar zoon staat al jaren ingeschreven voor een plek maar tot op heden
zonder succes. Ze ervaart dan ook dat haar zoon wordt uitgesloten van participatie en geen
kans krijgt om ergens aan de slag te gaan. Respondent 3 klaagt dat er veel te weinig
werkplekken zijn voor jonge mensen zoals J. Ze vindt het zonde dat hij niet aan het werk is:
‘Hij werkt nog niet. Hij zit dus 24 uur op mama’s lip. Het is niet goed als je nog heel erg jong
bent. Hij moet nog 24 worden en om dan de hele dag op mama’s lip te zitten. Dat is nooit
goed’ (00:09:14).
Hoe ervaren de (vier geselecteerde) respondenten met een verstandelijke beperking de
zorg en ondersteuning die zij ontvangen vanuit de WMO?
Door de grote onderlinge verschillen in de leefsituaties van de respondenten zijn er ook grote
verschillen in de soort en hoeveelheid zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Er lijkt geen
eenduidigheid te bestaan welke zorg en ondersteuning mensen met een verstandelijke
beperking nodig hebben. Zo zal respondent 1 in de toekomst nooit zelfstandig kunnen wonen
en zal zij altijd zorg en ondersteuning nodig blijven hebben. Respondent 2 daarentegen
ontvangt al jaren geen zorg en ondersteuning meer en vindt zelf dat hij zijn zaken beter kan
regelen dan dat de hulpverlening dit doet. Door de grote onderlinge verschillen tussen de
situaties van mensen met een verstandelijke beperking lijkt het er op dat de zorg moet worden
afgestemd op de unieke situatie van iedere cliënt. Tegelijkertijd zijn er wel een aantal thema’s
die bij verschillende cliënten terug blijven komen.
Zo ervaren alle respondenten onwetendheid over of, waar en hoeveel zorg en ondersteuning
zij kunnen krijgen. Het ontbreekt mensen met een verstandelijke beperking aan informatie en
handigheid om er achter te komen hoe zij de zorg en ondersteuning het beste kunnen
aanpakken.
Wel wordt het duidelijk dat er verschillende denkbeelden bestaan over de zorg en
ondersteuning. Terwijl respondent 4 positief is over de zorg en ondersteuning en benadrukt
dat zij zich zelf nu beter kan redden hebben respondent 2 en 3 er geen vertrouwen in dat de
zorg en ondersteuning van de gemeente hen kan helpen. Respondent 2 denkt juist dat veel
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problemen in zijn leven zijn ontstaan door het falen van de hulpverlening. De moeder van
respondent 1 en respondent 4 vinden dat er veel mensen zijn die de hulp van de gemeente
harder nodig hebben dan zijzelf.
Alle respondenten geven aan dat (een deel van) de hulp die zij ontvangen niet aansluit bij hun
behoeften. Zij hebben op dit moment bepaalde onvervulde behoeften waarbij de zorg die zij
krijgen niet goed aansluit op hun persoonlijke situatie. Een aantal thema’s komen slechts bij
een deel van de respondenten aan bod. Zo ervaart respondent 1 onrust door de
onvoorspelbaarheid van het vervoer waarvan ze gebruik gemaakt. Door haar verstandelijke
beperking heeft ze juist rust en stabiliteit nodig. Respondent 4 ervaart juist nieuwe
mogelijkheden door de begeleiding die ze krijgt bij het reizen in het openbaar vervoer. Zij
ervaart juist dat ze hierdoor zelfredzamer is geworden. Ook met de ondersteuning via de
sociale werkplaats zijn een aantal respondenten niet te tevreden. Zo voelt respondent 1 een
gemis aan aansluiting met haar collega’s doorat er niemand van haar eigen leeftijd werkt. En
ook respondent 3 ervaart frustraties doordat haar zoon wordt uitgesloten van participatie bij de
sociale werkplaats door het feit dat er niet genoeg werkplekken zijn.
6.3 Interpretatie van de geleefde ervaringen door beleidsmakers
Tijdens de storyworkshop gingen de beleidsmakers met elkaar in gesprek over drie van de
vier cliëntportretten (respondent 1, 2 en 3).
Tijdens de workshop werd het duidelijk dat beleidsmakers bij het interpreteren van de
verhalen zowel kijken naar de methode van het gebruik van cliëntportretten als naar de
problematiek waar mensen met een verstandelijke beperking mee te maken hebben. De issues
die tijdens de workshop naar voren zijn gekomen zijn opgenomen in de tabel. Aan het einde
van de paragraaf zal de tweede deelvraag worden beantwoord. Daarna worden claims en
concerns besproken.
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Tabel: Interpretaties van de issues uit de cliëntportretten
Issues gerelateerd aan het werken met
cliëntportretten.
1. De toegevoegde waarde van
cliëntportretten en kwalitatief
onderzoek vanwege de aandacht
voor nuance en complexiteit
2. Het werken met cliëntportretten sluit
aan bij het streven van de gemeente
om Rotterdammer gericht te gaan
werken en de wens van de cliënt
meer centraal te stellen

Issues gerelateerd aan LVB problematiek

1. Er bestaat onduidelijk over
wanneer iemand LVB
problematiek heeft
2. Er bestaat onduidelijkheid over
de definitie van zelfredzaamheid
als het gaat om mensen met een
verstandelijke beperking

3. Er bestaat onenigheid over het
feit of het erg is voor de
gemeente als mensen eenzaam
zijn/ andere persoonlijke
problemen hebben
4. De ontevredenheid over de
hulpverlening bij cliënten, die in
de portretten naar voren komt
blijft voor beleidsmakers in hun
werk onzichtbaar
5. De volgende thema’s vallen de
beleidsmakers op (vanuit de
systeemlens): sociaal netwerk,
mantelzorg, werk, werkloosheid,
dagbesteding, schulden en
financiële problemen

Werken met cliëntportretten
De methode van de cliëntportretten wordt door de beleidsmakers gezien als een middel om de
problematiek die er bij mensen met een verstandelijke beperking speelt beter inzichtelijk te
maken. De respondenten geven aan dat de cliëntportretten iets kunnen toevoegen voor beleid
omdat zij een genuanceerder en complexer beeld kunnen geven van de werkelijkheid. Hierbij
kunnen ze iets toevoegen aan de kennis die beleidsmakers hebben vanuit kwantitatief
onderzoek. Beleidsmaker 3: ‘Dit soort verhalen lezen, de praktijk is altijd veel kleuriger en
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complexer als, zeg maar beleidsregels en voorschriften’ (00:24:56). Ze geven bovendien een
goed beeld van de positie van een gezin in de maatschappij. Beleidsmaker 4: ‘Het gaf wel een
goed beeld van de situatie van hoe dat gezin staat in de maatschappij’ (00:20:56).
Tegelijkertijd sluiten de portretten aan bij het streven van de gemeente om meer
‘Rotterdammergericht’ te gaan werken. Hiermee wordt bedoelt dat de gemeente wil dat er
meer vanuit de beleving van cliënten zelf wordt gewerkt. Beleidsmaker 2: ‘Juist dit soort
gesprekken, moeten wij niet ook veel meer deze kant op als wij iets met de Rotterdammer
willen’ (01:08:56). Tegelijkertijd lijkt het Rotterdamgericht werken te conflicteren met de
hiërarchische structuur van de gemeente. Beleidsmaker 3: ‘Sowieso is het een discussie
binnen de gemeente wat is nou de verhouding tussen professionaliteit en het feit dat de
gemeente zelf heeft uitgesproken om Rotterdammer gericht te moeten werken. Tegelijkertijd is
een hiërarchisch opgebouwde organisatie die daar zelf mee in conflict is’ (00:25:30).
Problematiek van mensen met een verstandelijke beperking
De cliëntportretten maken de problematiek zichtbaar waar mensen met een verstandelijke
beperking mee te maken hebben. De beleidsmakers lijken het er niet over eens te zijn wanneer
iemand door de gemeente als verstandelijk beperkt wordt gezien. Het SCP kijkt voor de
definitie van een persoon met een ‘verstandelijk beperking’ naar het IQ van mensen (SCP,
2010). Volgens de definitie van beleidsmaker 4 is de hoeveelheid problemen die iemand heeft
een belangrijker criterium. Volgens hem krijgt iemand met een LVB (Licht Verstandelijke
Beperking) indicatie altijd hulp. Beleidsmaker 4: ‘Maar op een moment dat ze geen hulp
nodig hebben dan zijn ze geen LVB’ (00:42:44). Volgens beleidsmaker 4 is respondent 2
vanuit de definitie van de gemeente daarom ook niet verstandelijk beperkt.
De beleidsmakers hebben ook verschillende visies op de vraag of de cliënten zelfredzaam
zijn. Hun definitie van zelfredzaamheid verschilt. Beleidsmaker 2: ‘Je kunt wel zeggen dat ze
allemaal op een zekere hoogte wel zelfredzaam zijn. Want ze krijgen het allemaal voor elkaar
om zonder al te veel hulpverlening. Ze zijn er niet tevreden over, dat is wat anders. Maar ze
weten wel dingen te regelen’ (00:42:35). Beleidsmaker 1 is het hier echter niet mee eens:
‘Nou ja casus twee die inwoont bij zijn schoonouders die is dus niet in staat zelfstandig te
wonen. Dat vind ik niet zelfredzaamheid. Er is geen werk, dus die persoon is niet zelfredzaam’
(00:44:50). Er heerst ook onduidelijkheid over het feit of zelfredzaamheid noodzakelijk is.
Beleidsmaker 2: ‘Ik vind zelfredzaamheid ook niet iets wat op alle terreinen moet in eerste
instantie’ (00:46:03).
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Het valt de beleidsmakers op dat de cliënt in cliëntportret 3 eenzaam is en nauwelijks
contacten heeft om op terug te vallen. Dit levert voor de beleidsmakers een discussie op of de
gemeente het erg moet vinden als mensen in een sociaal isolement verkeren. Beleidsmaker 1:
‘Vinden wij dat erg als overheid als dat ons geen cent kost, zeg maar’ (00:32:26).
Beleidsmaker 4: ‘Nee. dat vinden we niet erg. Maar voor de cliënten is het niet echt fijn
(00:32:30). Voor de beleidsmakers blijken vooral de kosten mee te spelen. Beleidsmaker 4:
‘Ja want op een gegeven moment gaat die jongen wel geld kosten als die moeder wegvalt.
Daar staat en valt het hele overheidsapparaat bij, of iets geld gaat kosten of niet’ (00:32:55).
Het geld is voor beleidsmakers een belangrijker criterium dan de eenzaamheidsproblematiek
die er bij de cliënt speelt.
De beleidsmakers schrikken ervan dat twee van de drie cliënten weinig vertrouwen hebben in
de hulpverlening. Beleidsmaker 1: ‘Het vertrouwen in de hulpverlening dat wordt geboden is
best wel laag en dat vind ik eigenlijk ook wel shocking’ (00:31:55). Respondent 1 benadrukt
dat de problemen waar deze groep tegen aanloopt nauwelijks zichtbaar zijn voor de overheid.
Respondent 2 benadrukt dat beleidsmakers zouden schrikken als ze deze verhalen zouden
lezen.
Tijdens de workshop zijn er nog een aantal thema’s besproken die zijn gekoppeld aan de
problematiek waar mensen met een verstandelijke beperking mee te maken hebben.
Beleidsmakers lijken met hun eigen lens naar de tekst te kijken (de systeemlens). Zo haalden
zij thema’s uit de portretten die in de verhalen slechts een klein detail vormden. Eén van de
beleidsmakers wondt zich bijvoorbeeld erg op over het feit dat een respondent bij zijn
schoonouders inwoonde, terwijl de respondent zelf dit niet als een belangrijk probleem zag.
De thema’s die door de beleidsmakers kort zijn aangestipt lijken vooral iets te zeggen over de
‘lens’ waarmee de beleidsmakers naar de portretten kijken. Zo is er gesproken over de
thema’s schulden, financiële problemen, werk en dagbesteding, mantelzorg en het belang van
het sociale netwerk. De beleidsmakers benadrukken ook de tegenstellingen in de verhalen. Zo
heeft respondent drie behoefte aan meer ondersteuning maar heeft het gezin wel geld om naar
pretparken te gaan: ‘Sommige dingen waren onbetaalbaar. Mensen gaan wel naar een
pretpark Orlando met het hele gezin twee keer. Ja. je moet ook leuke dingen doen dat vind ik
zeker. Maar er zit ook wel een discrepantie in het verhaal’ (00:28:45).
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Hoe interpreteren (WMO) beleidsmakers de ervaringen van de (vier geselecteerde)
respondenten met een verstandelijke beperking?
Beleidsmakers kijken door hun eigen (systeem)lens naar de verhalen en filteren deze op de
thematiek waar ze vanuit hun werk mee bekend zijn. Ze kijken bij het interpreteren van de
cliëntportretten zowel naar de methode van de cliëntportretten als naar de problematiek waar
mensen met een verstandelijke beperking mee te maken hebben.
Het werken met cliëntportretten geeft beleidsmakers toegang tot een genuanceerder en
complexer beeld van de geleefde ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking.
Dit sluit aan bij het streven van de gemeente om meer Rotterdammer gericht te gaan werken
en meer aandacht te hebben voor de ervaringen van mensen uit de praktijk.
Het wordt duidelijk dat de beleidsmakers de portretten erg verschillend interpreteren. Bij het
bespreken van de portretten ontstaan er dan ook de nodige discussies over de problematiek
waar mensen met een verstandelijke beperking mee te maken hebben. Zo is er onduidelijkheid
over het feit wanneer iemand als verstandelijk beperkt wordt gezien en wanneer iemand
zelfredzaam is. Door het feit dat de overeenstemming hierover ontbreekt, blijft het gedurende
de gehele workshop voor de beleidsmakers onduidelijkheid wanneer mensen met een
verstandelijke beperking een probleem hebben en wanneer de gemeente wel of niet
verantwoordelijk is om hun problemen op te lossen.
Voor de beleidsmakers lijkt ‘geld’ een belangrijk criterium te zijn als het over LVB
problematiek gaat. Het probleem van eenzaamheid dat bij de respondent speelt lijkt
ondergeschikt te zijn aan de systeemverantwoordelijkheid van waaruit de beleidsmakers
redeneren. De beleidsmakers geven wel aan dat zij geschrokken zijn door problematiek die er
speelt. Zij bekennen dat deze problematiek op dit moment nauwelijks zichtbaar is voor de
overheid. Door de beschrijvingen van de geleefde ervaringen via de cliëntportretten zien de
beleidsmakers in dat er veel waardevolle kennis uit de praktijk bestaat die op dit moment aan
hen voorbij gaat.
6.4 De vertaling van verhalen naar beleid
In de volgende tabel staan de uitkomsten uit deze paragraaf opgesomd. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen de belangrijkste claims (dat wat beleidsmakers nodig hebben) en de
belangrijkste concerns (dat waar beleidsmakers zich zorgen om maken).
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Tabel: De belangrijkste claims en concerns
De belangrijkste claims (wat heb je nodig
als beleidsmaker)

De belangrijkste concerns (waar maken
beleidsmakers zich zorgen om)

1. Er is kennis nodig (vanuit de
ervaringen van cliënten) over waar
het mis gaat in de hulpverlening om
deze te kunnen verbeteren
2. Beleidsmakers hebben meer
casussen/ cliëntportretten nodig om
algemene conclusies te kunnen
trekken over de ervaringen van
cliënten in de praktijk
3. De gemeente moet binnen haar
organisatie meer tijd en ruimte
maken voor reflectie en gesprek om
te praten de ervaringen van cliënten
in de praktijk
4. De onderzoeksafdeling moet kennis
op een andere, meer aansprekende
manier presenteren aan
beleidsmakers (bij voorkeur geen
rapport maar beeldender)

1.De cliëntportretten gaan over
(ervaringen van) individuele
gevallen

5. Onderzoekers moeten zich meer
richten op de uitvoerders van beleid
in plaats van op de beleidsmaker zelf

5.Spanningsveld professionaliteit en
‘Rotterdammer gericht werken’ (De
systeemwereld versus de leefwereld)

6. Er is binnen de gemeente ruimte
voor discussie nodig om te praten
over hoe beleidsmakers met kennis
omgaan

6.Beleid wordt op dit moment te
veel gestuurd door incidenten uit de
praktijk in plaats van door de
ervaringen van mensen met een
LVB

2.Het is lastig of deze methode een
indruk geeft van de daadwerkelijke
problematiek die mensen met een
LVB ervaren
3. Portretten zien niet per definitie de
beste methode om toegang te krijgen
tot de ervaringen van de cliënt

4.Spanningsveld onderzoek en
beleid: Bij het tot stand komen van
beleid spelen vooral politieke en
strategische belangen mee i.p.v.
inhoudelijke belangen (ervaringen
uit de leefwereld)

7. Er moet ‘kennisgedreven’ in plaats
van ‘beleidsgedreven’ worden
gewerkt bij de gemeente

Aan het eind van deze paragraaf zal deelvraag drie worden beantwoord.

49

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

De waarde van geleefde ervaringen
De respondenten zien de waarde van cliëntportretten voor beleid. Ze geven inzicht in de
geleefde ervaringen van mensen me een verstandelijke beperking. Beleidsmakers vinden het
bovendien belangrijk dat ze inzicht krijgen in de ervaringen van respondenten van waar het nu
mis gaat in de hulpverlening. Beleidsmaker 4: ‘Maar waar ik wel wat mee kan is wat er dan
vervolgens misgaat’ (00:39:47). Juist de informatie over het niet aansluiten van de
hulpverlening op de problematiek van mensen in de praktijk is relevant. Respondent 4: ‘Ja,
dan kan je concluderen dat de hulpverlening misschien niet aansluit bij de problematiek die
de mensen hebben. En dan kun je daar wat mee bij je aanbieders, of in gesprek met de
huidige aanbieders’ (00:46:59). De cliëntportretten geven de beleidsmaker bovendien een
duidelijk beeld van de problematiek. Beleidsmaker 2: ‘Maar wat er precies aan de hand is.
Niet dat je dat met die drie casussen er uit krijgt, maar je krijgt wel meer een beeld. En als je
het hebt over dat van buiten, dat je dat wat meer naar binnen mag halen. Dat doe je op deze
manier zeker. Ik denk dat een heleboel medewerkers zich doodschrikken van zoiets’
(00:47:34).
Tegelijkertijd blijkt het nog niet zo gemakkelijk om de geleefde ervaringen direct naar beleid
te vertalen. De beleidmakers benadrukken dat zij in ieder geval meer casussen/
cliëntportretten nodig hebben om algemene conclusies te kunnen trekken over wat er misgaat
in de hulpverlening. Vanuit een individuele casus kunnen zij geen beleid maken.
Beleidsmaker 4: ‘Dit zijn individuele gevallen. En je hebt natuurlijk, je kunt niet op basis van
één individueel geval naar Pamijer stappen en zeggen, je levert voor individuele cliënten zorg
waar ze niet op zitten te wachten’ (00:40:38).
Ruimte om het gesprek aan te gaan
Het is duidelijk dat er vanuit de beleidsmakers de wil is om meer oog te hebben voor de
leefwereld van mensen met een verstandelijke beperking. Tegelijkertijd biedt de
organisatiestructuur van de gemeente weinig mogelijkheden om deze aandacht daadwerkelijk
te verwezenlijken. Om dit wel mogelijk te maken zou de gemeente eerst meer tijd en ruimte
moeten vrijmaken voor reflectie om de geleefde ervaringen van cliënten uit de praktijk (via
cliëntportretten) te bespreken. Beleidsmaker 1: ‘Ik denk wel eens. Wat we dan nodig hebben.
Een platform, ruimte, tijd van medewerkers’ (00:48:48). Beleidsmaker 1 benadrukt dat de
organisatie hiervoor ruimte moet maken: ‘Een commitment van het management om er tijd
voor te maken. Tijd voor reflectie’ (00:48:54).
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De beleidsmakers vinden bovendien dat er een algemene discussie nodig is over hoe
beleidsmakers bij de gemeente met kennis zouden moeten omgaan. Beleidsmaker 3: ‘En aan
de recitieve kant, daar moet veel meer over nagedacht worden, van hoe gaan we überhaupt
met kennis om’ (00.57:26). Op dit moment maken beleidsmedewerkers nauwelijks gebruik
van wetenschappelijk onderzoek bij het tot stand komen van beleid. Beleidsmaker 3: ‘Wat
beleidsmedewerkers doen met wetenschappelijk onderzoek, dan pakken ze een la en daar
leggen ze het in. En dan gaat de la weer dicht’ (00:50:24). Juist met het streven van de
gemeente om ‘Rotterdammergericht’ te gaan werken wil de gemeente dat kennis over de
geleefde ervaringen van cliënten in de praktijk meer centraal komt te staan. Beleidsmaker 2
ziet de storyworkshop als een geschikte methode om het gesprek over kennis op gang te
brengen. Zij vindt dat deze storyworkshop ook een keer zou moeten worden gehouden met de
themagroepen op haar afdeling.
Het wordt duidelijk dat veel beleidsmakers bij de gemeente nauwelijks tijd hebben om
inhoudelijk te praten over de problematiek die cliënten ervaren. Beleidsmaker 2 geeft aan dat
deze ruimte er bij haar op de afdeling niet is: ‘En bij ons hoor je heel erg nee we hebben geen
tijd. En dan moet dit af, dat af. Hop hop. Dat is daar niet te doen’ (00:49:26). De uitzondering
hierop is beleidsmaker 4 die aangeeft dat hier bij zijn functie genoeg tijd voor is: ‘Nou ik heb
genoeg tijd om op werkbezoek te gaan en met cliënten in gesprek te gaan’ (00:49:17).
Doordat beleidsmaker 4 een combinatiefunctie heeft en naast beleidsmaker ook
contractmanager is staat hij dichter bij de uitvoering dan de andere beleidsmakers.
De hiërarchische structuur van de gemeente
De discussie verschuift tijdens de workshop steeds meer van de ervaringen van cliënten naar
de ondergeschikte rol die wetenschappelijke kennis op dit moment heeft voor beleidsmakers.
Respondent 2 meent dat als de gemeente zich meer wil richten op de problematiek van de
cliënten (Rotterdammer gericht werken) zij meer ‘kennisgedreven’ in plaats van
‘beleidsgedreven’ zal moeten gaan werken. Op die manier krijgt wetenschappelijk onderzoek
een belangrijkere positie in beleid.
Het wordt duidelijk dat de hiërarchische structuur van de gemeente ervoor zorgt dat
beleidsmakers zich nu vooral richten op politieke en strategische belangen. Beleidsmaker 3:
‘Ik vind wel een probleem dat te gemeente te weinig professionaliteit tegenover politieke
aansturing kan plaatsen’ (01:03:21). Beleidsmaker 3 heeft een probleem met het impliciete
idee dat beleidsmakers beleid kunnen beïnvloeden, omdat dit in de praktijk meestal niet het
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geval is: ‘Bij beleidsmedewerkers gaan regels naar beneden en besluitvorming naar boven’
(00:54:46). Uiteindelijk spelen er binnen de gemeente veel politieke belangen. Beleidsmaker
3: ‘Veel onderzoek wat we doen heeft als doel om te ondersteunen wat de politiek al vindt’
(00:54:46). Dit heeft het resultaat dat er weinig met kennis uit wetenschappelijk onderzoek
wordt gedaan. Beleidsmaker 3: ‘Dat heeft ook zijn gevolgen gehad, want hoe wij met kennis
omgaan is op zijn zachts gezegd nogal slordig’ (00:54:46).
De hiërarchische organisatiecultuur binnen de gemeente maakt het onmogelijk om kennis
gedreven te opereren. Beleidsmaker 3: ‘Want je hebt de organisatiecultuur, die is in principe
hiërarchisch nog altijd. Waardoor je ook daadwerkelijk niet iets met dat soort zaken kan. Dat
is een inhoudsprobleem’ (00:57:26). Kennis is nu ‘beleidsgedreven’ terwijl het volgens
beleidsmaker 3 ‘uitvoeringsgedreven’ zou moeten zijn. 3: ‘Beleidsmedewerkers zullen vooral
op de politieke besluitvoering gaan zitten, dus daar kun je nauwelijks iets mee. Want daar
gaat het vooral over, hoe besteed je middelen’ (01:00:26).
Tegelijkertijd vraagt respondent 3 zich af of onderzoekers zich wel zouden moeten richten op
beleidsmakers. Met de hiërarchische structuur waaruit de gemeente nu functioneert, is het
lastig om als onderzoeker invloed uit te oefenen op beleid. Beleidsmaker 3 geeft daarom aan
dat een onderzoeker die de kwaliteit van zorg en ondersteuning wil verbeteren meer heeft aan
de uitvoerders van beleid dan aan de beleidsmakers zelf: ‘Dus als je dat soort zaken wilt
verschuiven moet je helemaal niet daar zijn. Dat moet je met mensen in die uitvoering gaan
doen’ (00:54:46).
Presenteren van kennis
Respondent 3 vindt dat onderzoekers in het algemeen en de Onderzoeks & Business
Intelligence afdeling van de gemeente Rotterdam (OBI) in het bijzonder hun kennis op een
andere manier zouden moeten presenteren aan beleidsmakers. Respondent 3: ‘Bij OBI moeten
ze eens ophouden met het produceren van een rapport en een nietje er doorheen jagen en
denken dat ze klaar zijn’ (00:57:26). Hij meent dat de onderzoeksafdeling na moet denken om
kennis op een andere manier te leren presenteren dan via een rapport. 3: ‘Waarom produceren
jullie eigenlijk een rapport. Wat moeten we daar eigenlijk mee. Het is een stapel papier en die
is niet direct hanteerbaar’ (00:54:46).
Cliëntportretten lijken voor beleidsmakers niet per definitie de beste methode om toegang te
krijgen tot de ervaringen van de cliënt. Beleidsmaker 3: ‘Ik heb hier een stuk papier in mijn
handen. Dat is heel mooi maar als je dit soort dingen binnen zou willen laten komen. Ja,
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waarom verfilmen we het dan niet? Je zou ook naar de middelen kunnen kijken, hoe kom ik
nou het beste binnen’ (00:24:03). De verhalen zijn bovendien vrij lang en het kost veel tijd om
ze te lezen. Beleidsmaker 2: ‘Dat bedoel ik met die hele brij, je kunt niet goed onderscheiden
wat nou belangrijk is voor iemand en wat niet’ (00:28:45). Beleidsmaker 3: ‘En wat zou je
dan concreet willen dat beleidsmedewerkers hiermee doen. Op zich heel veel informatie. Het
is een hele uitvoerige casus en ik weet niet of dat gaat werken, dat liep ik me af te vragen’
(00:24:03).
Hoe beogen (WMO) beleidsmakers de ervaringen van (vier geselecteerde) respondenten
met een verstandelijke beperking naar beleid te vertalen?
De gemeente lijkt zich enerzijds meer te willen richten op de geleefde ervaringen van de
cliënten in kwestie. Ze wil ‘Rotterdammer gericht’ gaan werken en meer aandacht besteden
aan de ervaringen van cliënten in de praktijk. Tegelijkertijd verhindert de hiërarchische
structuur waarop de gemeente is georganiseerd dit kennisgerichte werken.
De beleidsmakers vinden het belangrijk dat er binnen de gemeente meer tijd en ruimte wordt
vrijgemaakt om de geleefde ervaringen van cliënten te kunnen bespreken. Het is belangrijk
om beleidsmakers bewust te maken van de waarde van ervaringskennis voor beleid maar dit is
nog niet voldoende. Uiteindelijk heeft de gemeente een organisatiestructuur nodig die
kennisgericht werken stimuleert en beleidsmakers op die manier aanmoedigt om de geleefde
ervaringen van cliënten (bijvoorbeeld via cliëntportretten) te vertalen naar beleid. In plaats
van ‘beleidsgericht’ zouden beleidsmakers zelf meer ‘leefwereldgericht’ moeten werken en de
ervaringen van cliënten mee moeten nemen bij het tot stand komen van beleid.
6.5 Conclusie
In deze paragraaf zal de hoofdvraag worden beantwoord:
Hoe interpreteren (WMO)beleidsmakers de geleefde ervaringen van (de vier
geselecteerde) respondenten met een verstandelijke beperking en wat doen
beleidsmakers ermee? Wat betekent dit voor goed WMO beleid?
Interpreteren van geleefde ervaringen
Uit deze studie komt naar voren dat er onder beleidsmakers een eenduidige visie ontbreekt
over wanneer een cliënt verstandelijk beperkt is en wanneer deze zelfredzaam is. Ook bestaat
er verdeeldheid over de vraag in hoeverre de gemeente verantwoordelijk is voor het oplossen
van de persoonlijke problematiek van de respondenten. Het blijkt onduidelijk te zijn wat voor
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de gemeente ‘zorg’ precies betekent en wat er onder ‘zorg en ondersteuning’ wordt verstaan.
Door de verschillende interpretaties blijft het onduidelijk wat beleidsmakers met de geleefde
ervaringen van respondenten kunnen en willen doen.
Er komt naar voren dat ‘geld’ een belangrijk criterium is als het over LVB problematiek gaat.
Toon van Haperen (2007) wijst op het risico dat als beleidsmakers de geleefde ervaringen
vanuit het ‘systeemwereld denken’ interpreteren zij de aandacht voor menselijke waarden
verliezen. Uit deze studie komt naar voren dat beleidsmakers de verantwoordelijkheid die zij
voelen vanuit het ‘systeemwereld denken’ belangrijker vinden dan het gegeven dat een
respondent eenzaam is. Tegelijkertijd geven beleidsmakers wel aan dat zij schrikken van de
problemen en hier nauwelijks van op de hoogte zijn.
Wat doen beleidsmakers met ervaringen
Beleidmakers zien de waarde van het gebruik van ‘geleefde ervaringen’ voor beleid om een
genuanceerder en complexer beeld te kunnen geven van de ervaringen van mensen met een
verstandelijke beperking. De aandacht voor ‘geleefde ervaringen’ sluit bovendien aan bij het
streven van de gemeente om ‘Rotterdammer gericht’ te gaan werken en meer inzicht te
krijgen in de leefwereld van cliënten. Tegelijkertijd blijkt het nog niet zo gemakkelijk te zijn
om de ervaringen van mensen met LVB problematiek direct te vertalen naar beleid. Beleid
kan nooit worden gebaseerd op een aantal unieke ervaringen maar moet een steviger
fundament hebben. Dit maakt de positie van kwalitatief onderzoek (waaronder ook onderzoek
via cliëntportretten) kwetsbaarder dan die van kwantitatief onderzoek binnen de gemeente. De
organisatiestructuur van de gemeente belemmert op dit moment bovendien de vertaling van
geleefde ervaringen van mensen met LVB naar beleid. De gemeente is hiërarch georganiseerd
waardoor beleidsmakers zich volgens de respondenten die aan dit onderzoek meewerkten, niet
laten sturen door ervaringskennis maar door politieke en strategische belangen.
Goed WMO beleid
Op dit moment verhindert de hiërarchische structuur van de gemeente om ‘geleefde
ervaringen’ centraal te stellen. Om ‘goed’ WMO beleid te realiseren is het belangrijk dat de
ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking door beleidsmakers worden
gehoord. Volgens Barnes (2012) is ‘interactieve beleidsvorming’ een manier om
wisselwerking tussen mensen in de samenleving en beleidsmakers te laten ontstaan. Om deze
‘interactieve beleidsvorming’ mogelijk te maken is een ander systeem nodig dat
beleidsmakers ‘kennisgericht’ in plaats van ‘beleidsgericht’ laat opereren. Naast
‘kennisgericht’ zouden beleidsmakers ‘ervaringsgericht’ moeten werken en de ervaringen van
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cliënten uit de praktijk centraal moeten stellen. Omdat er grote verschillen bestaan tussen de
soort en hoeveelheid hulp die mensen met een verstandelijke beperking nodig hebben is het
bovendien belangrijk dat er binnen de kaders van het WMO beleid oog blijft voor
particulariteit.
Ook de onduidelijkheid bij beleidsmakers over wat ‘goede’ zorg is verhindert dat er ‘goed’
WMO beleid tot stand kan komen. Op het moment dat beleidsmakers de noodzaak voor zorg
voor cliënten en hun behoeften niet erkennen, ofwel de eerste fase van Tronto (1993): ‘Caring
About’, kunnen zij onmogelijk ‘goed beleid’ maken voor deze groep. De erkenning van het
probleem is een vereist om de ervaringen van cliënten te kunnen vertalen naar beleid ofwel de
fase van ‘Taking Care of’ (Tronto, 1993). De gemeente neemt nu wel verantwoordelijkheid
voor haar burgers maar kent de behoeften van cliënten onvoldoende om met haar beleid aan te
kunnen sluiten op dat wat mensen met een verstandelijke beperking in de praktijk willen.
6.6 Discussie van de bevindingen in het licht van de theorie (en zorgethische reflectie)
Stemmen van burgers
Zoals in hoofdstuk twee beschreven, benadrukt Marian Barnes (2013) dat een onderdeel van
democratie is dat de stem van de burger zoveel mogelijk wordt geïntegreerd in beleid. Zij
meent dat er in ‘goed beleid’ een stem zou moeten wordt gegeven aan de groepen mensen die
met dit beleid in de praktijk te maken krijgen. Ook de WMO verplicht gemeenten
uitdrukkelijk om WMO-cliëntgroepen inspraak te laten hebben in beleid (Verwey Jonkers
Instituut, 2014). Uit de theorie blijkt echter dat gemeenten het moeilijk vinden om bepaalde
WMO-doelgroepen, waaronder mensen met een verstandelijke beperking te bereiken (Verwey
Jonkers Instituut, 2014). Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat de stemmen van deze mensen
nu nauwelijks worden gehoord, maar dat de respondenten van dit onderzoek (beleidsmakers)
het van groot belang vinden, dat dit wel gebeurt. Beleidsmakers ‘schrikken’ als ze horen waar
het misgaat met de hulpverlening in de praktijk. Zij geven aan dat er in hun werk nauwelijks
tijd is om ervaringsverhalen van cliënten te horen. Naast het feit dat mensen met een
verstandelijke beperking nauwelijks politiek participeren (Tronto, 2013a), blijkt uit dit
onderzoek dat de wijze waarop participatie plaats vindt, beter moet worden doordacht. Zo
blijkt uit de interviews dat lang niet iedereen een e-mailadres tot zijn beschikking heeft of kan
lezen en schrijven.
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Alternatieve vormen van participatie
Participatie in beleid vraagt tenminste van burgers dat zij kunnen lezen en schrijven. Op het
moment dat zij hier niet toe in staat zijn (zoals bij een groot deel van de mensen met een
verstandelijke beperking) moeten beleidsmakers zoeken naar alternatieve vormen die mensen
uitnodigen tot participatie. Een voorbeeld van een project waarbij mensen worden
gestimuleerd om te participeren zijn speciale websites en voorlichtingsbijeenkomsten om
mensen met een verstandelijke beperking te informeren over stemmen (Nivel, 2014). Een
ander voorbeeld is een cursus ‘fotovoice’ waarbij mensen met een verstandelijke beperking
doormiddel van het maken van foto’s over hun eigen leven stigma’s over hun beperking aan
de kaart leren stellen (Van der Putte, 2015). Beide methoden proberen mensen met een
verstandelijke beperking op een alternatieve manier uit te nodigen tot participatie. De
methoden hebben echter geen directe connectie met de zorgethische manier van denken.
Vanuit het onderzoek is mijn kritiek op de zorgethiek dat zij het probleem van de gebrekkige
participatie van burgers in beleid kan benoemen maar vervolgens geen handreikingen biedt
hoe beleidsmakers dit probleem zouden kunnen oplossen. In die zin lijkt de zorgethiek
zichzelf ook tegen te spreken. Enerzijds benoemt ze het risico om als onderzoeker het contact
met de praktijk, de zogenaamde ‘lived morality’ te verliezen (Leget, Borry & De Vreis,
2009). Tegelijkertijd blijft de zorgethiek zelf theoretisch en geeft ze mensen in de praktijk
weinig handvatten om de situatie daadwerkelijk te verbeteren.
Normatieve discussie over zorg
Bij de gemeente Rotterdam lijkt er op verschillende momenten met twee maten te worden
gemeten. Beleidsmakers worstelen met het spanningsveld tussen de systeemwereld waarbij
economische en bestuurlijke normen domineren en de leefwereld waarbij het draait om
zingeving, persoonlijke relaties en waarden (Habermas, 1984). Dit wordt duidelijk als er
tijdens de storyworkshop wordt gesproken over een cliënt die in een sociaal isolement leeft.
Voor de deelnemende beleidsmakers aan de workshop kreeg het financiële aspect van de
situatie (of deze cliënt geld kost) prioriteit boven de eenzaamheidsproblematiek waar de cliënt
in kwestie mee te maken had. Dit lijkt tegenstrijdig te zijn met het feit dat de gemeente
Rotterdam recentelijk een grootschalige campagne tegen eenzaamheid bij ouderen is gestart.
De prioriteit bij de deelnemende beleidsmakers lijkt namelijk vooral te liggen bij ‘efficiëntie
en kostenbesparing’. Het blijft onduidelijk of en hoe beleidsmakers uit dit onderzoek samen
werken met de beleidsmakers die de eenzaamheidscampagne organiseren.
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Tijdens de workshop werd het duidelijk dat beleidsmakers niet goed weten wat ‘zorg’ vanuit
het perspectief van de gemeente precies betekent en welke verantwoordelijk de gemeente
heeft tegenover cliënten. Dit bleek wel uit het feit dat de beleidsmakers het niet eens werden
over de vraag wanneer een cliënt een verstandelijke beperking had, wanneer deze zelfredzaam
was en of het erg was dat een cliënt eenzaam is. Tronto (1993) kijkt met haar concept van
‘Caring About’ naar het sociale en politieke niveau van zorg. Op het moment dat
beleidsmakers de noodzaak voor zorg voor cliënten en hun behoeften niet erkennen, ofwel de
eerste fase van Tronto: ‘Caring About’ kunnen zij onmogelijk ‘goed beleid’ maken voor deze
groep. Bovendien is de fase van ‘Caring About’ een vereiste om uiteindelijk de fase van
‘Caring With’ te realiseren. Deze gaat over het feit dat op het moment dat de overheid zorg
draagt voor de behoeften van haar burgers, deze burgers ook meer zorg zullen dragen voor
elkaar (Tronto, 2013b). Er ontstaat dan een gevoel van solidariteit en vertrouwen in de
samenleving. De fase van ‘Caring with’ is uiteindelijk een vereiste voor het realiseren van een
democratisch systeem waar de overheid en burgers verantwoordelijkheid dragen voor elkaars
behoeften. En juist dit ideaal van ‘community care’ staat centraal bij de invoering van de
WMO.
In die zin lijkt het streven om de geleefde ervaringen van mensen naar beleid te vertalen voor
beleidsmakers op dit moment nog een stap te ver. Eerst zullen zij de ervaringen van mensen
met een verstandelijke beperking en het feit dat zij zorg nodig hebben moeten erkennen. Op
het moment dat de behoeften van deze groep worden erkend moet de gemeente vervolgens
haar verantwoordelijkheid nemen om iets aan de problematiek te doen, ‘Taking care of’
volgens Tronto (1993). De gemeente neemt op dit moment wel haar verantwoordelijk, maar
het is de vraag of zij door het ontbreken van ‘geleefde ervaringen’ een juiste inschatting kan
maken over wat er bij de mensen in de praktijk leeft. Via de cliëntportretten wordt de stap van
‘Taking care of’ in dit onderzoek geoperationaliseerd. De gemeente lijkt echter nog niet klaar
voor deze stap, eerst moeten de beleidsmakers ‘Caring About’ de problemen waar mensen
met een verstandelijke beperking tegenaan lopen.
Beleidsmakers moeten zich op dat moment verantwoordelijk voelen om daadwerkelijk iets
aan de problematiek te willen doen. Nu waren de beleidsmakers geneigd om de
eenzaamheidsproblematiek als persoonlijke problematiek op te vatten waarbij de cliënten zelf
een eigen verantwoordelijkheid hadden. Waarden als autonomie en eigen
verantwoordelijkheid stonden bij de beleidsmakers in de workshop centraal. Dit sluit niet aan
bij de zorgethiek die ‘relationaliteit’ en ‘kwetsbaarheid’ voorop stelt (Van Heijst, 2013) en
57

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

verantwoordelijkheid als ‘gedeeld’ ziet, voortkomend uit een sociale praktijk (Walker, 2009).
Ook passen waarden als ‘autonomie’ en ‘zelfredzaamheid’ niet bij het idee van
‘samenredzaamheid’ waar de gemeente Rotterdam zich op dit moment op focust (Hoekstra &
Reelick, 2012). Met ‘samenredzaamheid’ wordt bedoeld dat een individuele cliënt die zorg
ontvangt wordt gezien in zijn sociale omgeving. Deze benadering doet al meer recht aan het
individu dat via relaties in contact staat met anderen. Hier wordt duidelijk dat de gemeente
Rotterdam als ideaal de cliënt centraal stelt (‘Rotterdammer gericht werken) en
‘samenredzaamheid’ voorop stelt. In de praktijk blijkt echter dat beleidsmakers vooral vanuit
het perspectief van de systeemwereld denken en dat zij de idealen van de gemeente
onvoldoende integreren in hun denken en handelen.
Uniciteit van zorg
Dit onderzoek roept de vraag op wat het betekent om goed beleid te ontwikkelen voor mensen
met een verstandelijke beperking. Goed beleid is niet zozeer algemeen geldend beleid,
gestoeld op uitgangspunten voor grote groepen. Daarentegen betekent goed beleid juist dat er
binnen de kaders van beleid ruimte is voor particulariteit. Er bestaan namelijk enorme
verschillen tussen de soort en hoeveelheid zorg en ondersteuning die cliënten nodig hebben.
Dit sluit aan bij de visie van Nell Noddings (1984) die de particulariteit en situationele
moraliteit van zorg benadrukt. Voor het ontwikkelen van beleid lijkt het vanuit dit oogpunt
vooral belangrijk om oog te blijven houden voor dat wat iedere zorgsituatie en iedere cliënt
met een verstandelijke beperking uniek maakt.
Het systeem bij de gemeente
Uit dit onderzoek blijkt hoe asymmetrisch de relatie is tussen mensen met een verstandelijke
beperking en beleidsmakers. Mensen met een verstandelijke beperking hebben nu nauwelijks
mogelijkheden om zich uit te spreken en beleidsmakers hebben nauwelijks mogelijkheden om
aansluiting te zoeken bij de leefwereld van mensen met LVB-problematiek. Om de ervaringen
van mensen een verstandelijke beperking een stem te kunnen geven in beleid is het volgens
dit onderzoek nodig dat het mogelijk wordt gemaakt voor beleidsmakers om ‘leefwereld
gericht’ te gaan werken. Dit kan worden gerealiseerd door beleidsmakers meer bewust te
maken van de waarde van ervaringskennis voor beleid maar vereist ook een verandering in de
organisatiestructuur van de gemeente. Zolang een structurele verandering van de organisatie
niet mogelijk is blijft de prikkel voor beleidsmakers om ‘ervaringskennis’ mee te nemen
afwezig. Het relationele aspect van de zorgethiek wat een dialoog tussen burgers en
beleidsmakers nastreeft blijft op deze manier onderbelicht (Barnes, 2012), alsmede inclusie en
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democratisering van zorg (Visse, 2015). Beleid wat zich richt op politieke en strategische
belangen van enkele groepen plaatst het perspectief van de mensen om wie het gaat immers
op de tweede plaats. Het door Barnes (2012) beschreven ideaal van interactieve
beleidsvorming vanuit zorgethisch perspectief, tussen mensen in de samenleving en
beleidsmakers lijkt momenteel nog ver weg voor de gemeente Rotterdam. Ondanks het feit
dat de wil om deze participatieve beleidsvorming tot stand te brengen aanwezig is bij de
beleidsmakers van de gemeente.
6.6 Aanbevelingen en eventueel vervolgonderzoek
Naar aanleiding van de resultaten voor dit onderzoek zijn er nog een aantal aanbevelingen
doen voor vervolgonderzoek:

Voor het vervolgonderzoek zou het interessant zijn om dit zelfde onderzoek grootschaliger op
te zetten. De cliëntportretten die naar aanleiding van dit onderzoek zijn opgetekend kunnen
worden gebruikt voor het faciliteren van andere storyworkshops. In dit onderzoek zijn slechts
vier beleidsmakers aan het woord gekomen. Om meer te weten te komen over de vertaling
van de cliëntportretten naar beleid zou het goed zijn om meer storyworkshops te doen.

Het is interessant om te onderzoeken hoe de beleidsmedewerkers van verschillende afdelingen
binnen de gemeente denken over de verhalen uit de praktijk. Indien hier geen tijd voor is zou
er als alternatief kunnen worden geëxperimenteerd met de zogenaamde ‘FotoVoice’ methode
waarbij de beleidsmakers foto’s onder ogen krijgen die door mensen met een verstandelijke
beperking zijn gemaakt. Op die manier participeren de mensen met een verstandelijke
beperking en doen de beleidsmakers kennis op van de ervaringen van mensen uit de praktijk.

Ook is het interessant om de zelfde workshop te houden met de uitvoerders van beleid in
plaats van met de beleidsmakers zelf. De uitvoerders van beleid hebben in hun dagelijkse
praktijk te maken met mensen met een verstandelijke beperking en de problematiek die er bij
deze mensen speelt. De storyworkshop kan de uitvoerders van beleid (als intervisiemethode)
stil laten staan bij de problematiek die er zich in de realiteit voordoet. Een gezamenlijke
reflectie op de cliëntportretten kan professionals helpen om hun vak beter uit te oefenen.

Aangezien er op dit moment bij de gemeente Rotterdam door beleidsmakers op verschillende
afdelingen wordt geëxperimenteerd met cliëntportretten is het wellicht nuttig om deze
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experimenten te evalueren. Juist doordat er op verschillende wijzen invulling wordt gegeven
aan de cliëntportretten is het interessant om te kijken naar de overeenkomsten en de
verschillen van de verschillende benaderingen.
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7. Kwaliteit van onderzoek
7.1 Kwaliteitsmaatregelen vooraf
Boeije (2005) maakt onderscheid tussen de validiteit en de betrouwbaarheid wat betreft het
waarborgen van de kwaliteit bij onderzoek. De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt
vergroot indien er bij een herhaalde waarnemingen een gelijke uitkomst wordt gekregen. Dit
kan in dit onderzoek worden gedaan door als onderzoeker de narratieve manier van
interviewen zo goed mogelijk te beheersen. Voorafgaand aan het interviewen heeft de
onderzoeker zich daarom goed ingelezen in de narratieve methodiek. Daarnaast heeft de
onderzoeker een training gevolgd over narratief interviewen. Doordat er in het onderzoek
gebruik is gemaakt van een interviewguide met een gelijke beginvraag zijn de uitkomsten
betrouwbaarder. Alle respondenten zijn wat betreft de introductie en de openingsvraag van het
interview op een gelijke manier benaderd door de interviewer.
De validiteit gaat over de beïnvloeding van het onderzoek door systematische fouten (Boeije,
2005). Een bedreiging voor de validiteit in het onderzoek kan zijn dat de onderzoeker de
gegevens van de respondent bij het formuleren van een verhaal in een bepaalde richting
interpreteert (Boeije, 2005). In plaats van via de fenomenologische benadering bij de
leefwereld van de respondent te blijven vermengen de eigen ervaringen van de onderzoeker
zich dan te veel met het narratief van de respondent. Voor het waarborgen van de validiteit is
het belangrijk dat de onderzoek betrokken is bij de mensen die hij bestudeert omdat zij zich
alleen op die manier volledig zullen open stellen (Boeije, 2005). Tegelijkertijd zitten er
grenzen aan deze betrokkenheid. De kritische blik van de onderzoeker kan afnemen op het
moment dat hij te veel op gaat in de wereld van de onderzochte personen (‘going native’).
Door de opgenomen interviews thuis opnieuw te beluisteren en kritisch te reflecteren op de
eigen manier van interviewen heeft de onderzoeker in de onderzoek geprobeerd de narratieve
methode manier van interviewen steeds beter onder de knie te krijgen.
In de beginfase van het onderzoek zijn er bij de gemeente Rotterdam door een aantal mensen
uit het onderzoeksteam eerst een paar proefinterviews gehouden. Eén van de interviews die
gebruikt is voor dit onderzoek was in eerste instantie ook een proefinterview. De gemeente
heeft vervolgens een bijeenkomst georganiseerd om deze ‘proefinterviews’ te evalueren. Op
die manier werd door de onderzoeksafdeling van de gemeente een poging gedaan om de
interne validiteit van de interviews zo hoog mogelijk te houden.
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7.2 Kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek
Interviews
De opgetekende cliëntportretten die zijn gebaseerd op de interviews met de respondenten zijn
bij dit onderzoek niet nagekeken door de respondenten zelf. Boeije (2005) beschrijft dat een
terugkoppeling naar de participanten (member check) de betrouwbaarheid en validiteit van het
onderzoek kan vergroten. De membercheck bleek in eerste instantie niet haalbaar door de
beperkte tijd die de onderzoeker had voor dit onderzoek. Tegelijkertijd speelde het probleem
mee dat de helft van de respondenten niet beschikte over een e-mailadres en dat alle
respondenten op enige manier problemen hadden met (foutloos) lezen en schrijven. Doordat
de cliëntportretten niet zijn nagekeken door de respondenten zelf is het mogelijk dat de
onderzoeker informatie op een andere manier geïnterpreteerd heeft dan de respondenten in
eerste instantie bedoeld hadden.

Iets anders dat de interne validiteit van het onderzoek negatief beïnvloedt kan hebben is het
feit dat een aantal respondenten niet individueel zijn geïnterviewd maar dat er ook andere
familieleden zijn aangeschoven bij de interviews. Zo was respondent 1 niet in staat om het
interview zelfstandig te doen en is het interview grotendeels afgenomen met haar moeder. Het
perspectief van de moeder kan nooit de belevingswereld van haar dochter vertegenwoordigen
en dit kan de interne validiteit van het onderzoek negatief beïnvloed hebben. Wel is ‘de
interactie tussen moeder en dochter’ opgenomen in de analyse zodat de onderzoeker dit kon
meenemen bij het optekenen van de resultaten. Tegelijkertijd heeft de aanwezigheid van de
moeder ook veel context en informatie toegevoegd aan het verhaal van respondent 1. Zonder
deze informatie was het moeilijker geweest om als onderzoeker een volledig beeld te krijgen
van de leefsituatie van respondent 1. De aanwezigheid van de moeder van respondent 1
tijdens het interview heeft daarom ook een positieve invloed gehad op de interne validiteit van
het onderzoek.

Tijdens twee van de interviews werden de respondenten emotioneel en moesten ze huilen. Op
dit moment was het lastig om als onderzoeker voldoende afstand te bewaren van de
respondent in kwestie. Enerzijds is het een teken van ‘rapport’ dat de respondenten zich
kwetsbaar opstelden en hun emoties toonden (Evers, 2007). Juist het feit dat respondenten
datgene wat hen het meeste raakt met een interviewer hebben gedeeld kan de interne kwaliteit
van het onderzoek goed hebben gedaan. De interne validiteit van het onderzoek zou namelijk
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minder zijn geweest als er door de respondenten voornamelijk sociaal wenselijke antwoorden
werden gegeven. Anderzijds maakt de emotionele betrokkenheid van de onderzoeker zijn
positie ook kwetsbaar. De houding van de onderzoeker neigde een aantal keer naar de rol van
een hulpverlener en dit kan de interne validiteit van het onderzoek juist negatief beïnvloed
hebben (Evers, 2007).

Storyworkshop
De methode van storyworkshop gaat uit van de gedachte dat de waarheid wordt geconstrueerd
door verschillende visies van mensen. De waarheid is het resultaat van de consensus tussen
stakeholders en is niet hetzelfde als de objectieve waarheid (Guba & Lincoln, 1989). De
resultaten van de workshop hebben dan ook niet het doel om te generaliseren (externe
validiteit). Tegelijkertijd roept dit wel de vraag op wat de uitkomsten van de workshop zeggen
over de beleidsmakers van de gemeente Rotterdam. Op sommige momenten in de workshop
leek het vooral te gaan over de eigen oordelen van sommige deelnemers. Zo stelt
beleidsmaker 1: ‘Dan is het nogal een egocentrische cliënt’ (00:33:30). Zij vindt het
egoïstisch dat hij zijn schoonouders helemaal niet noemt in het interview terwijl die in haar
ogen zwaar belast worden. Tegelijkertijd reageren de beleidsmakers wel op elkaar:
Respondent 3 tegenover respondent 1: ‘Dat is een waardeoordeel’ (00:33:35).

Tijdens het onderzoek bleef het onduidelijk welke prioriteiten de beleidsmakers bij de
gemeente Rotterdam hadden. Enerzijds gaven zij aan dat zij het belangrijk vonden om meer
aandacht te hebben voor ervaringen van cliënten uit de praktijk. Dit kwam naar voren in de
literatuur maar bleek ook uit de gesprekken die ik met beleidsmakers voerde in de
wandelgangen. Desondanks bleek het nog niet eenvoudig te zijn om beleidsmakers te vinden
die bereid waren om deel te nemen aan de storyworkshop. Veel WMO-beleidsmakers hadden
weinig tijd en reageerden nauwelijks op hun e-mail. Volgens onderzoeker Laura Hoekstra
(2015) is de beste manier om beleidsmakers over te halen om deel te nemen aan de workshop
door hen persoonlijk te benaderen. Hieruit werd duidelijk dat het onderwerp van de workshop
pas prioriteit kreeg op het moment dat een beleidsmaker via via werd uitgenodigd.

Tijdens de workshop lukte het als begeleider van de workshop niet altijd om de dialoog terug
te brengen in de groep. Eén van de deelnemers aan de storyworkshop was veel aan het woord
en had een hele duidelijke visie over de gemeente. De interactie tussen hem en de andere
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deelnemers was op sommige momenten tijdens de workshop minimaal. Zijn verhaal neigde
soms meer naar een monoloog dan naar een gesprek met de andere deelnemers. Dit maakt het
lastig om in te schatten in hoeverre zijn mening gedeeld werd door de andere beleidsmakers.
Het werd duidelijk dat het faciliteren van een storyworkshop specifieke condities en
vaardigheden vraagt van de onderzoeker. Hij moet in staat zijn om op het juist moment
interventies te doen en alle deelnemers te betrekken bij de dialoog. Het verkrijgen van meer
ervaring als begeleider van de workshop zou de kwaliteit van het onderzoek ten goede komen.

Het is mogelijk dat de beleidmakers sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven. Het is
een opvallend gegeven dat de beleidsmakers bij het voorstelrondje allemaal enige mate van
scepsis toonden bij de methode van cliëntportretten. Dit kan iets zeggen over hun eigen visie
maar het kan ook iets zeggen over de organisatiecultuur waarbinnen zij functioneren. Dit
gegeven kan de kwaliteit van de uitkomsten negatief beïnvloedt hebben. Tegelijkertijd geven
Guba & Lincoln (1989) dat de evaluatie juist visies van verschillende mensen inzichtelijk
maakt en dat dit niet af doet aan de kwaliteit.

Vanwege praktische redenen is er voor gekozen om naast WMO beleidsmakers ook
beleidsmakers van Werk en Inkomen en Jeugd te benaderen. Deze nieuwe samenstelling heeft
de interne validiteit van het onderzoek mogelijk beïnvloed. Enerzijds hadden de benaderde
beleidsmakers die zich niet bezig hielden met de WMO net zo goed affiniteit met
cliëntportretten en met mensen met een verstandelijke beperking. Tegelijkertijd kan het
onderzoek nu geen uitkomsten doen over WMO beleidsmakers in het algemeen. Er moet
rekening worden gehouden met het feit dat WMO beleidsmakers de cliëntportretten anders
zouden kunnen benaderen dan beleidsmakers met een andere achtergrond.

Het feit dat de beleidsmaker die aan de workshop deelnamen via via zijn benaderd zijn kan
het onderzoek eveneens beïnvloed hebben. De deelnemende beleidsmakers hadden al enige
affiniteit met cliëntportretten en zullen daarom mogelijk een positiever beeld van deze
portretten hebben dan andere beleidsmakers bij de gemeente. Tegelijkertijd heeft dit
onderzoek niet het doel voor ogen om uitkomsten te kunnen generaliseren. Juist een
diepgaande analyse van een aantal casussen staat centraal en maakt de externe validiteit
(generaliseerbaarheid) bij dit onderzoek minder belangrijk.
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Het gebruik maken van de term ‘cliëntportretten’ kan de kwaliteit van het onderzoek
beïnvloed hebben. Enerzijds was deze term een bekende term binnen de gemeente waardoor
er meer beleidsmakers interesse hadden om deel te nemen aan de workshop. Tegelijkertijd
bleek er onduidelijkheid te bestaan over de term ‘cliëntportret’. De beleidsmakers hielden er
verschillende opvattingen op na wat een ‘cliëntportret’ precies was. Op het moment dat
beleidsmakers geen eenduidig beeld hebben van datgene waarover ze tijdens de workshop
spraken kan dit de interne validiteit van het onderzoek negatief beïnvloed hebben.
Terwijl de workshop voornamelijk moest gaan over de ‘geleefde ervaringen van cliënten’
verschoof het gesprek tijdens de workshop steeds meer naar het thema kwalitatief onderzoek.
Dit gegeven kan nadelig zijn geweest voor de interne validiteit van het onderzoek doordat er
op sommige momenten van het gesprek door de beleidsmakers geen onderscheid meer werd
gemaakt tussen ‘ervaringen’ en kwalitatief onderzoek. Het is daarom op sommige momenten
onduidelijk op welke van de onderwerpen de conclusies uit de workshop betrekking hebben
Er is gekozen om bij de analyse in te gaan op de thema’s die het meest zijn genoemd tijdens
de storyworkshop. Omdat de tijd van de workshop beperkt was kon er niet op alle thema’s
uitgebreid worden ingegaan. Dit neemt niet weg dat er andere relevante thema’s zijn die kort
zijn aangestipt. Het missen van mogelijke andere relevante thema’s kan de interne validiteit
van het onderzoek negatief beïnvloed hebben.
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Nawoord
‘Van de kleinste universiteit naar het grootste kantoorgebouw van Nederland’. Met het
afronden van mijn scriptie studeer ik af in de master Zorg, Ethiek en Beleid aan de
Universiteit voor Humanistiek. Graag wil ik Laura Hoekstra en de rest van het
onderzoeksteam van de gemeente Rotterdam bedanken voor de mogelijkheid om mijn
afstudeeronderzoek op jullie afdeling te doen. De vergaderingen in ‘de Rotterdam’ en de
interviews in de wijk hebben mij daadwerkelijk een beeld gegeven van het leven van mensen
met een verstandelijke beperking en de problematiek waar zij mee te maken hebben. Ik heb
veel geleerd op onderzoeksgebied maar ook over de organisatiestructuur van de gemeente en
het spanningsveld tussen onderzoek en beleid. In de toekomst hoop ik dat we elkaar blijven
tegenkomen en ik beschouw deze scriptie dan ook meer als een beginpunt dan als een einde.
Ook wil ik mijn dank betuigen aan Merel Visse die betrokken, kritisch en zorgvuldig was in
haar begeleiding. Je hebt me gestimuleerd om nieuwe onderzoeksmethoden uit te proberen en
me te ontwikkelen als onderzoeker. Tot slot ben ik de respondenten uit dit onderzoek
dankbaar voor de openheid en kwetsbaar die zij durfden te tonen tijdens de interviews.
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9. Bijlages
Bijlage 1 Topiclist voor het narratieve interview
Kenmerkend voor de narratieve methode is dat er gewerkt wordt met een ‘open blik’ van de
onderzoeker, daarnaast is vooral (het verhaal van) de respondent sturend. Het doel van het
interview is om inzicht te krijgen in de leefwereld/ zorgsituatie van de respondenten.
Voorstellen aan respondent
-

Naam van de interviewer
Van: gemeente Rotterdam, onderzoeksafdeling
Het onderwerp van het onderzoek, relatie eerdere onderzoek
Het verhaal van de respondent staat centraal
Geschatte tijdsduur aangeven, ongeveer een uur à anderhalf uur
Toestemming vragen voor opname met uitleg over het waarom van de opname
Bij het voorstellen aan de respondent kan gebruik gemaakt worden van de tekst uit
de brief

Introductie
"Twee a drie jaar geleden heeft u meegedaan aan een onderzoek van de gemeente. Wij
hebben toen bij u thuis met u gesproken over de hulp en ondersteuning die u destijds nodig
had om zo prettig mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Er is intussen veel veranderd op het
gebied van ondersteuning. Wij zijn benieuwd hoe het nu met u gaat en of uw persoonlijke
situatie veranderd is. Zou u mij daarover iets willen vertellen?"

Voorbeelden om het gesprek verder te stimuleren
Het is bij de narratieve methode belangrijk om te vragen naar voorbeelden.
- Kunt u mij een voorbeeld geven van een situatie waar u…
- U zei….. Kunt u dat uitleggen?
- Wat deed u toen?
- Wat bedoelt u daarmee?’
- Wat gebeurde er toen?
- Hoe voelde u zich toen?
Eventueel:
- Vragen naar belangrijke gebeurtenissen in de tijd. Kunt u daarover iets vertellen?
- Kunt u iets vertellen over een gebeurtenis in uw persoonlijke leven die indruk op u
heeft gemaakt (Vragen naar een kantelmoment)?
- Kunt u iets vertellen over wat u op een dag zoal doet?
- Kunt u iets vertellen over de mensen die op dit moment belangrijk zijn in uw leven?
- Kunt u iets vertellen over de ondersteuning, hulp, zorg die u krijgt? Helpt u zelf ook
weleens iemand?
- Voelt u zich thuis in de buurt? Bent u actief in de buurt?

Einde van interview
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De voor het onderzoek relevante onderwerpen, met een aantal openingsvragen (om in het
achterhoofd te houden, mocht het gesprek niet op gang komen)
Zelfredzaamheid
-

Bent u zelfstandig?
Wat vindt u van de hulp die u krijgt?
Waar vindt u informatie/ Aan wie vraagt u informatie?
Wat doet u als u een probleem heeft?
Voelt u zich weleens alleen?

Preventie
-

Van welke mensen krijgt u steun?
Krijgt u hulp van andere mensen (buren/ de gemeente/ hulpverleners enz.)?
Aan wie vraagt u om hulp?

Veerkracht
-

Hoe voelt u zich?
Wat doet u bij tegenslagen?
Kunt u iets vertellen over iets wat u moeilijk vindt? Hoe gaat u hier mee om?
Waar krijgt u energie van?

Sociale context
-

Welke mensen zijn belangrijk in u leven?
Hoe vindt u de buurt waarin u woont?
Waar voelt u zich thuis?
Wat doet u in uw vrije tijd?
Bij wie klopt u aan als u een probleem hebt?

Wederkerigheid
-

Doet u weleens dingen voor andere mensen?
Doen andere mensen weleens iets voor u?
Van wie krijgt u hulp/ Aan wie geeft u hulp?
Hoe lang kent u deze mensen?

Financiën
-

Kunt u financieel rondkomen?
Krijgt u hulp met financiën?
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Bijlage 2: Motivatie scriptie
Van september 2014 tot maart 2015 liep ik stage bij de Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling die vanaf januari 2015 gefuseerd is met de Raad voor Volksgezondheid tot de
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Tijdens mijn stage heb ik me vooral
beziggehouden met de nieuwe WMO wet en de bijbehorende veranderingen in het sociale
domein. Tijdens mijn stage heb ik veel mensen ontmoet met vakkennis, zoals de directeur
jeugdzorg Amsterdam en mensen van de gemeente Utrecht. In mijn stage praatte ik met mijn
collega’s vaak over kwetsbare groepen mensen in de samenleving. Hoewel ik veel mensen
met kennis van zaken heb ontmoet merkte ik ook hoe elitair deze omgeving was. De mensen
op mijn stageadres waren voor het grootste gedeelte blank en hoogopgeleid. De bestuurders
van zorginstanties bestonden voor het grootste gedeelte uit blanke mannen in pak boven de
veertig.
Naast mijn stage studeer ik op de Universiteit voor Humanistiek en debatteer ik bij een
Utrechtse debatvereniging. Ik realiseer me dat de omgeving waar ik me het grootste gedeelte
van mijn tijd in bevindt vooral bestaat uit witte hoogopgeleide mensen.
Voor mijn stage heb ik wel diverse mensen van ouderenorganisaties en zorginstellingen
gesproken. Maar ook hier had ik te maken met de zogenaamde experts, de
vertegenwoordigers van bepaalde groepen. De mensen in de samenleving die in hun dagelijks
leven met de nieuwe WMO te maken kregen heb ik tijdens mijn stage nooit gezien. Vanaf de
28e verdieping van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport keek ik naar
beneden. Een metafoor voor de afstand die ik voelde met de gewone man in de samenleving.
Bij mij ontstond de vraag: ‘Welke stemmen uit de samenleving worden er niet gehoord?’
Tijdens mijn stage merkte ik dat beleidsmakers en adviseurs de intentie hadden om meer
contact te maken met de leefomgeving. In de praktijk was dit vaak lastig vanwege een gebrek
aan tijd om excursies te maken. Daarnaast ben ik van mening dat een excursie of een gesprek
met een expert altijd maar een bepaalde buitenkant laat zien. Het blijft moeilijk om op die
manier een inzicht te krijgen in de leefwereld van de mensen waar het over gaat.
De afgelopen jaren zie ik in de wetenschap en bij beleidsmakers een toegenomen interesse in
de leefwereld van mensen. Zo vertelde iemand van het Sociaal Cultureel Planbureau mij dat
er de afgelopen tien jaar steeds meer aandacht is gekomen voor kwalitatief onderzoek. Cijfers
en statistieken blijven belangrijk maar laten ook een perspectief liggen. Ook onder
beleidsmakers en adviseurs bemerkte ik de wil om meer contact te willen maken met de
leefwereld van mensen. Alleen al het feit dat ik voor de gemeente Rotterdam narratieve
interviews ga doen geeft al aan dat de gemeente meer wil weten over de het leven van de
groep mensen die met de nieuwe WMO wetgeving te maken krijgt.
Spanningsveld stage en studie
Tijdens mijn stage voelde het soms letterlijk alsof ik leefde in twee verschillende werelden.
Drie dagen per week liep ik stage bij een adviesraad bij het ministerie en hoorde ik veel
positieve geluiden over de participatiesamenleving. Zo waren er bij de presentatie van het
RMO advies ‘leren innoveren in het sociale domein’ vijftien maatschappelijke initiatieven
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aanwezig die lieten zien welke kracht burgers zelf hadden om zich te organiseren. Op de twee
overige dagen had ik les op de UvH van Frans Vosman en Evelien Tonkens en hoorde ik over
de negatieve consequenties van de veranderingen in het sociale domein. Vooral voor de
kwetsbaarste groepen zou de nieuwe WMO wetgeving negatieve gevolgen hebben. Terwijl
mijn stageplek verkondigde dat mensen graag meer keuzes willen hebben in de zorg, hoorde
ik op de UvH dat mensen keuzevrijheid helemaal niet zo belangrijk vinden. Voor mij zorgde
dit op sommige momenten voor een gevoel van innerlijke strijd. Wat vond ik er zelf eigenlijk
allemaal van? Wie had er gelijk? En was het eigenlijk wel belangrijk wie er gelijk had?
Tijdens de laatste week van mijn stage gaf ik een eindpresentatie over de zorgethiek. Ik legde
mijn collega’s uit met welke ‘bril’ ik zorgethisch naar de zorg kon kijken en wat dit mij en
beleidsmakers zou kunnen opleveren. Tegelijkertijd vertelde ik over mijn ervaringen als
stagiair en de innerlijke strijd die het afgelopen half jaar had gevoerd. Ik vertelde hoe ik
vanuit mijn stage naar mijn studie keek en vanuit mijn studie naar mijn stage. Mijn conclusie
was dat er bij mijn adviesraad nog niet genoeg verbinding werd gemaakt met de leefwereld
terwijl mijn collega’s wel de intentie hadden. Het viel me op dat mijn collega’s vaak erg
genuanceerd waren en rekening hielden met het relationele. Het zorgethische wat ik meekreeg
vanuit de UvH leek steeds meer geïntegreerd te worden in adviezen en beleid op het
ministerie. Terwijl de rapporten van tien jaar geleden van de Raad voor Volksgezondheid het
marktdenken en de eigen verantwoordelijkheid centraal stelden zag ik in de huidige rapporten
toegenomen aandacht voor het relationele en ethische kwesties. Het ministerie en de
adviesraden stonden niet tegenover de zorgethiek maar ik zag zelf juist steeds meer
verbinding. Ook al was deze verbinding er nog niet volledig, de wil tot verbinding en de
interesse voor het zorgethische was er wel.
Tegelijkertijd keek ik ook met kritische ogen naar mijn colleges op de UvH. Ik liet mij
inspireren door de theorie van Frans Vosman over ‘meedenken’, ‘tegendenken’ en
‘omdenken’. Onder mijn medestudenten op de UvH merkte ik dat we snel geneigd waren om
kritiek te hebben op de beleidsmakers en minder geneigd waren om met hen mee te denken.
De participatiesamenleving als ideaal kreeg dat wel veel kritiek, op het zorgsysteem wat we
hadden was ook het nodige aan te merken. Ik deel de opvatting dat kritiek belangrijk is om de
beleidsmakers zo scherp mogelijk te houden. Aan de andere kant ben ik van mening dat we
meer met beleidsmakers zouden moeten meedenken. Alleen maar kritiek uiten vind ik te
gemakkelijk. We moeten ons als zorgethici in mijn ogen zichtbaarder maken in de
maatschappij en laten zien wat we kunnen toevoegen. Ik zie een taak voor ons weggelegd om
verbinding te maken tussen de relationele leefwereld van mensen in de maatschappij en de
systeemwereld van het beleid. Als zorgethici hebben we de beleidsmakers nodig. Uiteindelijk
bepaalt de politiek en het beleid waar het geld in de samenleving naar toe gaat. Vanuit mijn
stageplek kreeg ik van collega’s terecht kritiek op het feit dat ik bij de master ZEB niets
leerde over geld terwijl dit een belangrijk thema is. Als we nadenken over de vraag wat goede
zorg is maakt het uit of de financiële middelen onbeperkt zijn of dat hier grenzen aan zitten.
Wat is rechtvaardige verdeling van zorg als we beperkte middelen hebben?
In hoeverre moeten mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en in hoeverre
moet de overheid bijsturen? De nieuwe WMO biedt kansen maar brengt ook risico’s met zich
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mee. Welk effect de nieuwe WMO gaat hebben op de leefwereld mensen met een
verstandelijke beperking in Rotterdam moet nog blijken. Naast het feit of het nieuwe systeem
gaat werken moeten beleidsmakers nog erg wennen aan de veranderingen. Doormiddel van
narratieve interviews hoop ik een eerste stap te maken in de verkenning van de leefwereld van
mensen met een verstandelijke beperking in Rotterdam. Mijn doel van mijn scriptie is om een
bijdrage te leveren aan de verbinding tussen de wereld van beleid en de leefwereld van de
mensen in de samenleving.
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Bijlage 3: Narratieve analyse
Cliënt 1
Fase 1: Actief luisteren
Als materiaal heb ik het interview met W. Kooten geanalyseerd. Het interview vond plaats
met W. Kooten en haar moeder. Omdat W. verstandelijk beperkt is, was zij niet in staat om
het gehele interview zelfstandig te doen. Het interview geeft daarom zowel het perspectief
van W. als dat van haar moeder weer.
Blik op de karakters
In het verhaal van W. zijn de belangrijkste personen familieleden: haar moeder, haar vader,
haar broer en oma. W. woont nog thuis samen met haar vader, moeder en broer. Zij kan zich
niet goed zelfstandig redden en heeft daarom altijd toezicht nodig. Haar ouders en broer
passen op haar op de momenten dat ze thuis is. Op de momenten dat W. op haar werk is
kunnen de familieleden hun verantwoordelijkheid even loslaten.
De moeder van W. speelt een grote rol in de zorg voor W. en voor haar man. De vader van W.
heeft dezelfde chronische spierziekte als W. en beiden gaan fysiek achteruit. Moeder
functioneert voor een groot deel als mantelzorger maar ziet de zorg die ze verleent meer als
iets vanzelfsprekends ‘wat je gewoon doet’. Wel geeft de moeder van W aan zwaar belast te
zijn met de zorg voor zowel W. als de vader van W. De moeder van W. wordt zichtbaar
emotioneel als zij vertelt dat de zorg voor W. en haar man haar zwaar vallen.
De moeder, broer en oma van W ontvangen allemaal een deel van het PGB
(Persoonsgebonden Budget) voor het werk dat zij verrichten voor W. Dit wordt vooral
besteed aan het vervoer dat zij voor W. nodig hebben.
Ook spelen de vriend van W., en een aantal andere familieleden en vrienden een rol in het
leven van W. Zij gaat iedere maand op bezoek bij haar vriend of hij komt bij haar. Ze kunnen
elkaar niet regelmatig zien omdat ze te ver uit elkaar wonen. Wel bellen ze elkaar regelmatig
per telefoon. W. en haar vriend kennen elkaar vanuit de dagbesteding waar zij lang samen
hebben gewerkt. W. heeft ook een aantal vrienden die ze kent via haar vorige dagbesteding en
via het logeerhuis waar ze iedere maand logeert.
Op haar werk heeft W. geen klik met haar collega’s. Omdat de meesten van hen veel ouder
zijn dan zijzelf en een heel andere afwijking hebben mist zij aansluiting. Op de vorige
werkplek had W. het veel meer naar haar zin met leeftijdsgenootjes. W. heeft wel een goede
band met het personeel op haar werk. Al vindt ze het jammer dat het personeel de laatste tijd
zo vaak gewisseld is.
Karakterbeschrijving van W
W. is een vrouw van bijna 22 met een verstandelijke beperking en een progressieve
spierziekte. Ze is vrolijk en enthousiast en praat graag over dingen die in haar leven belangrijk
zijn. Midden in het interview begint ze een aantal keer over een onderwerp dat voor haar
belangrijk is: ‘Dus als je echt iets wilt weten, ik ben over drie nachtjes jarig’ (01:24:48). Ook
toont W. interesse in mij als interviewer: ‘Waar woont u dan?’ (00:05:27). Ze kijkt
nieuwsgierig naar de wereld en is geïnteresseerd in anderen.
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W. is dol op pretparken en op bezoekjes aan de IKEA en vertelt hier uitgebreid over. W:‘Ik
kan nog foto’s laten zien van Walibi’ (01:32:16). Haar moeder stimuleert W. om zoveel
mogelijk in beweging te blijven en leuke dingen te doen. Vanwege haar spierziekte is het
belangrijk dat zij blijft bewegen en de moeder van W. bedenkt vaak leuke dingen om haar in
beweging te houden. Moeder W: ‘Pretparken dat is datgene waar je haar echt blij mee kan
maken. Maar je kunt haar ook in beweging houden’ (00:50:42).
Omdat W. en haar vader in verband met hun erfelijke spierziekte fysiek achter uit zullen gaan
in de toekomst probeert de moeder van W. er nu uit te halen wat er in zit. Zo zijn zij met het
gezin een aantal keer naar Orlando in Florida gegaan om daar een aantal pretparken te
bezoeken. W. vindt het leuk om naar een pretpark te gaan en haar moeder benadrukt dat zij
door de bezoeken ook in beweging blijft. W. vertelt enthousiast over de vakanties en
pretparkbezoeken die dit jaar nog in het vooruitzicht liggen.
W. staat positief in het leven ondanks haar beperkingen. Ze richt zich op de positieve dingen
in haar leven en zegt weinig last te hebben van haar beperkingen. W. vindt dat het goed met
haar gaat. Ook het feit dat ze sinds kort een rollator nodig heeft ziet ze niet als probleem. W.
zelf ziet zelfs voordelen van haar ziekte: ‘Als ik mijn ziekte niet had gehad had ik mijn
vrienden niet gekend’. De moeder van W. vindt de beperkingen die W. heeft moeilijker te
accepteren. Zij benadrukt toe dat het lang niet altijd goed gaat met W: ‘Als ze te moe is wordt
ze ziek. Dan is het diarree, koorts.’ (00.48:16). Haar moeder geeft aan dat W. de afgelopen
jaren qua gezondheid achteruit is gegaan. W. zelf lijkt hier zich niet erg druk over te maken.
Interactie tussen moeder en dochter
Moeder en dochter hebben onderling een goede relatie. Er wordt veel gelachen tijdens het
interview en er wordt veel op elkaar gereageerd. Soms houdt moeder haar dochter een spiegel
voor. De moeder van W. geeft aan dat W. geneigd is om het verleden te idealiseren, zoals haar
schooltijd of vorige stageplek. Zo geeft de moeder aan dat het niet altijd alleen maar leuk was
op school. W. geeft aan dat haar moeder daarin gelijk heeft.
W. is gehecht aan vertrouwde dingen en vindt nieuwe dingen spannend. Ze zou het liefst
begeleid gaan wonen met mensen die ze al kent. De moeder van W. ziet daarentegen het liefst
dat haar dochter ergens gaat wonen waar ze nog niemand kent. Ze benadrukt dat W. altijd
nieuwe mensen zal leren kennen als ze hier haar best voor doet. Moeder stimuleert haar
dochter om zich aan te passen: ‘Dat ligt ook aan je zelf. Voordat je ergens definitief gaat
wonen, ben je daar wel een paar keer geweest. En je moet allemaal aan elkaar wennen, voor
de veranderingen’ (01:18:00).
De moeder van W. verbetert W. ook een aantal keer en spreekt haar aan op haar gedrag: ‘Veeg
je mond eens af’).
Aan het einde van het interview wordt de moeder steeds emotioneler. Ze is betrokken bij haar
dochter en voelt zich verantwoordelijk om haar te stimuleren. Tegelijkertijd wordt ze
emotioneel als het gaat om de zorg voor haar dochter. Ze vindt de verantwoordelijkheid zwaar
omdat W. nooit alleen kan zijn: ‘Op mijn werk heb ik het meeste rust omdat ik daar even niet
op W. hoef te letten’.

77

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

De moeder van W. heeft de neiging om zichzelf weg te cijferen en meer aandacht te besteden
aan anderen dan aan zichzelf. Ze vindt het moeilijk om hulp te vragen: ‘Ja het is vaak een
kwestie van. Laat ze maar. Er zijn mensen die meer nodig hebben, die het rotter hebben dan
ik. Laat dan maar’ (01:03:15).
Blik op het narratief proces
Het verhaal van W. gaat vooral over de tijd tussen het vorige interview twee à drie jaar
geleden en het interview nu. In de tussentijd beschrijft W. wat er in de afgelopen jaren
verandert is of hetzelfde is gebleven. W. vertelt op een vrije kinderlijke wijze over de dingen
in haar leven die ze leuk of juist minder leuk vindt. Ze heeft de neiging om af te dwalen en
blijft maar vertellen over de pretparken die ze leuk vindt en waar ze deze zomer op vakantie
gaat. Het verhaal neigt hierdoor alle kanten op te gaan. De aanvullingen van de moeder W.
geven het verhaal meer achtergrond en context. De verhalen hebben een meervoudig karakter
omdat zij zowel raken aan de belevingswerelden van moeder en dochter en ruimte bieden
voor kleine en grote verhalen.
Veel verhalen die W. vertelt lijken in eerste instantie ‘klein’ maar bevatten een groter
achterliggend thema. Zo vertelt W. teleurgesteld dat de gemeente ‘haar vriend van haar heeft
afgenomen’. Zij kende hem via de vorige sociale werkplaats waar ze naar toe ging. De
moeder van W. geeft meer context aan het verhaal. Zij vertelt dat W. door de bezuinigingen
naar een andere sociale werkplaats moest die dichter bij haar huis was. Hier heeft ze het
minder naar haar zin omdat ze geen mensen van haar leeftijd of niveau om zich heen heeft.
W. heeft de neiging om vaak over het verleden te praten en ze lijkt deze tijd te willen
romantiseren. W. vertelt enthousiast hoe leuk het vroeger was op school en op de sociale
werkplaats waar ze eerst werkte. Ze mist deze tijd en de contacten die ze hier heeft opgedaan.

Blik op context, plaats en tijd
De context van W. is het gezin en de sociale werkplaats waar zij naar toe gaat. Haar leven
speelt zich af in de context van het gezin. Buiten de uren die W. bij de sociale werkplaats
verblijft hebben haar ouders haar voortdurend onder haar hoede. W. kan slecht alleen zijn en
heeft voortdurend iemand nodig die mee kijkt met wat ze doet. In het weekend probeert de
moeder van W. activiteiten te bedenken die ze leuk vindt en die haar actief houden zoals
boodschappen doen en een bezoek brengen aan de IKEA. W. gaat in de weekenden soms naar
het logeerhuis waar ze leuke dingen doet met andere jongeren met een beperking. Omdat de
meeste jongeren al uit huis zijn gegaan, zijn er steeds minder leeftijdsgenootjes in het
logeerhuis te vinden die W. kent.
Het leven van W. speelt zich voornamelijk af op de plek waar zij werkt, het verzorgingshuis
in de buurt. Hier gaat zij vier dagen per week heen om te werken en hobby’s uit te oefenen.
Op de overige doordeweekse dag is W. thuis met haar ouders. W. is ’s avond vaak te moe om
hobby’s uit te oefenen en zit veel achter de computer en de televisie. De moeder van W.
benadrukt dat het aanbod van sport en hobby’s niet groot is voor mensen met een beperking.
Het interview gaat vooral over de periode tussen het vorige interview drie jaar geleden en het
gesprek nu. W. vergelijkt haar situatie vooral met de situatie die ze had toen ze nog werk had
op de andere locatie. W: ‘Het enige wat ik wil, is dat de gemeente de bezuinigingen
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terugdraait’ (01:06:43). De moeder van W. legt uit dat W. in de nieuwe situatie de
keuzevrijheid mist om een dagbesteding te zoeken. Het werk- en activiteitenaanbod op haar
nieuwe werkplek is veel kleiner.
De moeder van W. benadrukt dat er weinig verandert is in de afgelopen jaren. Het sukkelt een
beetje door, zonder dat er iets verandert. Moeder: ‘Nee, er speelt eigenlijk. Ja het sukkelt
gewoon door’ (01:24:39). De moeder van W. vindt het confronterend dat er de afgelopen
jaren weinig verandert is in haar situatie. Zelf leeft ze soms zo op de automatische piloot dat
ze nauwelijks stil staat bij wat ze doet. ‘En dan hobbel je eigenlijk door. Omdat je dan denkt,
zelf. Van gaat het sneller? En dan hobbel je eigenlijk door. En drie jaar geleden inmiddels,
net wat je zegt. Eigenlijk is het in die drie jaar tijd niet veel veranderd’ (00:22:52).
In het interview wordt een aantal keer verwezen naar de toekomst. W. zal in de toekomst
begeleid gaan wonen en staat daarvoor ingeschreven. W. kan zich nog geen voorstelling
maken hoe dit in de praktijk zal zijn: ‘ze heeft het immers nog nooit meegemaakt’.

Blik op belangrijkste gebeurtenissen, plekken en perioden
De belangrijkste gebeurtenis in de afgelopen jaren is dat W. door de bezuinigingen naar een
andere werkplaats moest. Op de vorige werkplaats had W. het erg naar haar zin, zowel wat
betreft haar dagbesteding als wat betreft de mensen. Haar vorige werkplek was 15 kilometer
verderop en zij had hier veel vrienden. Door bezuinigingen mag de werkplek (sociale
werkplaats) tegenwoordig maximaal 15 kilometer van het woonadres liggen. W heeft het op
haar nieuwe plek minder naar haar zin omdat ze minder aansluiting heeft met de mensen. De
moeder van W. vertelt dat de mensen op de nieuwe werkplek een ander soort beperking
hebben dan W., ze hebben niet-aangeboren hersenletsel. Ook mist W. leeftijdsgenoten: ‘Nou,
het gaat eigenlijk best wel goed. Alleen vind ik het op mijn nieuwe werk niet zo leuk. Ik werk
met heel veel oude mensen. En ik voel me eigenlijk als een kleintje daar. Ik ben ook eigenlijk
de jongste.. en ik vind het eigenlijk niet zo leuk’ (00:02:03).
W. vindt het jammer dat ze geen leeftijdsgenoten om zich heen heeft. Door de ogen van W
heeft de gemeente haar vriend van haar afgepakt. Ze kende hem via haar vorige werkplek en
ziet hem nu nog maar één keer per maand. Ook vertelt W. dat het werk wat ze nu doet
inhoudelijk minder goed bij haar past, ze heeft op haar nieuwe plek minder afwisseling wat
betreft activiteiten. Soms is er niets te doen en gaat ze Harry Potter lezen. Moeder: ‘Want
waar ze nu is, is dat meer voor drie dagen een beetje aansudderen voor mensen met een niet
aangeboren hersenafwijking’.
Voor W. is het een belangrijke gebeurtenis dat ze een rode driewieler heeft gekregen. ‘Ja, ik
heb nu een rode driewieler en die had ik twee jaar geleden nog niet’ (00:37:01). Nu fietst ze
elke week een keer samen met haar moeder naar haar werkplek. De moeder van W. benadrukt
dat de gemeente de driewieler niet kon vergoeden omdat deze 2500 euro kostte. De gemeente
kon wel een busje regelen dat W. naar haar werk kon brengen. Nu heeft de familie zelf een
tweede hands driewieler gevonden voor 500 euro op markplaats. Vanwege de spierziekte van
W. is het belangrijk dat zij regelmatig beweegt. De vraag van de familie sloot in dit geval niet
goed aan op het aanbod van de gemeente.
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De moeder van W. heeft nog een ander voorbeeld. Vanwege de spierziekte van haar man en
dochter wil ze het bad in huis graag laten ombouwen tot een douche. De WMO ambtenaar van
de gemeente liet weten dat dit financieel niet kon: ‘En toen kwam er ook eentje van de WMO
en die man viel er over dat we eigenlijk meer een traplift nodig hadden als een aangepaste
badkamer’. Moeder: ‘Maar meneer daar vragen we niet om’. Ambtenaar: ‘Maar ja als je
allebei een progressieve spierziekte nodig hebt dan heb je een traplift nodig’. Moeder: ‘Maar
meneer wij willen juist graag iemand die het bad kan verwijderen en dat we daar een douche
krijgen’. Ambtenaar: ‘Ja nee maar ik kan wel geld geven voor een traplift’. Moeder: ‘ Ja
maar meneer daar hebben we helemaal niet om gevraagd’ (00:53:27).
Het was wel mogelijk om een traplift te laten installeren. Deze kostte echter twee keer zoveel
als de verbouwing van de badkamer. De zorg die de gemeente aan kon bieden sloot in dit
geval dus niet aan op de vraag van de familie. Moeder: ‘Een traplift kan wel maar een douche
verbouwen niet terwijl een traplift twee keer zo duur is’ (01:27:09).
Een ander belangrijk punt waar de zorg niet aansloot bij de vraag was de problematiek
rondom het vervoer van W. De taxi’s die haar kwamen ophalen kwamen vaak te vroeg of te
laat. Dit betekende dat W. soms wel een uur voor het raam stond te wachten op een taxi. Er
moest in die tijd ook altijd een ouder bij zijn om te zorgen dat W. de taxi niet misliep. Het is
vaak voorgekomen dat de taxi ofwel te vroeg ofwel te laat kwam: ‘Maar zij moet in principe
9.00 op haar werk zijn. Nou de ene keer wordt ze om 8.25 opgehaald en de andere keer wordt
ze om 9.25 opgehaald. Ja, het is altijd maar afwachten’ (00:32:24). Het is ook voorgekomen
dat de taxi W. vergat. Dit leverde voor W en haar familie veel stress op.
Aard en verloop van het gesprek en transcript
Het verhaal heeft een regressief verloop. Aan het begin van het interview worden er vooral
positieve verhalen verteld over wat er allemaal goed gaat. Naarmate het interview vordert
durft de moeder van W. zich steeds meer open te stellen en laat zij ook emoties zien. Het
interview werkt naar een hoogtepunt toe. Op het moment dat de band stop is gezet wordt er
nog een half uur doorgepraat. De moeder van W. is doormiddel van het interview aan het
denken gezet over haar eigen situatie. Het interview zelf lijkt een keerpunt te zijn geworden in
haar leven. ‘Daar is dit gesprek dan weer goed voor, dat dan even met je neus op de feiten
wordt gerukt. Dat je ineens gaat nadenken over je situatie van, hoe wonen we nu. Wat is er
veranderd in de afgelopen jaren? Waar hebben we behoefte aan? Wat hebben we nodig? En
daar was dit eigenlijk dan ook wel een eyeopener voor’ (01:00:39).
De moeder van W neemt haar situatie niet meer als vanzelfsprekend maar durft er met een
afstandje naar te kijken. Het interview is een manier geworden om haar hart te kunnen
luchten. Zij vraagt nauwelijks hulp en doet er alles aan om de zorg voor haar dochter en man
zelf te regelen. Het frustreert de moeder van W. dat ze zich oneerlijk behandelt voelt.
Moeder: ‘Dat is eigenlijk het lullige. Als je zelfredzaam bent en je klopt dan aan voor hulp
dan zeggen ze je moet zoveel mogelijk zelf doen. Terwijl als je vanaf het begin eigenlijk al,
stel we weten geloof ik sinds haar 7e, 8e dat ze een spierziekte heeft. Als ze toen al regelmatig
had aangeklopt dan had je nu al veel gedaan gekregen. Terwijl als je gewoon alles zelf doet.
Dan wordt er gekeken, van ja maar je moet meer zelf doen. Ja, maar wat moet je dan nog
meer zelf doen’ (01:20:00).
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Het verhaal van W. verschuift op het laatst naar het perspectief van de moeder die aangeeft
dat ze erg wordt belast. In het begin houdt ze zich sterk maar aan het eind wordt het duidelijk
dat ze kwetsbaar is en overbelast wordt. Moeder van W: ‘Je doet gewoon heel veel waar je
inrolt wat je zelf ook doet om een heleboel gedoe te voorkomen. Dat zei ik net al. Stel dat ik
voor haar ga regelen dat ze vervoer op maat krijgt. Dan zit je de helft van de tijd te wachten
tot de bus komt’ (01:05:19).
De moeder van W. vindt het lastig om steeds dingen te moeten regelen en om hulp te moeten
vragen. Ze voelt zich te moe om hulp te vragen en aan te kloppen bij de gemeente: ‘Ja het is
vaak een kwestie van. Laat ze maar. Er zijn mensen die meer nodig hebben, die het rotter
hebben dan ik. .Laat dan maar’ (01:03:15).
Fase 2 Gedetailleerde analyse
Aan het begin van het transcript is de toon luchtig, er wordt gelachen en worden veel dingen
verteld die goed gaan. Aan het eind van het verhaal wordt de toon zwaarder en komen er meer
frustraties naar boven. De moeder van W. toont zich kwetsbaar en wordt emotioneel. Ook
wordt er aan het eind van het interview meer aandacht besteed aan het verhaal van de moeder
van W. en ligt de nadruk minder op het leven van W.
In het verhaal zit een tegenstelling tussen de visies van moeder en dochter. De dochter lijkt
opvallend luchtig in het leven te staan. Zo ziet zij haar beperking niet als een probleem en
zegt ze weinig last te hebben van haar ziekte. Ze kijkt vooral naar de korte termijn en geniet er
van om leuke dingen te doen. De moeder van W. is veel meer gericht op de langere termijn en
ziet ook de beperkingen die haar dochter nu hebben en in de toekomst zal hebben.
Een andere tegenstelling is dat moeder vooral ziet wat er de afgelopen jaren gelijk is gebleven
en dat de dochter W. vooral vertelt wat er voor haar verandert is door de bezuinigingen.
Ook is er sprake van een tegenstelling tussen het rooskleurige beeld sat W. van haar verleden
schetst en haar vader en moeder die dit geregeld tegenspreken. W. heeft de neiging te
vertellen hoe fantastisch ze het had op haar vorige school en werkplek. Moeder corrigeert haar
dochter: ‘Ja de slechte dingen vergeet je maar de goede dingen dan zeg je van, wow wat had
ik het toch naar mijn zin’ (00:14:47). W. erkent ook wel dat het beeld genuanceerder ligt:
‘donderdag na schooltijd loop ik weer door school en wordt ik er af en toe aan herinnert. Dan
word ik wel verdrietig. Hier was het buiten alle ruzies best leuk’ (00:14:08).
W. heeft heimwee naar haar oude werkplek en koestert haar goede herinneringen.
Tegelijkertijd geeft de vader van W. aan dat W. het vroeger zo’n eind reizen vond naar haar
werkplek en dat haar nieuwe werk veel dichterbij ligt. Ook hier lijkt W. haar vroegere leven te
idealiseren.
Het verhaal lijkt soms aan de oppervlakte te blijven. W. zag als belangrijkste gebeurtenis van
de afgelopen jaren dat ze een rode driewieler heeft gekregen. Tegelijkertijd zit hier een ‘groter
verhaal’ onder. Het verhaal over de rode driewieler gaat over de progressieve spierziekte van
W. waarom ze extra moet bewegen. De driewieler raakt eveneens ook aan de veranderingen
op het gebied van zorg en ondersteuning. Ook de verhalen over pretparken en de IKEA raken
aan een veel groter thema: activiteiten zoeken die mogelijk zijn bij een meisje met een allerlei
beperkingen.
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In het verhaal zitten maatschappelijk thema’s die raken aan de veranderingen op het gebied
van zorg en ondersteuning en de gevolgen die dit heeft voor zaken als de financiering van
zorg, mantelzorg en WMO.
Onderwerpen die in het interview vaak worden herhaald zijn de frustraties over het vervoer en
het aanbod van de gemeente dat slecht aansluit op de vraag van de familie. Ook vindt de
moeder het oneerlijk dat zij nauwelijks hulp vraagt maar de hulp die ze wel vraagt niet krijgt.
De hulp die ze wel kan krijgen van de gemeente sluit niet goed aan op haar behoeften. Deze
thematiek zit de moeder hoog. W. valt vooral in herhalingen over zaken die ze leuk vindt,
zoals haar belevenissen in pretparken en op vakantie.
Door de moeder wordt regelmatig ‘weet je wel’ en ‘nou weet je’ gebruikt. Ook zegt ze dingen
als: ‘Maar op een gegeven moment zeg je ook van’ (01:26:57). Aan het eind van het interview
wordt ik als interviewer soms meer benaderd als een vriendin. De moeder gaat er van uit dat
de interviewer haar situatie goed aanvoelt. Dit blijkt ook wel uit het feit dat ze zich kwetsbaar
durft op te stellen en haar emoties toont.
In het interviews wordt veel actieve taal gebruikt. W. praat vooral vanuit zichzelf ‘ik’ of
vanuit haar familie ‘wij’. Ze blijft dichter bij haar eigen belevingswereld. De moeder gebruikt
meer passieve taal en is geneigd om meer vanuit en over anderen te praten dan dat zij vanuit
zichzelf spreekt. Moeder over het werk van haar dochter: ‘Ze heeft geen raakvlakken’
(00:15:08) en ‘haar leerwerk was op een gegeven moment gestopt’ (00:16:08). Aan het eind
van het interview spreekt de moeder van W. meer vanuit zichzelf en haar eigen gevoelens.
In het interview zitten weinig stiltes. Zowel W. als haar moeder vertellen honderduit en na
twee uur interview was de gespreksstof nog niet op. Op een gegeven moment neigde mijn rol
als interviewer wel meer naar de rol van hulpverlener omdat ik vooral gesprekken aanhoorde
over moeilijkheden. Hierbij heb ik als professional duidelijk benadrukt dat ik niet kon beloven
dat ze met hun problematiek geholpen zouden worden.

Inhoudsanalyse
De belangrijkste thema’s die in het interview naar voren kwamen
-

-

De nieuwe werkplek van W waar ze het minder naar haar zin had dan op haar vorige
werkplek. Het werk was minder afwisselend en ze miste mensen op haar niveau en uit
haar leven.
De nieuwe driewieler van W die niet door de gemeente kon worden vergoed.
De problematiek rondom het vervoer van W en het vele wachten
De overbelaste ouders/ mantelzorgers van W.
Het niet aansluiten van de vraag aan zorg van de familie op het aanbod van de
gemeente
Hobby’s en dagbesteding voor W.
Toekomstscenario’s voor W.
Fysieke beperkingen W en vader van W.
Bezuinigingen/ WMO
Sociale contacten
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Cliëntportret 1
Respondent 116, vrouw met LVB, in het bijzijn van haar moeder
W. is een vrouw van bijna 22 met een verstandelijke beperking en een progressieve
spierziekte. Ze woont met haar moeder, vader en studerende broer in een eengezinswoning in
Rotterdam. In het interview staan de leefwerelden van W. en haar moeder centraal. Vanwege
haar verstandelijke beperking is het niet mogelijk om W. alleen te interviewen en doet de
moeder van W. mee met het interview. Drie jaar geleden zijn W. en haar moeder al eerder
geïnterviewd door een onderzoeker van de gemeente.
Naast een verstandelijke beperking heeft W. net als haar vader een erfelijke progressieve
spierziekte die ervoor zorgt dat ze fysiek achteruitgaat. Ondanks haar beperkingen staat W.
vrolijk in het leven en praat ze honderduit over de zaken die voor haar belangrijk zijn. Midden
in het interview begint ze een paar keer over een onderwerp dat haar interesseert: ‘Dus als je
echt iets wilt weten, ik ben over drie nachtjes jarig’ (1:24:48). Ook toont W. interesse in mij
als interviewer: ‘Waar woont u dan?’ (00:05:27). Ze kijkt nieuwsgierig naar de wereld en is
geïnteresseerd in anderen.
De belangrijkste verandering in het leven van W. is dat ze sinds een paar jaar naar een andere
sociale werkplaats gaat dan voorheen. Vanwege de bezuinigingen op het vervoer mag een
sociale werkplaats nu niet verder dan 7 kilometer van de woonplaats van de persoon met een
beperking liggen. De vorige werkplaats lag op 15 kilometer en werd voor de familie van W.
onbetaalbaar. Bij de nieuwe sociale werkplaats heeft W. het echter veel minder naar haar zin.
‘Nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Alleen vind ik het op mijn nieuwe werk niet zo leuk. Ik
werk met heel veel oude mensen. En ik voel me eigenlijk als een kleintje daar. Ik ben ook
eigenlijk de jongste en ik vind het eigenlijk niet zo leuk’ (00:02:03).
W. vindt het jammer dat ze geen leeftijdsgenoten om zich heen heeft. Ook heeft ze mensen
met een heel ander soort beperking om zich heen (niet aangeboren hersenletsel) waarmee ze
zich niet op één lijn voelt zitten. Door de ogen van W. heeft de gemeente haar vriend van haar
afgepakt. Ze kende hem van haar vorige werkplek en ziet hem nu nog maar één keer per
maand.
Ook vertelt W. dat het werk dat ze nu doet inhoudelijk minder bij haar past. Ze heeft op haar
nieuwe plek minder afwisseling wat betreft activiteiten. Haar werk heeft soms meer weg van
tijdopvulling. Op de momenten dat er niets te doen is gaat ze maar Harry Potter lezen.
Moeder: ‘Want waar ze nu is, is dat meer voor drie dagen een beetje aansuddderen voor
mensen met een niet aangeboren hersenafwijking.’
Het is voor W. lastig om sociale contacten op te doen buiten haar sociale werkplaats omdat er
weinig aanbod is qua hobby’s voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook is W. door
haar spierziekte ’s avonds vaak te moe.
De moeder van W. doet er alles aan om haar dochter zo actief mogelijk te houden en leuke
dingen met het gezin te doen. W. is dol op pretparken en op bezoekjes aan de IKEA en vertelt
hier uitgebreid over. Moeder W: ‘Pretparken dat is datgene waar je haar echt blij mee kan
maken. Maar je kunt haar ook in beweging houden’. Bovendien vindt de moeder van W. dat
het goed is dat W. in de pretparken veel loopt en op die manier haar beweging krijgt: ‘Voor de
Efteling krijgt ze wel een rolstoel maar bij andere parken niet’ (00:50:42). Omdat W. en haar
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vader in verband met hun erfelijke spierziekte in de toekomst fysiek achteruit zullen gaan,
probeert zij nu de dingen te doen die nog kunnen. Zo zijn ze twee keer met het hele gezin naar
Orlando geweest om daar diverse pretparken te bezoeken.
Het gezin vraagt nauwelijks hulp en ondersteuning van de gemeente. De gemeente regelt op
dit moment alleen het vervoer naar en van de beschutte werkplaats. Dit vervoer levert bij de
familie de nodige stress op omdat de taxi vaak te vroeg of te laat komt. ‘Maar zij moet in
principe 9.00 op haar werk zijn. Nou de ene keer wordt ze om 8.25 opgehaald en de andere
keer wordt ze om 9.25 opgehaald. Ja, het is altijd maar afwachten’ (00:32:24). W. heeft door
haar beperking juist structuur en regelmaat nodig en de onvoorspelbaarheid van de taxi levert
haar stress op.
Er zijn veel vrienden en familieleden die op dit moment informele steun kunnen bieden aan
W. Ze vindt het soms wel lastig om hulp te vragen bij de gemeente. ‘Ja, het is vaak een
kwestie van. Laat ze maar. Er zijn mensen die meer nodig hebben, die het rotter hebben dan
ik. Laat dan maar’ (01:03:15).Voor een aantal dingen heeft de moeder van W. wel hulp
gevraagd aan de gemeente. De zorg die de gemeente aanbood sloot echter niet altijd aan bij de
vraag van de familie van W. Moeder W. geeft hiervan het volgende voorbeeld.
Vanwege de spierziekte van W is het belangrijk dat zij in beweging blijft. Om W. meer te
laten bewegen wilde de familie graag een driewieler voor haar aanschaffen. Zij kwamen niet
in aanmerking voor een vergoeding van de gemeente, vanwege de hoge prijs van de
driewieler, 2500 Euro. De gemeente kon wel voorzien in vervoer met een busje. Maar dit was
niet de bedoeling: W. moet juist meer gaan bewegen vanwege haar spierziekte. Nu heeft de
familie het probleem opgelost door de aanschaf van een tweedehands driewieler van 500 euro
via markplaats.
De moeder van W. geeft hierna nog een ander voorbeeld. Door de spierziekte van haar man
en dochter wilde het gezin het bad in huis graag laten ombouwen tot een douche. De WMOambtenaar van de gemeente liet weten dat hiervoor geen financiële vergoeding mogelijk is.
Het was wel mogelijk om een traplift te laten installeren. Deze kostte echter twee keer zoveel
geld als de verbouwing van de badkamer. Moeder: ‘Een traplift kan wel, maar een douche
verbouwen niet, terwijl een traplift twee keer zo duur is’ (01:27:09).
De moeder van W. vindt het frustrerend dat zij veel zelf regelt, maar geen hulp krijgt als ze
die echt nodig heeft. Moeder van W: ‘Dat is eigenlijk het lullige. Als je zelfredzaam bent en je
klopt dan aan voor hulp dan zeggen ze, je moet zoveel mogelijk zelf doen. Terwijl als je vanaf
het begin eigenlijk al - stel we weten geloof ik sinds haar 7e, 8e dat ze een spierziekte heeftals ze toen al regelmatig had aangeklopt, dan had je nu al veel gedaan gekregen. Terwijl, als
je gewoon alles zelf doet, dan wordt er gekeken, van ja, maar je moet meer zelf doen. Ja,
maar wat moet je dan nog meer zelf doen?’ (01:20:00).
De moeder van W. beseft door het interview dat ze op het moment eigenlijk te zwaar belast is
door de zorg voor haar dochter en man. Ze is eigenlijk een mantelzorger maar ziet het meer
als iets wat je ‘gewoon doet’. ‘Daar is dit gesprek dan weer goed voor, dat je dan even met je
neus op de feiten wordt gedrukt. Dat je ineens gaat nadenken over je situatie van, hoe wonen
we nu? Wat is er veranderd in de afgelopen jaren? Waar hebben we behoefte aan? Wat
hebben we nodig? En daar was dit eigenlijk dan ook wel een eyeopener voor’ (01:00:39).
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Cliënt 2
Fase 1: Actief luisteren
Als materiaal heb ik het interview met de heer N. geanalyseerd. Het interview vond in eerste
instantie plaats met hem zelf en later schoof ook zijn vriendin aan bij het interview.
Blik op de karakters
In het verhaal van N. zijn de belangrijkste personen in zijn leven zijn gezin en een aantal
andere familieleden. Vanwege financiële problemen woont het gezin bij zijn schoonouders in
huis. Het is een niet al te grote flat waar N. zelf, de vriendin van N., hun dochter van zes en
zijn beide schoonouders wonen. Het gezin woont al jaren bij zijn schoonouders omdat ze zich
in verband met hun schulden geen eigen woning kunnen veroorloven. Voor zijn schoonouders
was het vanzelfsprekend om het gezin in huis te nemen. Zijn schoonmoeder, schoonvader en
vriendin zijn allemaal aan het werk. N. zelf zit werkloos thuis en doet het huishouden. N. en
zijn vriendin hebben een dochter van zes. De woonkamer van het huis hangt vol foto’s van
haar en er ligt overal roze speelgoed.
De vriendin van N. heeft een zeldzame chronische ziekte waardoor ze de afgelopen jaren veel
ziek is geweest. N. heeft destijds zijn baan opgezegd om voor haar te kunnen zorgen: ‘Ja,
mijn vriendin werd chronisch ziek, we woonden in Spijkenisse en ik raakte mijn baan kwijt. Ik
moest voor haar zorgen. Ja, en de huur was 700 euro, dus ja je raakt je baan kwijt. Het is en
werk en voor je vriendin zorgen, dat gaat niet’ (00:02:25). Gelukkig gaat het nu weer een stuk
beter en is de vriendin van N. ook weer aan het werk bij de post. Met behulp van medicijnen
voelt ze zich wat betreft haar gezondheid redelijk. De vriendin van N. krijgt geen hulp of
ondersteuning voor haar ziekte. Wel geeft ze aan dat een fulltime baan in verband met haar
gezondheid eigenlijk te veel is. Tegelijkertijd wil ze zoveel mogelijk werken om zo snel
mogelijk uit de schulden te komen.
De schoonfamilie is een grote steun voor N. en zijn vriendin. N. helpt hen waar nodig in het
huishouden. N. heeft ook een hechte band met zijn vader die hij zo veel mogelijk probeert te
zien. Vanwege zijn moeilijke financiële situatie zoekt hij hem echter minder vaak op dan hij
idealiter zou willen. N. zegt dat het leven voor hem nog maar weinig waarde heeft op het
moment dat zijn vader er niet meer zal zijn. Hij is voor hem een grote steun.
N. en zijn vriendin hebben naast hun (schoon)ouders weinig contact met andere familieleden.
Het contact met de broer van N. is verbroken omdat hij alleen nog met zichzelf en zijn eigen
gezin bezig was. Ook voelde N. een ongelijkheid in het contact met zijn broer vanwege het
feit dat zijn broer in een luxe leefde die hij zich niet kon veroorloven. Hij koopt bijvoorbeeld
allemaal dure horloges. De vriendin van N. heeft ook weinig contact met haar familie en geeft
aan dat het contact verwaterd is. Iedereen is druk met zijn eigen leven en gaat zijn eigen weg.
Ze lijkt zich hier echter weinig druk om te maken: ‘Nee het is gewoon, ieder leidt zijn eigen
leven’ (00:46:32).
Buiten de familie om zien N. en zijn vriendin weinig vrienden. N. heeft nog één vriend over
uit de tijd dat hij in Spijkenisse woonde. Vroeger toen hij en zijn vriendin in Spijkenisse
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woonde kwamen er elke week vrienden bij hem thuis op bezoek. Toen hij hen, nadat hij zijn
baan verloor vroeg om een keer zelf wat drinken mee te nemen kwamen ze echter nooit meer:
‘Als je geld hebt heb je vrienden, zonder geld heb je geen vrienden’ (00:23:42) zo meent N.
N. geeft echter aan dat hij niet zo veel mensen nodig heeft. Het belangrijkste voor hem is zijn
gezin en het contact met zijn vader: ‘Ja, het kind maakt me vrolijk. Als ik mijn kind zie wordt
ik vrolijk’ (00:26:12). Hij is bovendien blij dat hij nu op het rechte pad zit en zijn criminele
vrienden van vroeger achter zich heeft gelaten.
Karakter van N
N. geeft aan het liefst een eigen huis te vinden voor zijn familie. Om dit voor elkaar te krijgen
probeert hij al jaren weer aan het werk te komen. Het vinden van werk wil jammer genoeg
maar niet lukken en N. heeft steeds minder vertrouwen dat er verandering gaat komen in zijn
situatie.
N. heeft een verstandelijke beperking en heeft in het verleden last gehad van
gedragsproblemen. Hij heeft naar eigen zeggen ‘een kort lontje’ en wordt snel agressief. In
het verleden heeft hij verkeerde vrienden gehad en heeft hij zelfs een aantal maanden in de
gevangenis gezeten vanwege zijn agressie. Vanwege zijn agressieproblemen was het voor
hem lastig om zijn banen te behouden. N. heeft in het verleden wel diploma’s behaald, zoals
een diploma in de beveiliging. Zijn diploma is echter verlopen en toen hij het wilde verlengen
heeft hij de toets niet gehaald.
Inmiddels kan N. naar eigen zeggen beter omgaan met zijn agressie en heeft hij zijn verleden
achter zich gelaten. De belangrijkste mensen in zijn leven zijn zijn vriendin en zijn kind. Zijn
kind geeft hem een doel om te leven en houdt hem op het rechte pad. Ook vindt N. zelf dat hij
een stukje volwassener is geworden waardoor hij betere keuzes maakt. Zijn vriendin noemt
hem nog steeds een boefje maar geeft ook aan dat haar vriend zorgzaam is en bereid is om
hard te werken.
Hoewel de situatie van N. voor hem zelf moeilijk is doet hij er alles aan om zijn situatie te
verbeteren. Hij volgt trainingen bij het UVW, solliciteert veel en doet vrijwilligerswerk op de
kinderboerderij. Thuis doet N. het huishouden, hij kookt en doet klusjes in huis. N. zorgt
graag voor anderen. Hij houdt van dieren en van de natuur en werkt graag buiten. Het liefst
zou N. aan de slag gaan als monteur wat hij vroeger jaren heeft gedaan. ‘Nou ik ben altijd
monteur geweest. Trainingsmonteur en alles. En dat is het werk wat ik heel graag zou willen
doen. Ik ben ook verschillende bedrijven al afgegaan, zoveel heb ik gesolliciteerd. En ik krijg
gewoon niets meer terug te horen. Terwijl ik hartstikke graag wil werken. Ik kom niet meer
aan de bak’ (00:05:18).
Blik op het narratief proces
Het interview focust zich op de laatste drie jaar uit het leven van N. Vergeleken met het
interview drie jaar geleden is er nauwelijks iets verandert in zijn situatie. N. kan zich het
gesprek van een aantal jaar terug niet meer herinneringen omdat hij in zijn ogen veel aan zijn
hoofd heeft gehad.
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Aan de ene kant bekijkt N. het leven van de positieve kant, hij maakt er naar eigen zeggen:
‘het beste van’ en krijgt veel energie van zijn gezin. Aan de andere kant lijkt zijn situatie
steeds uitzichtlozer te worden en lijken de problemen steeds groter te worden. Eerst hadden de
meeste problemen in het leven van N. betrekking op zijn eigen problemen, zogenaamde
interne factoren zoals zijn agressie. Nu zijn de problemen vergroot door externe factoren,
zoals het ontbreken van kansen op werk voor mensen met ‘een stempel’ achter hun naam en
het falen van de hulpverlening die de situatie in zijn ogen hebben verslechterd.
Het verhaal van N. begint op het moment dat hij thuis is komen te zitten doordat hij voor zijn
zieke vriendin moest zorgen: ‘Nou ja, het gebeurde eigenlijk toen zij chronisch ziek werd,
toen ben je in die verdomhoek terecht gekomen en die hoek is alleen maar erger geworden’.
(00:28:39). Vanaf dat moment is zijn situatie verslechterd en daar is hij eigenlijk nooit meer
uit gekomen. Toen N. zijn werk nog had was zijn leven nog goed op orde.
In het interview beschrijft N. hoe hij pogingen doet om uit zijn situatie te komen en zijn leven
op de rit te krijgen. N. is zichtbaar emotioneel als hij zijn verhaal vertelt, het frustreert hem
dat hij zo zijn best doet en dat het niet lijkt te lukken.
Het verhaal heeft een absoluut karakter en dingen zijn voor N. vaak zwart-wit. Vanwege zijn
slechte ervaringen met de hulpverlening ‘deugd deze niet’. Omdat de hoge ambtenaar van de
gemeente hem destijds niet kon helpen ‘doen ambtenaren niets nuttigs, maar drinken ze
alleen maar koffie’. N. geeft aan geen vertrouwen meer te hebben in de hulpverlening. Het
ontbreekt hem in die zin aan nuance. Hij ziet zichzelf in die zin als slachtoffer. Zijn verhaal is
in de afgelopen jaren niet verandert. Het enige verschil is dat N. minder vertrouwen heeft dat
het goed gaat komen met hem.
Blik op context, plaats en tijd
De context van N. is zijn gezin. N. heeft al jaren geen werk en zijn wereld is klein geworden.
Hij brengt het grootste gedeelte van de dag thuis door met andere familieleden. Vanwege de
schuldenproblematiek is vervoer duur en blijft er nauwelijks geld over voor hobby’s, vakantie
of leuke dingen. ‘Nou hobby’s. Helemaal geen hobby’s, hobby’s kosten geld en dat heb ik
niet’ (00:08:12). In huis doet N. klusjes, maakt schoon en zorgt voor het eten. Ook zorgt hij
voor zijn dochter. Het gezin heeft ook een moestuin waar ze wat groente verbouwen.
Omdat N. graag een baan zoekt is hij regelmatig te vinden bij het UVW en volgt hij allerlei
trainingen. Ook doe hij regelmatig vrijwilligerswerk bij de kinderboerderij op de hoek.
Vanwege het ontbreken van werk en hobby’s ontmoet N. weinig nieuwe mensen en speelt zijn
leven zich af in een ‘klein kringetje’: mensen binnen de familiaire context. N. komt
nauwelijks buiten zijn buurt of buiten Rotterdam. Door zijn moeilijke financiële situatie is een
treinkaartje al duur en moet hij er voor sparen om een dagje weg te kunnen.
N. geeft aan dat hij zich niet altijd veilig voelt in de buurt waar hij woont: ‘Ik heb hier vooral
vijanden’ zo meent N. Hij maakt zich dan ook zorgen over de veiligheid van zijn dochter die
in de buurt buiten op straat speelt: ‘Nee, het is hier niet normaal. Ik kwam laatst een keer van
de pinautomaat af. Ik loop hier mijn eigen straat in en ik krijg een mes op mijn strot, ‘heb je
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geld bij je?’ Het is gewoon niet normaal hierzo. Het lijkt hier af en toe net Amerika hierzo’
(00:18:08) zegt N. De vriendin van N. maakt zich minder zorgen omdat zij meer gewend is
aan de buurt. Ze kent de mensen en is in deze buurt opgegroeid. Ook de buren kennen elkaar
onderling en de vriendin van N. vindt het gezellig dat ze veel mensen kent.
N. refereert in het interview regelmatige aan Spijkenisse waar hij vandaan komt. Hier had hij
het erg naar zijn zin en hij zou het liefst weer teruggaan. Hierbij refereert N. aan een periode
van zijn leven waarin het goed met hem ging. Ook geeft hij een voorbeeld van een ‘maat’ die
met een Wajong in Spijkenisse snel aan het werk kon terwijl hem dat in Rotterdam maar niet
lukt. Sinds zijn vrouw ziek is geworden en hij toen zijn werk verloor zijn N. en zijn vriendin
ingetrokken bij zijn schoonouders. Sindsdien gaat het slechter met het gezin door ziekte,
financiële problemen en werkloosheid.
Blik op de belangrijkste gebeurtenissen, plekken en perioden.
Opvallend in het verhaal van N. is vooral dat zijn situatie al jaren hetzelfde is gebleven. N.
lijkt muurvast te zitten in zijn situatie en het lukt hem nauwelijks om er uit te ontsnappen. In
de periode tussen het vorige interview en nu is er nauwelijks iets verandert. Het is voor de
respondent moeilijk om positief te blijven nu zijn situatie al zo lang duurt. ‘Ja, ik heb zoveel
gesolliciteerd ook. Het is nu, ik heb de stekker er uit getrokken maar het heeft gewoon geen
zin. Ik ben al meer als 3,5 jaar aan het solliciteren en 3,5 jaar krijg ik gewoon nee, nee, nee.
En de mensen van de gemeente hebben gewoon niets gedaan’ (00:03:21).
Het enige wat verandert is in de afgelopen jaren is dat de schulden groter zijn geworden. Op
advies van MEE hadden ze hun geld ondergebracht bij een instantie die hun geldzaken uit
handen nam. In de tijd dat zij hun geld beheerden is hun schuld echter gestegen: ‘Ja, we
hebben stichting MEE gehad, we hebben onder bewindsvoering gestaan. Ik ben blij dat we
daar mee zijn gestopt. We hebben dit zelf aangegeven aan de rechtbank. We begonnen met
een schuldenpost van 35.000 euro. Doordat we bij A. hebben gezeten, de bewind voering, zijn
we naar een schuldenpost van 65.000 gegaan’ (00:11:19). Ze denken dat ze in de tijd dat hun
werd geld beheert bestolen zijn.
N. en zijn vriendin hebben doormiddel van een rechtszaak geprobeerd om hun gelijk te halen
maar dat is afgewezen. Ze wisten ook niet goed hoe ze het moesten aanpakken: ‘Het is
afgewezen omdat er één schuldeiser niet mee wou werken. Die heeft gewoon gezegd, jullie
moeten maar beter op eigen rekeningen letten en alles. En we moesten papieren meenemen en
dat wisten wet allemaal niet. En we moesten een advocaat hebben en dat wisten we allemaal
niet. Dus wij kwamen daarachter in de zaal en we hadden geen advocaat niks’ (00:16:58). Er
is ooit een hoge ambtenaar van de gemeente bij hen op bezoek geweest maar deze kon weinig
voor hen doen.
Nu beheren N. en zijn vriendin hun schulden zelf en lossen ze deze af. Maar door het
ontbreken van werk bij N. zal het aflossen van de schuld lang gaan duren: ‘Als ik ken werken
en ik verdien meer, graag natuurlijk. Des te sneller ben je van je schulden je problemen af.
Maar als je 3,5 jaar aan het solliciteren bent en het lukt niet dan houdt het een keer op denk
ik’ (00:05:58). N. en zijn vriendin hebben inmiddels al het vertrouwen verloren in de
88

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

hulpverlening en ondersteuning van de gemeente:‘Ik wil heel graag werken maar op één of
andere manier had ik gehoopt dat de gemeente of een instelling mij daarmee kon helpen maar
dat blijkt niet het geval te zijn’(00:03:35). Ze geloven dat de hulpinstanties hun problemen
eerder veroorzaken dan dat ze kunnen helpen om zaken op te lossen: ‘Dat heb ik gezegd, de
schulden. Ik doe geen instantie meer die aan mijn geld komt. We lossen het nu zelf op. We zijn
zo ver in de problemen gekomen door instanties dat we nu helemaal geen vertrouwen hebben
in geen één instantie’ (00:13:16). Het gezin ontvangt op dit moment dan ook geen hulp of
ondersteuning.
Vanwege zijn beperking heeft N. recht op een Wajong uitkering. N. heeft echter het gevoel
dat het ‘Wajong’ stempel wat hij heeft ook vaak in zijn nadeel werkt: ‘En sinds ik in een
Wajong heb kom ik helemaal niet meer aan de bak. Laat de gemeente bemiddelen, waarom
niet. Ook die mensen met een Wajong moeten een kans krijgen vind ik’ (00:38:31). In principe
krijgen werkgevers extra geld van de overheid als zij een ‘Wajonger’ in dienst nemen. Maar
N. en zijn vriendin benadrukken dat veel werkgevers het niet aandurven om een Wajonger in
dienst te nemen. De overheid doet via campagnes wel haar best om jonge Wajongers aan het
werk te krijgen. Voor Wajongers tussen de 27 en 40 wordt er echter nauwelijks iets gedaan
vanuit de gemeente. Volgens de vriendin van N. moet hier wat aan gedaan worden: ‘Er zou
eigenlijk gewoon meer positiviteit met een Wajong uitgestraald moeten worden. Van ja ze
hebben niet allemaal een mankement en ze willen allemaal graag. En. Het is niet altijd dat je
negatief neergezet moet worden omdat je een Wajong uitkering hebt’ (00:39:22).
In het verleden heeft N. problemen gehad met werkgevers. Als de baas te veel op zijn lip zat
kon hij uit zijn slof schieten. ‘Ik ben heel snel agressief. Ik kan niet met een baas overweg’
(00:03:47). N. wil het liefst een baan hebben waarbij hij zijn gang kan gaan en lange dagen
kan maken. Hij is erg gemotiveerd om zich in te zetten en hard te werken. Door zijn
agressieproblemen uit het verleden en zijn ‘Wajong’ stempel heeft hij echter het gevoel dat hij
geen kans meer heeft om aan de slag te komen. Het is moeilijk om een passende werkplek te
vinden. ‘Je wordt ouder en alles. Toch heb ik dat korte lontje nog steeds wel. Zo zit ik hier te
praten maar dat kan helemaal omslaan (00:33:34). Het zit N. heel hoog dat het niet lukt om
werk te vinden. Juist nu hij zo positief veranderd is ten opzichte van zijn gedrag in het
verleden kan hij niet aan de slag.
Verder hebben de gezondheidsproblemen van de mensen om N. heen een grote rol gespeeld in
zijn leven. Zijn vader is zwaar hartpatiënt en ook zijn schoonmoeder is in het ziekenhuis
beland. Ook de ziekte van zijn vriendin heeft zijn tol geëist. N. heeft zich de laatste jaren veel
bekommerd om de gezondheid van mensen in zijn omgeving. ‘Dat gaat je ook niet in de
koude kleren zitten’ zo formuleert N.
Er worden door N. geen specifieke plekken genoemd die voor hem belangrijk zijn behalve de
verwijzingen die hij maakt naar zijn verleden in Spijkenisse. Het lijkt voor N. vooral
belangrijk te zijn welke mensen hij om zich heen heeft. Hij heeft zelf geen luxe nodig, zijn
gezin is het belangrijkste.
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Aard en verloop van het gesprek en transcript
Het interview met N. is in een vervolginterview in het kader van het onderzoek van de
gemeente. Het interview neigt op sommige punten een hulpverlenend gesprek te worden
omdat de respondent al zijn problemen over de interviewer heen stort. N. vindt het belangrijk
dat de gemeente zijn verhaal hoort en hoopt hierna makkelijker aan de slag te komen. Bij
aanvang van het interview is echter duidelijk uitgelegd dat de interviewer de situatie van de
respondent niet direct kan verbeteren. N. lijkt blij te zijn dat hij zijn verhaal ergens kwijt kan
en dat hij zijn hart kan luchten. Ook aast hij op de cadeaubon van twintig euro die hij goed
kan gebruiken.
Op sommige momenten van het interview lijkt de respondent minder serieus te zijn en maakt
hij grapjes. Als er gevraagd wordt wie de belangrijkste persoon is in zijn leven antwoordt hij
lachend: ‘jij’ (naar de interviewer toe). Anderzijds zorgt de informele gezellige sfeer ook voor
openheid en toont de respondent geen terughoudendheid om te spreken over zijn criminele
verleden of zijn overleden zoon.
Het verhaal van N. vertoont een regressief verloop. Het kenmerkt zich door een regressieve
lijn: N. voelt zich slachtoffer van zijn situatie en verliest steeds meer hoop. ‘Nee, ja ik ben wel
aan het kijken en alles, maar het heeft toch geen zin meer’ (00:06:05).
Fase 2 Gedetailleerde analyse
In principe is er weinig verschil tussen de verhalen aan het begin, in het midden of aan het
eind van het transcript. Ze gaan allemaal over wat er allemaal niet goed gaat in het leven van
N. Het enige verschil is dat N. zichzelf ook iets kwetsbaarder laat zien en naast zijn boosheid
meer verdriet laat zien.
Het is opvallend dat N. en zijn vriendin regelmatig verschillen benoemen tussen ‘wij’ en ‘zij’.
‘Ja, wij kunnen dat niet zelf. Dat hebben hun gedaan’ (00:11:37). ‘Wij hebben daar natuurlijk
geen inzicht in. Want hun hebben alle papieren, bankafschriften, alles ging naar hun toe’
(00:11:46). Met ‘wij’ lijkt N. hemzelf en zijn gezin te bedoelen. Het is opvallend dat hij veel
namens zijn hele gezin spreekt in plaats van alleen uit hemzelf. Ook wordt er vaak vanuit de
tweede persoon geschreven: ‘Nee je weet niets, je hebt geen poot om op te staan’ (00:11:46).
Er wordt op die manier ook onbetwiste kennis gepresenteerd. Het wordt als vanzelfsprekend
gezien dat er in hun situatie geen uitweg is.
Met ‘hun’ en ‘zij’ bedoelen N. en zijn vriendin de hulpinstanties of de gemeente. De belangen
van henzelf en die van de gemeente en hulpinstanties worden vaak tegenover elkaar gezet. Zij
worden door N. en zijn vriendin eerder als een schadepost beschouwd dan dat zij iets kunnen
oplossen. Ook is het opvallend dat hij over zijn eigen gezin toegeeft dat ze niet alles snappen:
‘wij zijn niet zo hoogbegaafd, alleen al het feit dat we het hun uit hebben laten zoeken’
(00:11:19). In het verhaal van N. ontstaat er op die manier een kloof tussen zijn gezin en
familie die hij N. altijd zal verdedigen en de buitenwereld waar N. zijn familie tegen probeert
te beschermen. Zijn houding is in dat opzicht defensief te noemen. Ook lijkt N. zich soms
buitengesloten te voelen van de maatschappij, hij ziet geen kansen voor hemzelf: ‘We gaan
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altijd weer met negativiteit naar het UWV toe, van ja ik kom daar toch alleen maar als ze dit
of dat zeggen en werk hebben ze toch niet’ (00:51:33).
Veel taalgebruik is absoluut gekozen en er is weinig nuance. Zo heeft N. weinig goeds te
zeggen over de gemeente of over instanties: ‘Nou ja serieus, de gemeente doet helemaal niets’
(00:37:42). Maar laat ze iemand bemiddelen, laat ze wat doen. Want ik heb het gevoel dat ze
alleen maar op hun gat koffie te zitten drinken en voor de rest niets doen’ (00:38:07). N. is
ook gefrustreerd dat hij geen vakantiegeld krijgt van de gemeente om aan zijn dochter te
besteden: ‘En je krijgt gewoon helemaal niets’ (00:27:06). N. uit op die momenten veel
boosheid en frustraties.
Een tegenstelling in het verhaal is dat N. en zijn vriendin enerzijds benadrukken hoe positief
ze in het leven staan en dat zij tegelijkertijd veel negatieve uitspraken doen. Vriendin: ‘Ja
klap naar klap, stoot naar stoot kan ik wel zeggen. Domper naar domper. Dan ja, duurt het
vrij lang eigenlijk. Maar het is wat ze zeggen, altijd blijven lachen’ (00:28:03). N. doet heel
hard zijn best om zijn leven te veranderen en een baan te vinden maar dit lukt maar niet. Om
die reden lijkt hij nog gefrustreerder en ziet hij alle dingen die mis gaan in zijn leven nog
negatiever in. Anderzijds geeft hij aan dat zo graag wil en er helemaal voor wil gaan.
Het verhaal zit in eerste instantie vol ‘harde’, rauwe uitspraken over wat er allemaal fout gaat
en hoe veel problemen er zijn. Tegelijkertijd heeft het verhaal een diepere laag waarbij een
kwetsbare kant van N. naar voren komt. Zo vertelt hij over zijn overleden zoon waar van de
urn midden in de kamer staat en maakt hij zich zorgen over de gezondheid van een aantal
familieleden: ‘Ik heb ook mijn potje dat heb ik ook altijd bij mij. Vier jaar geleden hebben we
een kind verloren’ (00:36:26).
De respondent zegt niets te doen te hebben en alleen maar op de bank te zitten. In de praktijk
lijkt hij echter nog het nodige te ondernemen, hij werkt in de moestuin, doet vrijwilligerswerk
en regelt het huishouden. Natuurlijk wil hij graag betaalt werk maar het is niet zo dat hij geen
zinvolle activiteiten verricht.
Er worden vaak dezelfde woorden gebruikt om de uitzichtloosheid van hun situatie te
beschrijven: ‘als je eenmaal in de verdomhoek zit dan he’ (00:27:48). En ‘het is geen hoek
meer, het is gewoon een gat’ (00:28:43).
N. wisselt in de manier hoe hij zichzelf presenteert. Op het ene moment is hij het agressieve
boefje dat snel uit zijn slof schiet en de agressief kan worden. Aan de andere kant is hij de
zorgzame vader die huiselijk is en alles laat draaien om zijn gezinsleven. Beide kanten van het
karakter komen in het interview naar voren.
Het valt op dat N. maar door ratelt en blijft praten. Hij praat snel en luid en laat weinig stiltes
vallen. Respondent N. neemt het verhaal dan ook zelf in de hand.
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Cliëntportret 2
Respondent 102, man met LVB
N. is een man van begin 30 met een verstandelijke beperking. Vanwege financiële problemen
heeft hij zijn zelfstandige woonruimte in Spijkenisse jaren geleden moeten opgeven.
Sindsdien woont hij met zijn vrouw en dochter in bij zijn schoonouders, in een niet al te grote
flat.
De vriendin van N. heeft een zeldzame chronische ziekte waardoor ze de afgelopen jaren veel
ziek is geweest. N. heeft destijds zijn baan opgezegd om voor haar te kunnen zorgen. ‘Ja,
mijn vriendin werd chronisch ziek, we woonden in Spijkenisse en ik raakte mijn baan kwijt. Ik
moest voor haar zorgen. Ja, en de huur was 700 euro, dus ja, je raakt je baan kwijt. Het is én
werk én voor je vriendin zorgen, dat gaat niet’ (00:02:25). Gelukkig gaat het nu weer een stuk
beter met de gezondheid van zijn vriendin en is zij aan de slag gegaan bij de post.
Sinds hij zijn baan verloor lukt het N. echter niet om aan het werk te komen. Dit is voor hem
erg frustrerend omdat hij zo graag wil werken. N. solliciteert veel, maar wordt voortdurend
afgewezen. Het is voor hem steeds moeilijker om positief te blijven: ‘We gaan altijd weer met
negativiteit naar het UWV toe, van ja, ik kom daar toch alleen maar als ze dit of dat zeggen
en werk hebben ze toch niet’ (00:51:33). In de periode tussen het vorige interview en nu is er
nauwelijks iets veranderd. Het is voor de respondent moeilijk om positief te blijven nu zijn
situatie al zo lang duurt: ‘Ja, ik heb zoveel gesolliciteerd ook. Het is nu, ik heb de stekker er
uitgetrokken, maar het heeft gewoon geen zin. Ik ben al meer als 3,5 jaar aan het solliciteren
en 3,5 jaar krijg ik gewoon nee, nee, nee. En de mensen van de gemeente hebben gewoon
niets gedaan’ (00:03:21).
N. heeft veel moeite met zijn werkloosheid en doet er alles aan om zijn situatie te verbeteren.
Hij volgt trainingen bij het UVW, solliciteert veel en doet vrijwilligerswerk op de
kinderboerderij. Thuis doet N. het huishouden, hij kookt en doet klusjes in huis. Het liefst zou
N. aan de slag gaan als monteur, wat hij vroeger jaren heeft gedaan: ‘Nou ik ben altijd
monteur geweest. Trainingsmonteur en alles. En dat is het werk wat ik heel graag zou willen
doen. Ik ben ook verschillende bedrijven al afgegaan, zoveel heb ik gesolliciteerd. En ik krijg
gewoon niets meer terug te horen. Terwijl ik hartstikke graag wil werken. Ik kom niet meer
aan de bak’ (00:05:18).
In het verleden heeft N. last gehad van gedragsproblemen. Hij heeft naar eigen zeggen ‘een
kort lontje’ en wordt snel agressief. N. vertelt dat hij vroeger verkeerde vrienden heeft gehad
en dat hij zelfs een aantal maanden in de gevangenis heeft gezeten vanwege zijn agressie.
Vanwege zijn agressieproblemen was het voor hem lastig om zijn banen te behouden. In het
verleden heeft N. problemen gehad met werkgevers. Als de baas N. te veel op zijn lip zat, kon
hij uit zijn slof schieten. ‘Ik ben heel snel agressief. Ik kan niet met een baas overweg’
(00:03:47). Door zijn agressieproblemen uit het verleden en zijn ‘Wajong’ stempel heeft N.
echter het gevoel dat hij geen kans meer heeft om aan de slag te komen. Het is moeilijk om
een passende werkplek te vinden: ‘Je wordt ouder en alles. Toch heb ik dat korte lontje nog
steeds wel. Zo zit ik hier te praten, maar dat kan helemaal omslaan’ (00:33:34).
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Het enige dat veranderd is in de situatie van N. en zijn vriendin is dat de schulden in de
afgelopen jaren groter zijn geworden. Op advies van MEE hadden ze hun geldzaken in beheer
gegeven bij een instantie. In die tijd is hun schuld echter gestegen. ‘Ja, we hebben stichting
MEE gehad, we hebben onder bewind voering gestaan. Ik ben blij dat we daar mee zijn
gestopt. We hebben dit zelf aangegeven aan de rechtbank. We begonnen met een schuldenpost
van 35.000 euro. Doordat we bij A. hebben gezeten, de bewind voering, zijn we naar een
schuldenpost van 65.000 gegaan’ (00:11:19). N. en zijn vriendin denken dat ze in de tijd dat
hun geld beheerd werd door de bewindvoerder bestolen zijn.
N. en zijn vriendin hebben door middel van een rechtszaak geprobeerd om hun gelijk te halen
maar dat is afgewezen. Ze wisten ook niet goed hoe ze het moesten aanpakken. Het is
afgewezen omdat er één schuldeiser niet mee wou werken. Die heeft gewoon gezegd, jullie
moeten maar beter op eigen rekeningen letten en alles. En we moesten papieren meenemen en
dat wisten wet allemaal niet. En we moesten een advocaat hebben en dat wisten we allemaal
niet. Dus wij kwamen daarachter in de zaal en we hadden geen advocaat niks’ (00:16:58). N.
geeft aan dat er ooit een hoge ambtenaar van de gemeente bij hen op bezoek is geweest maar
deze kon weinig voor hen betekenen.
Nu beheren N. en zijn vriendin hun schulden zelf en lossen ze deze af. Maar door het
ontbreken van werk bij N. zal het aflossen van de schuld lang gaan duren. ‘Als ik ken werken
en ik verdien meer, graag natuurlijk. Des te sneller ben je van je schulden, je problemen af.
Maar als je 3,5 jaar aan het solliciteren bent en het lukt niet dan houdt het een keer op denk
ik’ (00:05:58). N. en zijn vriendin hebben inmiddels al het vertrouwen verloren in de
hulpverlening en ondersteuning van de gemeente. ‘Ik wil heel graag werken, maar op één of
andere manier had ik gehoopt dat de gemeente of een instelling mij daarmee kon helpen maar
dat blijkt niet het geval te zijn’ (00:03:35). Ze geloven dat de hulpinstanties hun problemen
eerder veroorzaken dan dat ze kunnen helpen om zaken op te lossen. ‘Dat heb ik gezegd, de
schulden. Ik doe geen instantie meer die aan mijn geld komt. We lossen het nu zelf op. We zijn
zo ver in de problemen gekomen door instanties dat we nu helemaal geen vertrouwen hebben
in geen één instantie’ (00:13:16). Het gezin ontvangt op dit moment dan ook geen hulp of
ondersteuning.
Vanwege zijn beperking heeft N. recht op een Wajong uitkering. N. heeft echter het gevoel
dat het ‘Wajong’ stempel dat hij heeft ook vaak in zijn nadeel werkt: ‘En sinds ik in een
Wajong heb, kom ik helemaal niet meer aan de bak. Laat de gemeente bemiddelen, waarom
niet. Ook die mensen met een Wajong moeten een kans krijgen vind ik’ (00:38:31). In principe
krijgen werkgevers extra geld van de overheid als zij een ‘Wajonger’ in dienst nemen. Maar
N. en zijn vriendin benadrukken dat veel werkgevers het niet aandurven om een Wajonger in
dienst te nemen. De overheid doet via campagnes wel haar best om jonge Wajongers aan het
werk te krijgen. Voor Wajongers tussen de 27 en 40 wordt er echter nauwelijks iets gedaan
vanuit de gemeente. Volgens de vriendin van N. moet hier wat aan gedaan worden: ‘Er zou
eigenlijk gewoon meer positiviteit naar een Wajong uitgestraald moeten worden. Van ja ze
hebben niet allemaal een mankement en ze willen allemaal graag. En. Het is niet altijd dat je
negatief neergezet moet worden omdat je een Wajong uitkering hebt’ (00:39:22).
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Cliënt 3
Fase 1: Actief luisteren
Als materiaal heb ik het interview met mevrouw W. geanalyseerd. Zij heeft net als haar
inwonende zoon een verstandelijke beperking.
Blik op karakters
W. is een vrouw van bijna zestig die samen met haar zoon J van bijna 24 in een kleine
huurwoning in Rotterdam woont. Naast haar zoon heeft ze ook een hond en vier katten. De
man van W. is zo’n zes jaar geleden overleden aan kanker en hier heeft W. het op de dag van
vandaag nog steeds moeilijk mee. W. ontvangt een Wajong uitkering.
W. noemt haar inwonende zoon J. haar oogappel en heeft een hele hechte band met hem. Hij
heeft een verstandelijke beperking waardoor hij vier jaar achterloopt in zijn ontwikkeling.
Vanwege zijn beperking ontvangt J. ook een Wajong uitkering. Hij heeft speciaal onderwijs
gedaan maar zit nu al jaren thuis. Op de vraag wat haar zoon de hele dag doet antwoordt W.
:‘Niets, hij ligt in bed’. Interviewer: ‘Elke dag’? ‘ Ja’ antwoordt W. lachend. J. ligt de hele
dag in bed en doet op een dag niets anders dan gamen, televisie kijken en roken: ‘Ja, hij
computert he, computers en televisie. En dan doet hij spelletjes op de computer’ (00:09:45).
Zijn moeder laat hem zijn gang gaan en vraagt weinig hulp aan hem:‘En dan heeft zijn
moeder gekookt en zijn moeder heeft dan weer alles gedaan. En zij heeft de hondjes
uitgelaten. En zijn moeder heeft dan weer alles gedaan en dan komt J. een keertje uit bed’
(00:10:03). Af en toe helpt J. zijn moeder in het huishouden met afwassen en koken. W. zegt
dat haar zoon in de toekomst graag bij zijn moeder wil blijven wonen: ‘Ik kan niet in de
toekomst kijken. Maar anders. Omdat J. ook lichtverstandelijk gehandicapt is heb ik gezegd.
Laat hem bij mij wonen (00:08:40).
J. heeft een vaste begeleider bij wie hij terecht kan als hij met vragen zit. Hij staat al jaren
ingeschreven voor een plek bij een sociale werkplaats maar tot op heden zonder succes. W.
klaagt dat er veel te weinig werkplekken zijn voor jonge mensen zoals J. Ze vindt het zonde
dat hij niet aan het werk is: ‘Hij werkt nog niet. Hij zit dus 24 uur op mama’s lip. Het is niet
goed als je nog heel erg jong bent. Hij moet nog 24 worden en om dan de hele dag op mama’s
lip te zitten. Dat is nooit goed’ (00:09:14). Tegelijkertijd stimuleert zij J. nauwelijks om iets te
doen en durft ze hem ’s ochtends niet te wekken als hij nog in zijn bed ligt: ‘Als je de hele dag
op bed ligt. Dan is het natuurlijk moeilijk. He, dan kan je niet zeggen J. wordt eens even
wakker, want hij wordt dan toch niet wakker’ (00:11:06).
W heeft naast J. ook twee volwassen zoons met wie ze vrijwel geen contact heeft, ze komen
haar nooit meer opzoeken. W. betreurt het feit dat ze haar zoons nauwelijks zien en dat ze
geen interesse in haar tonen. Maar ze heeft zich er bij neer gelegd en gaat verder met haar
eigen leven. Ze geeft aan dat haar zoons ver weg wonen (Ede en Wageningen) en dat zij
vooral druk zijn met hun eigen leven: ‘Nou dan zoeken ze het maar uit. Ik ga niet overal van
wakker liggen. Van die kinderen zo en zo en zo. Van die kinderen die zien mama helemaal
niet’ (00:15:38).
W. heeft weinig sociale contacten. Naast haar zoon J. zijn de belangrijkste mensen in haar
leven twee Jehovagetuigen die één keer per maand bij haar langs komen. Dit zijn twee oudere
mensen van 81 met wie ze fijn kan praten. ‘Alleen ik steek er het één en ander wel van op van
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hun. Dat geeft me wel ondersteuning en rust. Ik kan bij die mensen, iedere keer bij die mensen
terecht die zijn vriendelijk en staan open voor je. Ik weet het zeker, als er wat is, je hoeft maar
te bellen als ze thuis zijn’ (00:48:15). Zelf is W. geen Jehova getuige maar ze gaat weleens
mee naar een bijeenkomst om de twee Jehovagetuigen een plezier te doen.
W. voelt zich regelmatig alleen: ‘En dan denk ik zo ik heb ook nog een bezigheidstherapie. Ik
doe mijn eigen dingen maar leuk is het niet. Ik zit eigenlijk alleen’ (00:12:29). Gelukkig vindt
W. wel steun bij haar huisdieren. Haar hond is heel belangrijk in haar leven. Tegen hem kan
ze altijd praten als ze ergens mee zit: ‘Ik ben het gewend, ik maak er geen probleem van. Ik
klets tegen mijn hond of kat’ (00:12:39). W. ervaart veel steun van haar hond en door hem
voelt ze zich nooit alleen. W. maakt zich wel zorgen om het feit dat haar hond ziek is en dat
de operatie die hij nodig heeft te duur is. ‘En hij is nu tien jaar en hij kan nog een paar jaar
mee als het kankergezwel verder niet uitloopt. Maar mijn hondje waar ik helemaal. Ik wil
mijn hondje niet weghebben. Ik heb geen recht om boos te zijn, maar dan zou ik verdrietig
zijn’ (00:49:11). Ook haar katten en vogel zijn erg belangrijk voor haar, ze is een echte
dierenvriend en zorgt graag voor haar dieren.
W. geeft aan wel een aantal kennissen te hebben maar contact met hen heeft ze nauwelijks. Ze
‘vinden me een zeurend mens’ en daar hebben mensen geen behoefte aan zo zegt W. zelf. ‘Ze
zeggen, als er problemen zijn mag u bellen. Zeg dat gewoon W. Ik kan er niets mee’
(00:35:35).
W. is heel tevreden over haar hulp die elke vrijdag het huis schoonmaakt. Ze kunnen elkaar
wel moeilijk verstaan omdat W. slecht hoort. Daarnaast spreekt de hulp Nederlands met een
buitenlands accent en dat is voor W. moeilijk te verstaan. Ze komt namelijk uit Afrika. W.
noemt haar hulp een schat van een mens. Nu de hulp een paar weken met vakantie is heeft W.
geen behoefte aan andere hulp, ze is vertrouwd met de hulp die ze krijgt.
W. krijgt ook nog ondersteuning van een mevrouw die haar papierwerk regelt. Hier is ze
echter veel minder over te spreken:‘Die maatschappelijke ondersteuning die zij moeten geven
dan denk ik. Je hebt er dus eigenlijk geen. Ik zal het heel netjes zeggen. Geen ene klap aan’
(00:23:11). De vrouw faxt haar rekeningen door naar de curator en regelt haar administratie.
W. snapt echter niet waarom ze de hulp die ze krijgt maatschappelijke ondersteuning noemen.
De vrouw die komt lijkt nauwelijks geïnteresseerd te zijn hoe het met haar gaat. W. zou veel
liever hulp hebben met andere zaken zoals de manier waarop ze om moet gaan met het
conflict met de mensen in de straat. ‘Als ik iemand zou ondersteunen, dan zou ik hem grondig
advies geven. Als er iets is dan kun je me altijd bereiken. Maar ja. Dat is tegenwoordig. Een
half uurtje, zoek het maar uit, bekijk het maar’ (00:29:09). Het lijkt erop dat W. behoefte
heeft aan andere hulp dan dat ze nu krijgt. W. wil dat de hulp meer aandacht heeft voor
menselijke aspecten en meer belangstelling toont in haar.
Het karakter van W.
W. is een vrouw met een verstandelijke beperking. Naast haar verstandelijke beperking heeft
ze de afgelopen jaren ook steeds meer lichamelijke beperkingen gekregen. Zo heeft ze reuma,
hartproblemen, en slecht gehoor en loopt ze moeilijk. Een aantal jaren geleden heeft ze een
herseninfarct gehad en sinds dien gaat het slechter met haar gezondheid. W. oogt niet erg
gezond, haar huid is vaal en ze verplaatst zich met moeite door haar huis. Iets kleins als een
drempeltje in de keuken vormt voor W. al een obstakel in haar bewegingsvrijheid. W. heeft
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een scootmobiel nodig om zich buiten de deur te kunnen verplaatsen. Recent heeft de
gemeente haar drempel bij de voordeur aangepast. Hierdoor kan ze zich zonder problemen
verplaatsen met haar scootmobiel.
W. kan wel lezen maar niet schrijven en hier heeft ze regelmatig last van: Ik heb zelf
natuurlijk ook een beperking. Nou valt die beperking mee maar mijn beperking is dat ik niet
kan schrijven en dat is voor mij weer lastig (01:02:46). Ze schaamt zich hier echter niet voor
en vraagt andere mensen om dingen voor haar op te schrijven. Vroeger heeft W. speciaal
onderwijs gevolgd wat vooral gericht was op de praktijk. Ze geeft aan dat ze al sinds haar 15e
aan het werk is. Toch wil ze graag leren schrijven via een cursus. Ze heeft al op internet
gekeken naar cursussen in Rotterdam. Helaas zijn deze een eind weg en kan ze geen vervoer
regelen: ‘Er zitten hier geen cursussen waar je kan leren schrijven. Dat zit allemaal in
verschrikkelijk eind weg en ik heb geen auto dat ik kan zeggen ik ga even naar dit en dat. Ik
krijg er ook geen geld voor, ik krijg maar 50 euro in de week en daar heb ik geen geld voor’
(01:04:31).
W. is een zachtaardige vrouw die graag zorgzaam is voor anderen. Het geeft haar voldoening
om anderen te helpen. Dit doet ze bijvoorbeeld door op de kat van iemand te passen die
tijdelijk geen woning heeft. Ook maakte ze vroeger regelmatig eten voor haar bejaarde
buurman. Hij had hier niet om gevraagd maar voor haar was dit iets vanzelfsprekends om te
doen. W. lijkt wel teleurgesteld over het feit dat mensen weinig voor haar doen. Ze ergert zich
aan de mentaliteit van veel mensen om haar heen: ‘Ik help graag anderen, helpen die anderen
mij. Nee. Het is alleen maar ‘ikke, ikke en de rest kan stikken’ (00:36:34) zo stelt W. Ook
ergert ze zich aan het feit dat mensen haar hulp niet altijd waarderen. Zoals een man die tegen
haar zij, ‘dat had je niet hoeven doen’. W. geeft aan zij iemand zou complimenteren als die
iets voor haar zou doen. W. lijkt op zoek te zijn naar bevestiging en waardering van anderen.
W. ziet zichzelf als een vechtersbaas. Het is niet zo dat ze gewelddadig is maar ze wil hard
vechten voor de zaken die voor haar belangrijk zijn in het leven. Ze wil haar best doen om de
wereld beter te maken. W. ergert zich erg aan het feit dat mensen niet aardig voor elkaar zijn
en vindt dat het steeds slechter gaat in de wereld. Ze voorspelt dat het niet lang zal duren
voordat er een derde wereldoorlog komt: ‘Als de wereld zo daar blijft gaat als ie nu gaat. Ik
heb het nooit gezegd maar ik heb dat tegen meer mensen gezegd, niet alleen dat is het heel
droevig, heel zielig. Zoals de hele maatschappij die totaal aan het verzieken is. Wat ooit
uitdraait als een derde wereldoorlog zeg ik wel eens’ (00:51:16).
W. vindt bepaalde zaken moeilijk om zelf te regelen, daarom zijn er bepaalde taken
uitbesteed. Zo heeft ze een curator in dienst die haar financiële zaken regelt. Als er een
schuldeiser voor de deur staat hoeft ze niet open te doen, die moet maar contact opnemen met
haar curator. ‘Als ie zijn poot weer binnen mijn deur zou steken mag ik hem absoluut weigeren
met politie erbij want ik zit bij de curator en dat geeft mij een stukje ondersteuning weer naar
hun. Want zij nemen het eigenlijk allemaal voor mij op’ (00:59:03). Het geeft W. rust dat
iemand anders dit regelt.
W. lijkt last te hebben van angst en spanning. Ze komt vaak terug op de ruzie met de buren
die haar erg hoog lijkt te zitten. Ook durft ze niet voor iedereen die voor haar deur staat open
te doen. W. geeft aan dat ze niet altijd goed weet hoe ze moet omgaan met situaties die ze
spannend vindt. Ze weet niet goed wat ze moet terugzeggen tegen mensen die niet aardig zijn,
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zoals de twee mensen in haar straat. W. geeft aan dat ze graag hulp wil om te leren hoe ze met
dit soort situaties moet omgaan
Blik op narratief proces
Het verhaal van W. gaat vooral over de tijd tussen het vorige interview drie jaar geleden en
het interview nu. Het verhaal wat W. vertelt bestaat voornamelijk uit losse flarden van
ervaringen. Ze heeft de neiging om in haar verhaal steeds weer terug te komen op de dingen
die haar het meeste bezighouden. Ook draait ze vaak om de vragen die de interviewer stelt
heen. De manier van vertellen van W. is vaak rommelig en verschillende verhalen lopen door
elkaar. Soms lijkt het erop dat W. sociaal wenselijke antwoorden wil geven. Dit is vooral het
geval als ze praat over haar levenshouding. W. vertelt meerdere malen hoe positief ze in het
leven staat. Tegelijkertijd vertelt W. veel negatieve dingen en is ze oordelend over andere
mensen.
W. heeft soms de neiging te praten vanuit een overstijgend perspectief. Ze doet een aantal
uitspraken over de mensheid en de wereldvrede. Hierbij vertelt W. niet over haar persoonlijke
leven maar praat ze over haar visie op de wereld. Op andere momenten praat W. wel over
zaken die moeilijk voor haar zijn en laat ze ook emoties zien. Die zwakt ze echter ook weer af
door te zeggen dat ze dingen neemt hoe ze zijn en haar situatie accepteert zoals die is. Zo lijkt
ze in eerste instantie emotioneel te worden over het feit dat haar oudere zoons haar nooit
bezoeken. Even laat zegt ze echter dat iedereen zijn eigen gang moet gaan: ‘Het is niet
anders. Ze willen niet. Ze hebben geen zin in die oude zeurende moeder’ (00:15:09). W. lijkt
haar emoties in het interview niet te veel op de voorgrond te willen laten zien en lacht haar
verdriet weg.
Blik op context, plaats en tijd
Het valt op dat het huis van W. een rommelige indrukt maakt. Het stinkt er naar uitwerpselen
van huisdieren. Als interviewer is het niet prettig om te lang in het huis te zijn vanwege het
gebrek aan frisse lucht in de woonkamer. Het huis doet wat ouderwets en rommelig aan. Er
lijkt al tijdje niet te zijn schoongemaakt. Dit wordt later duidelijk als W. vertelt dat haar
huishoudelijke hulp tijdelijk op vakantie is.
Het verhaal van W. en dat van haar zoon beperkt zich tot hun huis en hun buurt. W. en J.
hebben weinig sociale contacten en komen haast nooit de deur uit. De zoon van W. brengt het
grootste gedeelte van de dag in bed door en heeft al jaren geen werk en dagbesteding. W. kan
vanwege haar gezondheidsproblemen niet werken maar het lukt haar wel om zelfstandig het
huishouden te doen en boodschappen te doen. Als W. de deur uit wil is ze afhankelijk van
haar scootmobiel. Vanwege drempels en stoepen is het voor haar niet mogelijk om overal
zelfstandig heen te gaan: ‘Ja, dat is echt. Daar staan mensen niet bij stil. Ik merk zelf echt dat
er hier diverse drempeltjes zijn’ (00:04:09). ‘Het moeilijkste is. Als je naar de badkamer loopt
heb je drempeltjes. Dan moet je echt oppassen. De drempeltjes, de trapjes en de rotzooi. Dat
kan ik allemaal niet’ (00:02:34). Ze heeft bovendien geen bekenden die haar kunnen brengen
of halen als ze ergens heen moet. W. gaat wel dagelijks de deur uit om haar hondje uit te laten
en boodschappen te doen.
In de buurt waar W. woont, heeft ze het niet naar haar zin door twee mensen die haar pesten.
W. denkt dat in een andere buurt niet beter zou zijn omdat dat ‘tegenwoordig’ overal gebeurt.
Omdat haar huis over een aantal jaar moet worden gesloopt zal ze moeten verhuizen. Ze weet
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nog niet waar ze dan naar toe moet. Ze geeft aan dat ze niet naar een seniorenwoning wil
omdat haar zoon J. ook bij haar moet kunnen blijven wonen. Het maakt haar weinig uit waar
ze heen verhuisd, als het huis maakt aangepast is aan haar beperkingen: ‘Ik wil best aan de
andere kant van Rotterdam zitten. Maakt me niet uit. Ik ben een Rotterdamse. Het gaat mij er
alleen om, als ik hier weg moet dan moet het aangepast zijn’ (00:07:10).
Blik op belangrijke gebeurtenissen, plekken en perioden
Het verhaal van W. lijkt al jaren te hebben stilgestaan. De dood van haar man zes jaar geleden
is voor haar een belangrijke gebeurtenis geweest waar ze nog moeilijk mee kan omgaan: ‘Wat
ik moeilijk vindt is dat ik geen man meer heb. Hij is overleden. Wat moet ik er mee. Nog
steeds, al is het acht jaar verder’ (00:18:58). Sinds haar herseninfarct een aantal jaren terug
heeft W. meer beperkingen en meer hulp nodig. Verder is er in haar leven de afgelopen jaren
weinig verandert. Zo zegt W. dat de situatie van het interview van drie jaar terug nog steeds
actueel is. ‘Het hele systeem is eigenlijk allemaal hetzelfde gebleven, laat ik maar zeggen. Dat
wat je nog steeds op papier hebt’ (00:13:13).
De enige grote verandering in het leven van W. is het feit dat ze zich sinds een tijdje niet
prettig voelt in haar buurt. Toen ze hier net kwam wonen was er niets aan de hand maar dit is
in de afgelopen jaren verandert: ‘Ja, die buren, die buren zitten me hier. Die zitten me echt
niet lekker. Als die zo door blijven pesten loop ik hard weg en dat vind ik moeilijk. Dan zou ik
liever dan ergens anders wonen’ (00:54:16). W. heeft het niet naar haar zin en voelt zich
bovendien niet meer veilig in haar buurt omdat ze gepest wordt door twee mensen in haar
straat. Deze mensen dachten dat W. hun kat had gestolen en stonden een aantal keer voor haar
deur. W. weigerde open te doen en de twee buurtbewoners begonnen haar te bedreigen. Zo
hebben ze gedreigd om een ruit in te gooien en hebben ze haar uitgescholden. Een tijdje terug
stond opeens de dierenpolitie voor de deur. W. was hierover verbaasd omdat ze naar eigen
zeggen nooit iets fout had gedaan. De dierenpolitie was ingeschakeld door buurtbewoners om
te kijken of ze wel goed voor haar dieren zorgde. ‘Nou de dierenpolitie is dus komen kijken
hoe het met jou beestjes gaat en of ze er gezond uitzien en of ze in goede gezondheid zijn’
(00:22:13). Volgens W. waren het dezelfde twee pestende mensen uit haar straat die de
dierenpolitie hadden ingeschakeld. De dierenpolitie heeft W. echter niet vervolgt omdat er
geen aanwijzingen gevonden zijn dat zij slecht voor haar dieren zou hebben gezorgd. De
situatie had W. wel aangegrepen: ‘Ik dacht wat heb ik nou weer gedaan. En ik was helemaal
hotel de botel’ (00:22:13). W. durft haar voordeur niet zomaar meer open te doen door de hele
situatie.
Aard en verloop van het gesprek en transcript
Het verloop van het verhaal is chaotisch en W. gaat van de hak op de tak. Het komt
regelmatig voor dat ze een antwoord geeft dat helemaal niet aansluit op de vraag die is
gesteld. Dit zou er ook mee te maken kunnen hebben dat W. slechthorend is en een
gehoortoestel draagt. Het komt meerdere keren voor dat er een vraag moet worden herhaald.
W. heeft bovendien de neiging om binnensmonds te praten en er is soms geen touw aan haar
gebrabbel vast te knopen. Dit maakt sommige passages in het interview onbruikbaar.
W. komt op sommige momenten van het interview warrig over. Het is mij onduidelijk of ze
snapt hoe en waar ze meer informatie en hulp kan aanvragen. Ze lijkt vooral behoefte te
hebben om haar verhaal te doen. Ook merk ik dat ze angstig is en stress heeft door de ruzie
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met de mensen in de straat. Ze geeft aan dat ze om deze reden ook kalmeringspillen slikt om
zich wat rustiger te voelen. Door de vele tegenstellingen in haar verhaal blijft het onduidelijk
hoe de situatie van W. nu echt is.
W. stort tijdens het interview haar hart uit en gooit veel frustraties op tafel. Het valt op dat W.
geneigd is om bij mij als interviewer bevestiging te zoeken. Ze gebruikt regelmatig zinnen als
‘hoe zou je het vinden om in mijn situatie te zitten?’. ‘Stel nou je hebt kinderen en je kinderen
zoeken geen contact meer met je. Dan zeg je toch ook van ja waarom niet’ (00:15:38).
Fase 2: Gedetailleerde analyse
Er is weinig verschil tussen het begin, midden en eind van de verhalen in het transcript. Het
verhaal wat W. vertelt blijft warrig en op sommige punten onduidelijk. Op het einde valt ze
continue in herhaling en blijft ze vertellen over haar frustraties.
W. doet regelmatig uitspraken als: ‘Dat is toch niet normaal’. Ze lijkt zichzelf regelmatig als
normaal te becijferen in de manier waarop ze met anderen omgaat. Ze heeft echter kritiek op
de manier hoe anderen met elkaar om gaan. In haar ogen gaat het in de wereld steeds slechter
omdat mensen niet aardig zijn voor elkaar. Ze heeft de indruk dat het leven tegenwoordig
slechter is dan vroeger. Dit blijkt wel uit haar uitspraken als: ‘tegenwoordig pesten mensen
elkaar overal’. Er lijkt geen feitelijke basis te zijn waarop deze uitspraak gebaseerd is, W.
spreekt vooral over haar gevoel.
Het verhaal van W. zit vol tegenstellingen. W. geeft aan dat ze positief is ingesteld en het
leven altijd van de positieve kant bekijkt: ‘Nee, ik ben geen klager, ik zeg altijd, bekijk het
maar van de zonnige kant’ (00:18:45). Het leven is geen rozengeur en maneschijn en bekijk
het maar van de zonnige kant. En zo bekijk ik het maar van de zonnige kant (01:11:46). W.
relativeert haar eigen problemen: ‘Er zijn mensen die kunnen helemaal niet lopen. Kijk ik kan
stukjes lopen.’ (00:14:06).
Aan de andere kant heeft ze een heel negatief mens- en wereldbeeld en zet ze zichzelf neer als
een slachtoffer. Ze is oordelend over het gedrag van andere mensen: ‘Als het mijn zoon zou
zijn dan had ik hem wel achter het behang kunnen plakken’ (00:28:37). Ook komt ze soms
‘belerend’ over in haar uitspraken. Ze vindt dat ze het zelf beter weet: ‘Wees eens lief voor
elkaar, laat elkaar met rust’ (01:11:46).
Ook zegt W. soms iets anders dat dat ze doet. Ze vertelt bijvoorbeeld dat ze vroeger toen zij
jong was hard moest werken en dat dat toen heel normaal was. Ze vindt het maar niets dat
haar zoon J. hele dagen in bed doorbrengt: ‘Kijk je bent nog zo jong en je leven valt niet mee.
je hebt geen diploma’s. Je leven valt niet mee. Je zou eigenlijk aan het werk moeten. Ja toch’
(00:11:52). Tegelijkertijd spreekt W. haar zoon nooit aan op zijn gedrag en staat ze hem toe
dat hij in bed blijft liggen. W. is in die zin heel oordelend over anderen maar stelt
tegelijkertijd geen grenzen voor haar eigen zoon.
W. zegt dat ze strijdbaar is en hard wil werken om de wereld beter te maken. In haar naaste
omgeving probeert ze anderen te helpen. Het blijft echter onduidelijk in hoeverre ze haar
woorden ook in de praktijk brengt. In haar eigen hoofd is W. een wereldverbeteraar.
Het verhaal van W. bevat verschillende lagen. Zo lijkt haar altruïstische houding mogelijk ook
een andere laag te hebben. W. doet aardige dingen voor andere mensen maar hoopt hier ook
bevestiging van anderen voor terug te krijgen. Zij is teleurgesteld als anderen haar hulp niet
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waarderen. In die zin draait het bij haar niet alleen om het helpen van anderen maar wil zij
ook iets terug krijgen van anderen. Het is mogelijk dat W. door haar hulp aan anderen meer
sociale contacten hoopt op te doen.
Het verhaal van W. is op sommige punten erg abstract als ze spreekt over onderwerpen als
oorlog en vrede. Hierbij dwaalt het verhaal verder af van haar eigen ervaringen. Op andere
punten in het verhaalt toont zij zich echter kwetsbaar en gevoelig.
Het is opvallend dat het verhaal veel herhaling bevat. Elke kwartier komt de situatie met haar
buren opnieuw ter sprake. W. heeft de neiging om dingen te blijven herhalen. Op die manier
wordt het wel duidelijk wat haar echt dwars zit. Haar grootste frustraties blijven terugkomen.
Het valt op dat W soms passieve taal gebruikt. Dan zeg ze tegen zichzelf: ‘mevrouw W. hoe
ga je hier mee om’. Ook beschrijft W zichzelf als: ‘de moeder van J’. Ze praat ook regelmatig
over ‘zij’ en ‘ze’ als ze spreekt over een ander: ‘Ze zeggen als er problemen zijn mag u bellen.
Zeg dan gewoon F. ik kan er niets mee’ (00:35:35). Op sommige momenten lijken ‘wij’ en
‘zij’ tegenover elkaar te worden gezet: ‘Kijk eens hoe ze zeuren’. Ze plaatst zich op die
momenten ‘boven’ de mensen die gedrag vertonen wat W. afkeurt.
W. adresseert zich op verschillende manieren. Op sommige momenten zet ze zichzelf als
wereldverbeteraar en als een zorgzaam persoon voor anderen. Ze vertelt dan dat ze ontzettend
positief blijft ondanks de zaken die moeilijk zijn in haar leven. Op andere momenten zegt ze
dat andere mensen haar maar vinden zeuren en dat niemand daar op zit te wachten. ‘J. zegt, je
wordt een oude zeur. Zo is het met die jonge lui’ (00:08:40).
Tijdens het interview heeft W. de neiging om maar door te ratelen. Er is op sommige
momenten niets tussen haar verhaal te krijgen. Er vallen in het gesprek dan ook weinig stiltes.
Vanwege haar gehoorproblemen moest er luid en duidelijk worden gepraat tijdens het
interview en moeten vragen regelmatig herhaald worden.
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Cliëntportret 3
Respondent 68, alleenstaande moeder met 1 kind
W. is een vrouw van 59 die samen met haar zoon J. van bijna 24 in een kleine huurwoning in
Rotterdam woont. W. en haar zoon hebben allebei een verstandelijke beperking en ontvangen
daarom beide een Wajong uitkering. Naast haar zoon heeft W. ook een hond en vier katten.
Het huis maakt een rommelige indruk en het ruikt er niet fris. De man van W. is zo’n zes jaar
geleden overleden aan kanker en hier heeft W. het tot op de dag van vandaag moeilijk mee.
Naast haar verstandelijke beperking heeft W. de afgelopen jaren ook steeds meer lichamelijke
beperkingen gekregen. Zo heeft ze reuma, hartproblemen, een slecht gehoor en loopt ze
moeilijk. Een aantal jaren geleden heeft W. een hersenbloeding gehad en sindsdien gaat het
slechter met haar gezondheid. Ze heeft een scootmobiel nodig om zich buiten de deur te
kunnen verplaatsen. Een andere beperking voor W. is dat ze niet kan schrijven (ze kan wel
lezen). Ze zou het wel graag willen leren via een cursus en heeft hiervoor al op internet
gekeken. Helaas kan ze geen vervoer regelen om naar de cursus te gaan.
De zoon van W. heeft ook een verstandelijke beperking waardoor hij vier jaar achterloopt in
zijn ontwikkeling. Hij heeft speciaal onderwijs gedaan, maar zit nu al jaren thuis. Op de vraag
wat haar zoon de hele dag doet antwoordt W. :‘Niets, hij ligt in bed’. Interviewer: ‘Elke dag’?
W: Ja’ antwoordt W. lachend. J. ligt de hele dag in bed en doet op een dag niets anders dan
gamen, televisie kijken en roken. Zijn moeder laat hem zijn gang gaan en vraagt weinig hulp
aan hem. W. zegt dat haar zoon in de toekomst graag bij zijn moeder wil blijven wonen.
J. staat al jaren ingeschreven voor een plek bij een sociale werkplaats maar tot op heden
zonder succes. W. klaagt dat er veel te weinig werkplekken zijn voor jonge mensen zoals J.
Ze vindt het zonde dat hij niet aan het werk is. ‘Hij werkt nog niet. Hij zit dus 24 uur op
mama’s lip. Het is niet goed als je nog heel erg jong bent. Hij moet nog 24 worden en om dan
de hele dag op mama’s lip te zitten. Dat is nooit goed’ (00:09:14). Tegelijkertijd stimuleert ze
J. nauwelijks om iets te doen en durft ze hem ’s ochtends niet te wekken als hij nog in zijn bed
ligt.
W. heeft naast J. ook twee volwassen zoons met wie ze vrijwel geen contact heeft, ze komen
haar nooit meer opzoeken. W. betreurt het feit dat ze haar zoons nauwelijks ziet en dat ze
geen interesse in haar tonen. Ze geeft aan dat haar zoons ver weg wonen (Ede en
Wageningen) en dat zij vooral druk zijn met hun eigen leven. W. wordt zichtbaar emotioneel
als ze over hen praat, maar tegelijk geeft ze aan dat ze de situatie neemt zoals deze is: ‘Nou
dan zoeken ze het maar uit. Ik ga niet overal van wakker liggen. Van die kinderen zo en zo en
zo. Van die kinderen die zien mama helemaal niet’ (00:15:38).
W. voelt zich regelmatig alleen: ‘ Ik doe mijn eigen dingen maar leuk is het niet. Ik zit
eigenlijk alleen’ (00:12:29). Gelukkig vindt W. wel steun bij haar huisdieren. Haar hond is
heel belangrijk in haar leven. Tegen hem kan ze altijd praten als ze ergens mee zit: ‘Ik ben het
gewend, ik maak er geen probleem van. Ik klets tegen mijn hond of kat’ (00:12:39). W. vindt
het moeilijk dat ze de operatie voor haar hond, die kanker heeft, niet kan betalen: ‘Maar mijn
hondje waar ik helemaal..Ik wil mijn hondje niet weg hebben. Ik heb geen recht om boos te
zijn, maar dan zou ik verdrietig zijn’ (00:49:11).

101

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

W. heeft weinig sociale contacten. Naast haar zoon J. zijn de belangrijkste mensen in haar
leven twee Jehovagetuigen die één keer per maand bij haar langs komen. Dit zijn twee oudere
mensen van 81 met wie ze fijn kan praten: ‘Alleen ik steek er het één en ander van op van
hun. Dat geeft me wel ondersteuning en rust. Ik kan bij die mensen, iedere keer bij die mensen
terecht. Die zijn vriendelijk en staan open voor je. Ik weet het zeker, als er wat is, je hoeft
maar te bellen als ze thuis zijn’ (00:48:15). Zelf is W. geen Jehova getuige maar ze gaat wel
eens mee naar een bijeenkomst om haar twee kennissen een plezier te doen.
Het verhaal van W. lijkt al jaren te hebben stilgestaan. Zo zegt W. dat de situatie van het
interview van drie jaar terug nog steeds actueel is. De enige grote verandering is het feit dat ze
zich sinds een tijdje niet meer prettig voelt in haar buurt. Toen ze hier net kwam wonen was er
niets aan de hand, maar dit is in de afgelopen jaren veranderd. ‘Ja die buren, die buren. Die
zitten me echt niet lekker. Als die zo door blijven pesten, loop ik hard weg en dat vind ik
moeilijk. Dan zou ik liever dan ergens anders wonen’ (00:54:16). W. heeft het niet naar haar
zin en voelt zich niet meer veilig in haar buurt, omdat ze gepest wordt door twee mensen in
haar straat. Deze mensen dachten eerst dat W. hun kat gestolen had en zij stonden een aantal
keer voor haar deur. W. weigerde open te doen en de twee buurtbewoners begonnen haar te
bedreigen. Ze hebben gedreigd om een ruit in te gooien en hebben haar uitgescholden.
Een tijdje terug stond opeens de dierenpolitie voor de deur. W. was hier verbaasd over omdat
ze naar eigen zeggen ‘nooit iets fout had gedaan’. De dierenpolitie was ingeschakeld door
buurtbewoners om te kijken of ze wel goed voor haar dieren zorgde. ‘Nou de dierenpolitie is
dus komen kijken hoe het met jouw beestjes gaat en of ze er gezond uitzien en of ze in goede
gezondheid zijn’ (00:22:13). Volgens W. waren het dezelfde twee pestende mensen uit haar
straat die de dierenpolitie hadden ingeschakeld. De dierenpolitie heeft W. echter niet vervolgd
omdat er geen aanwijzingen waren dat zij slecht voor haar dieren had gezorgd. De situatie
heeft W. wel aangegrepen: ‘Ik dacht wat heb ik nou weer gedaan. En ik was helemaal hotel de
botel’ (00:22:13). W 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.
W. krijgt ondersteuning in de huishouding, heeft een curator voor haar financiën en krijgt
maatschappelijke ondersteuning. Over dit laatste is ze echter niet erg te spreken. ‘Die
maatschappelijke ondersteuning die zij moeten geven, dan denk ik. Je hebt er dus eigenlijk
geen. Ik zal het heel netjes zeggen. Geen ene klap aan’ (00:23:11). De behoefte van W. en de
zorg die W. ontvangt lijken niet op elkaar aan te sluiten: ‘Als ik iemand zou ondersteunen, dan
zou ik hem grondig advies geven. Als er iets is dan kun je me altijd bereiken. Maar ja. Dat is
tegenwoordig. Een half uurtje, zoek het maar uit, bekijk het maar’ (00:29:09). W. heeft het
gevoel dat de mevrouw van de maatschappelijke ondersteuning weinig interesse heeft in haar
als persoon en heeft meer behoefte om te praten over haar problemen. W. geeft aan dat ze op
het moment vooral advies wil over hoe ze het beste met de pestende buren om kan gaan.
W. heeft een zorgzaam karakter en het geeft haar voldoening om anderen te helpen. Dit doet
ze bijvoorbeeld door op de kat van iemand te passen die tijdelijk geen woning heeft. W. lijkt
het belangrijk te vinden om bevestiging en waardering van anderen te krijgen voor de dingen
die ze doet. Ze ergert zich aan de mentaliteit van veel mensen om haar heen die vooral aan
zichzelf denken: ‘Ik help graag anderen, helpen die anderen mij. Nee, het is alleen maar
‘ikke, ikke en de rest kan stikken’ (00:36:34). Ook ergert ze zich aan het feit dat mensen haar
hulp niet altijd waarderen. In de ogen van W. gaat het in de wereld steeds slechter omdat
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mensen niet aardig zijn voor elkaar. Ze verwijst naar de burenruzie en zet zichzelf neer als
slachtoffer. Tegelijkertijd geeft W. aan dat ze positief is ingesteld en het leven altijd van de
positieve kant wil bekijken. ‘Nee, ik ben geen klager, ik zeg altijd, bekijk het maar van de
zonnige kant’ (00:18:45). W. relativeert haar eigen problemen: ‘Er zijn mensen die kunnen
helemaal niet lopen. Ik kan nog stukjes lopen.’ (00:14:06).
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Cliënt 4
Fase 1: Actief luisteren
Als materiaal heb ik het interview met mevrouw W. geanalyseerd. Het interview vond plaats
bij haar thuis. W. is een vrouw met een verstandelijke beperking van begin veertig die samen
met drie van haar kinderen in een huurhuis woont in Rotterdam-Zuid. Haar dochter van
twintig is al het huis uit.
Karakter van W.
W. heeft een zeldzame erfelijke oogaandoening waardoor ze nauwelijks kan zien. Deze
oogaandoening heeft haar eigen moeder ook gehad en ook één zoon van haar is belast met het
gen voor de ziekte. Rond haar twintigste is de ziekte bij W. geopenbaard en sindsdien gaan
haar ogen achteruit. Uiteindelijk zal W. langzaam blind worden. Op dit moment kan W. zich
met behulp van hulp zelfstandig redden. Ze doet het huishouden en zorgt voor haar kinderen.
In de toekomst zal dit echter steeds moeilijker worden.
In het dagelijks leven loopt W. regelmatig tegen moeilijkheden aan. Ze ziet zo slecht dat ze
niet eens het verschil kan zien tussen wit en bruin brood. Op het moment dat ze ’s winters
haar kinderen naar school brengt is het nog donker buiten en kan ze nauwelijks zien. Het komt
dan ook regelmatig voor dat ze tegen lantarenpalen loopt. Ook in het huishouden kan ze niet
goed zien of iets schoon of vies is: ‘En de ramen zemen kan ik dan weer niet zien. Ja, grote
dingen, zeg maar. En als de wc schoon is vraag ik wel eens aan iemand, is de wc schoon?’
(00:13:00).
W. vindt het moeilijk om hulp te vragen aan haar kinderen. Zelf heeft ze haar moeder (die
dezelfde oogaandoening had) als kind vaak moeten helpen en dit wil ze niet voor haar eigen
kinderen: ‘Maar ik wil niet afhankelijk zijn van me kinderen. Want ja, weet je, mijn moeder
had dat ook en dan kwam je uit school. weet je. En dan dacht ik, nee, en dat moet ik weer
boodschappen doen. En dan ging ik met haar boodschappen doen maar je moet buitenspelen
als je kind bent’ (00:07:40). En ‘Weet je. Voor een kind is dat vervelend, weet je wel. Ik wil
dat niet bij mijn eigen kinderen’ (00:07:59).
Jarenlang wist W. niet dat ze hulp kon krijgen met haar problemen. W: ‘Ik heb nooit geweten
dat instanties of zo dat die je daarmee konden helpen of zo. Dat heb ik nooit geweten’
(00:18:55). Vanwege haar slechte ogen lukte het W. jaren geleden steeds minder vaak om
haar afspraken na te komen en zei ze steeds meer afspraken af. Toen tipte de broer van W.
haar op het feit dat ze voor haar problemen hulp en ondersteuning kon krijgen van de
gemeente: ‘Mijn broer heb toen dingen uitgezocht en die heeft toen een afspraak gemaakt met
MEE enz. en toen is het een beetje gaan lopen allemaal’ (00:05:03).
Nu krijgt W. ondersteuning van Pamijer voor afspraken buiten de deur. Het is voor W.
moeilijk om zelfstandig te reizen of boodschappen te doen. Er moet daarom altijd iemand met
haar mee. Soms gaan haar kinderen met haar mee en soms gaat er iemand van Pamijer mee:
‘En dan komen ze hierzo en als ik dan een afspraak heb die belangrijk is. Omdat ik er zelf niet
heen kan, dan gaan zij met me mee’ (00:08:53). Ook heeft ze een pasje zodat de persoon die
haar begeleid gratis met haar mee kan reizen in de bus: ‘Stel als wij samen naar een afspraak
gaan ofzo dan hoef je niet te betalen. Dat moet ik wel voor mezelf maar de persoon die met
mij mee gaat hoeft dan niet te betalen’ (00:05:35). W. is erg tevreden over de hulp die ze
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krijgt omdat ze zichzelf nu beter kan redden. Naast de hulp met het vervoer krijgt W. ook
ondersteuning om zo goed mogelijk met haar oogaandoening te leren leven. Zo krijgt ze
fysiotherapie voor haar ogen en heeft ze een aantal hulpmiddelen in huis die haar helpen in
het dagelijks leven.
W. krijgt ook elke week hulp in de huishouding en er is iemand die haar helpt met haar
administratie. Over de hulp in de huishouding is W. niet erg te spreken: ‘Verleden week komt
hier ook een vrouw weet je, een oudere vrouw en als ze dan iets gedaan heb gaat ze een uur
staan (doet hijgen na). Volgens mij heb ze zelf hulp nodig. Dan denk ik waarom stuur je die
mensen nou’ (00:12:12). De ontevredenheid van W. komt mede door het feit dat ze steeds van
iemand anders hulp krijgt: ‘Ze sturen elke keer een andere (00:11:23).
W. doet in haar vrije tijd graag aan facebook en kijkt films. Ze heeft nooit gewerkt omdat ze
al jong moeder werd. Later had ze het druk met de zorg voor haar kinderen en het huishouden.
Door haar oogafwijking is het voor W. op dit moment lastig om aan het werk te komen.
Blik op karakters
In het verhaal van W. zijn de belangrijkste mensen in haar leven haar kinderen. W. heeft vier
kinderen van 4, 7, 10 en 20 jaar oud. Drie kinderen wonen nog thuis en de oudste dochter is
sinds kort het huis uit. W. heeft goed contact met haar kinderen en is hier blij mee: ´Met die
kinderen gaat het goed, ook mijn dochter. Daar wordt je ook blij van toch´ (00:29:02). De
oudste dochter van twintig is op dit moment zwanger en de woonkamer hangt vol met
decoraties van de babyshower die W. recentelijk voor haar dochter heeft georganiseerd.
Veel contact met familie heeft het gezin niet. W. geeft aan dat haar eigen ouders al zijn
overleden. Vroeger had ze wel contact met haar broer maar dat is de laatste jaren wat minder
geworden.
W. is niet meer samen met de vader van haar kinderen maar heeft nog wel goed contact met
haar ex. De kinderen zien hun vader regelmatig. Met de zus van haar ex heeft W. in het
verleden slechte ervaringen gehad. Zij heeft een aantal keren de kinderbescherming
ingeschakeld omdat zij vond dat de kinderen van W. uit huis moesten worden geplaatst. W:
‘Zij is zo jaloers, zij. Dan gaat ze rare dingen doen weet je, dan gaat ze naar de
kinderbescherming. Want haar eigen kinderen hebben in een pleeggezin gezeten’ (00:20:54).
W. heeft geen contact met de zus van haar ex maar is nog steeds boos en gefrustreerd over het
feit dat de zus van haar ex de kinderbescherming heeft ingeschakeld: ‘Daar kan ik echt boos
op worden dan he. Ja toch, rare mens. Zegt zij ja toch, het is niet zo. Want die zus had dan
gezegd dat ik drugs gebruikte en mijn kinderen sloeg en allemaal van die gekke dingen. Weet
je sodemieter op’ (00:23:03). W. had in haar eigen ogen niets fout gedaan en kon maar niet
begrijpen waarom iemand de kinderbescherming zou inschakelen. W. is toen naar de politie
gegaan om aangifte te doen tegen de zus van haar ex.
W. heeft een aantal mensen in de buurt die ze om hulp kan vragen als er iets is. Zo heeft ze
goed contact met een vriendin die ze al haar hele leven kent. Als W. ziek is of hulp nodig
heeft kan ze aankloppen bij een oudere vrouw in de straat. Zij brengt de kinderen van W. af
en toe naar school. W. geeft aan dat ze het niet prettig vindt om te veel hulp te moeten vragen
aan anderen en dat ze er alles aan doet om zich zoveel mogelijk zelf te kunnen redden.
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Blik op het narratief proces
Het interview focust zich op de laatste drie jaar uit het leven van W. Vergeleken met het
interview drie jaar geleden is haar situatie verbeterd. Drie jaar geleden had W. net aangeklopt
voor hulp bij de gemeente en zat de hulp in de opstartfase. W. geeft aan dat ze zichzelf nu
goed kan redden en dat ze tevreden is over de hulp die ze nu krijgt. Het verhaal van W. lijkt te
beginnen op het moment dat ze met de hulpverlening in aanraking kwam, dit heeft haar leven
een positieve draai gegeven.
W. vertelt het liefst over het heden en benadrukt dat het nu zo goed gaat met haar en haar
gezin. Ze geeft aan dat ze het liefst in het hier en nu leeft en niet te veel aan de toekomst wil
denken omdat die voor haar onzeker is. Dat ze in de toekomst blind zal worden is een
gedachte die W. het liefst uit de weggaat. Tegelijkertijd is het duidelijk merkbaar dat W. haar
ziekte ook eng vindt en het hier soms moeilijk mee heeft. Ook het feit dat één van haar
kinderen de oogaandoening heeft vindt ze moeilijk.
W. moet tijdens het interview regelmatig aan het verleden denken. Dit maakt haar een aantal
keren emotioneel. W. vindt het confronterend dat haar dochter zo jong zwanger is geworden.
Ze realiseert zich tegelijkertijd dat zij ook erg jong was toen ze haar eerste kind kreeg. Nu het
haar dochter betreft beseft ze pas dat dit voor haar destijds ook heftig is geweest.
Op een aantal momenten in het interview wordt W. zichtbaar emotioneel. Deze momenten
gaan vrijwel uitsluitend over haar ziekte. Op andere momenten in het interview lijkt er sprake
te zijn van een enorme levenslust bij W. Ze doet er alles aan om zo goed mogelijk voor haar
gezin te zorgen en vindt het fijn dat ze zichzelf kan redden.
W. geeft aan dat ze uitgaat van het positieve en dat ze het leven van de zonnige kant bekijkt.
Tegelijkertijd wordt ze emotioneel op het moment dat ik aan haar vraag hoe ze zo positief in
het leven blijft staan. W. geeft aan dat ze dankbaar is voor het feit dat ze al haar kinderen nog
heeft kunnen zien. In de toekomst zal dit op een gegeven moment niet meer kunnen. W. geeft
aan dat ze het verleden moeilijk heeft gehad met het accepteren van haar ziekte. Toen ze
begin twintig was heeft ze er erg mee gezeten.

Blik op context, plaats en tijd
De context van W. is voornamelijk haar gezin en de buurt waarin zij leeft. W. brengt de
meeste tijd die zij heeft binnenshuis door. Ze doet het huishouden en zorgt voor haar
kinderen. Vanwege haar oogziekte doet W. een stuk langer over het huishouden en
boodschappen doen dan andere mensen zouden doen. Het lukt W. door haar handicap niet
altijd om al haar afspraken na te komen. Zo heeft ze altijd iemand nodig die met haar meegaat
in het openbaar vervoer. Op het moment dat er niemand beschikbaar is zegt ze soms haar
afspraken af.
W. geeft aan dat ze tevreden is in haar buurt, ze kent een aantal aardige mensen in haar straat
en ze is bekend met de winkels en de speeltuin bij haar huis. W. kent haar buurt goed en er
wonen vrienden van haar die ze al jaren kent.
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Vanwege haar ziekte is het voor W. moeilijk om te reizen en dit zorgt ervoor dat ze op de
voorzieningen in haar buurt is aangewezen. Ze komt daarom nauwelijks buiten Rotterdam.
Omdat W. weinig financiële middelen heeft kan ze ook moeilijk een dagje weg met haar
gezin. In de zomer gaat ze met haar kinderen regelmatig naar de speeltuin/ het zwembad in de
buurt maar voor andere activiteiten heeft ze geen geld.

Blik op de belangrijkste gebeurtenissen, plekken en perioden
De belangrijkste gebeurtenis is het leven van W. is dat ze de afgelopen jaren hulp heeft
gekregen. W. is erg te spreken over de hulp die ze krijgt: ‘Maar ik ben er wel blij mee dat dat
is gebeurd hoor. Want weet je, je hebt toch, weet je, vervoer op maat, weet je. Dat je zo’n
pasje krijgt met de bus weet je, dat er iemand mee ken’ (00:05:03). Zonder hulp had W. veel
minder mogelijkheden en kwam ze minder de deur uit: ‘Weet je. En als je dan een afspraak
hebt of zo. Als ik dan niemand heb dan moet ik negen van de tien keer wel afzeggen. Dan kan
ik het niet, dat kan gewoon niet.’(00:05:03). Door middel van de hulp die W. krijgt voelt ze
zich zelfstandig en kan ze zich redden.
Een belangrijke gebeurtenis van de afgelopen jaren is de ontwikkeling van haar ziekte. Door
het afnemend zicht van W. kan zij steeds minder doen. In de toekomst zal zij zich steeds
moeilijker kunnen redden. Ondanks haar steeds slechter wordende ogen blijft W. toch
positief: ‘Ja dat wordt natuurlijk wel steeds slechter. Dat wel. Dat is nou eenmaal zo. Weet je.
Daarvoor ben ik blij met de dingen weet je, die ik nou van de gemeente krijg’ (00:06:46).
W. lijkt de situatie waarin ze in zit te accepteren: ‘Nee ik weet niet beter. Ik ben nachtblind
geboren. Die oogziekte heb ik daarbij gekregen. Dat gaat ook langzaam slechter maar je leert
er wel mee leven. Dus je weet niet beter’ (00:25:39). Ze vertelt dat ze ondanks de tegenslagen
gewoon door gaat: ‘Ik loop heel vaak tegen dingen aan of weet ik veel wat. Maar dan sta je
weer op en dan loop je weer door’ (00:26:54).
Een belangrijke recente gebeurtenis in het leven van W. is dat haar dochter van twintig
zwanger is. Ze kijkt er naar uit om oma te worden maar vindt haar dochter ook nog erg jong.
‘Nou dat mijn dochter zwanger is. Dat vind ik toch wel heftig want ze is twintig’ (00:09:48).
De zwangerschap van haar dochter kwam voor W. als een totale verassing. Het confronteerde
haar erg met haar eigen situatie omdat ze zelf ook jong moeder is geworden. W. is blij dat het
goed gaat met haar dochter: ‘Ja gelukkig wel, ze doet het goed hoor, wat ze heb der huisie en
ze een leuk huisie. Zij heb der werk enz. Als ze nou geen werk zou hebben en ze zou nog thuis
wonen enz. dan zou ik het tien keer erger vinden dan de situatie nu’ (00:10:14).
Financieel heeft W. het op dit moment moeilijk. Ze krijgt een Wajong uitkering en kan
nauwelijks rondkomen. Tot een jaar geleden kreeg W. hulp van de voedselbank maar
daarvoor komt ze op dit moment niet meer in aanmerking omdat ze een paar tientjes ‘te veel’
te besteden heeft. W. vindt het lastig dat er weinig geld over blijft voor leuke dingen met haar
kinderen. W.: ´Straks hebben ze zes weken vakantie, waar ga ik iets leuks van doen?’
(00:32:46).
Aard en verloop van het gesprek en transcript
Het verhaal heeft een progressief verloop. Door het vertrouwen van W. in de hulpverlening en
haar omgeving staat ze positief in het leven. Het verhaal lijkt de afgelopen jaren voornamelijk
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beter te zijn geworden. Hierbij moet wel worden gezegd dat het erop lijkt alsof W. haar
gevoelens van angst, verdriet en wanhoop weg lijkt te stoppen. Op een aantal momenten in
het interview komen deze gevoelens ter sprake en begint W. te huilen. Ze is emotioneel over
het feit dat ze haar kinderen ooit niet meer zal kunnen zien. Toch kijkt ze ook hier naar het
positieve: ´Weet je. Het is wel slecht natuurlijk. Maar ik ben blij dat ik heb gezien hoe mijn
kinderen eruit zien enz.’ (00:37:55). W. is zich er van bewust dat er dingen zijn die ze nu nog
wel kan maar in de toekomst niet meer zal kunnen. Als ze zichzelf met andere mensen
vergelijkt vindt W. dat ze het nog niet zo slecht heeft. Er zijn mensen die het veel moeilijker
hebben dan zijzelf: ‘Kijk die oude mensen in het bejaardenhuis weet ik het allemaal. Die weet
je. Net als hiernaast woont een vrouwtje, die is 93, weet je, die zit negen van de tien keer zit ze
helemaal alleen. Dan denk ik, ik red me eigen. Natuurlijk heb ik hulp met dingen nodig. Maar
dan denk ik, geef hun maar eerst voorrang’ (00:42:51).
Op sommige momenten neigt het gesprek naar een hulpverlenend gesprek. W. wordt
emotioneel en stort haar hart uit. Tegelijkertijd herpakt W. zich snel en bekijkt ze haar situatie
op een nuchtere manier, ze maakt er gewoon het beste van, meer kan ze niet doen.
Tijdens het gesprek is W. soms wat onrustig doordat ze gefocust is op de klok. W. vraagt mij
een aantal keer hoe laat het is. Ze heeft na het interview een afspraak met de huisarts. Het lijkt
er op dat ze het voor haar lastig is om zelfstandig klok te kijken.
De VVV-bon die W. krijgt lijkt voor haar een extra motivatie om mee te doen aan het
onderzoek. Zij vraagt mij of ik haar kan vertellen waar zij de cadeaubon kan besteden. Voor
haarzelf is het onmogelijk om de deelnemende winkels uit het bijgevoegde reclameboekje te
kunnen lezen.

Thematische analyse
- Gezondheid ziekte
- Jonge moederschap
- Financiën
- Zorg en ondersteuning
- Gezin
- Buurt
- Voedselbank
- Acceptatie
- Levenshouding
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Fase 2 Gedetailleerde analyse
De verhalen die W. aan het eind van het transcript vertelt hebben meer diepgang dan de
verhalen die zij aan het begin vertelt. W. lijkt de neiging te hebben om vooral het positieve in
haar leven te benadrukken. Aan het eind van het interview spreekt zij ook over haar angsten
en onzekerheden. Ze laat zich dan kwetsbaarder zien en deelt haar verdriet. Tegelijkertijd laat
W. in het midden van het interview haar boosheid zien over het feit dat de zus van haar ex de
kinderbescherming had ingeschakeld.
In het verhaal zit de tegenstelling dat het op het eerste gezicht alleen maar goed lijkt te gaan
met W. terwijl er ook veel moeilijkheden zijn. Als W. zichzelf vergelijkt met andere mensen
vindt W. dat ze het nog niet zo slecht heeft. Er zijn mensen die het veel moeilijker hebben dan
zijzelf: ‘Kijk die oude mensen in het bejaardenhuis en weet ik het allemaal. Die weet je. Net
als hiernaast woont een vrouwtje, die is 93 weet je, die zit negen van de tien keer zit ze
helemaal alleen. Dan denk ik, ik red me eigen. Natuurlijk heb ik hulp met dingen nodig. Maar
dan denk ik, geef hun maar eerst voorrang’ (00:42:51).
Tegelijkertijd komt aan het eind van het interview komt naar voren dat W. niet alleen positief
is maar ook angstig en kwetsbaar. Als ze in de winter haar kind alleen naar school moet
brengen is dat lastig als het buiten donker is: ‘Als ik het alleen moet doen dan is het best
zwaar weet je. Ja, weet je want dan zie ik het buiten niet want is het veel te donker. Maar dan
moet ik wel met drie kinderen naar school lopen weet je. En ja, dan loop ik wel een beetje bij
de lantarenpalen zo en dan lukt het’ (00:27:59). De manier waarop W. zich zelf neerzet is in
eerste instantie positiever dan zij zich in werkelijk voelt. Op andere momenten lijkt W. weinig
bewuste keuzes te maken, veel dingen in haar leven lijken haar te overkomen. Zo geeft ze aan
dat ze geen idee heeft hoe ze met tegenslagen om moet gaan.
Het ‘grotere’ verhaal wat W. in eerste instantie over zichzelf vertelt is een rooskleuriger
verhaal dan de situatie in werkelijkheid is. Het verhaal heeft meerdere lagen. Er is ook een
‘kleiner verhaal’ van W. waarin zij vertelt over haar onzekerheden en angsten. W: ‘Nou laat
ik maar zeggen. Die tijd dat ik heb zitten janken, dat heb ik ook gedaan. Natuurlijk wel, weet
je. Weet je maar ik kan moeilijk met die kinderen elke dag. Weet je. Dat schiet toch niet op.
Het is er nou eenmaal en het is echt niet elke dag dat ik zit te janken dat het dan minder
wordt. Dus ja. Ik ben dolblij dat ik nog wat ken zien’ (00:27:37). W. presenteert zichzelf
afwisselend als iemand die zich zelf goed kan redden en iemand die veel hulp en
ondersteuning nodig heeft. Hoe W. over zichzelf praat, hangt af met wie zij zichzelf
vergelijkt.
Het is opvallend dat W. erg geschrokken is van het feit dat haar dochter van twintig zwanger
is terwijl zij zelf ook jong moeder is geworden. Ze lijkt hier een dubbele standaard te
hanteren. Wat W. als normaal en vanzelfsprekend beschouwt voor zichzelf is niet
vanzelfsprekend voor haar kinderen. Naar haar eigen kinderen toe is W. beschermend en is ze
bang om hen te veel te belasten.
W. gebruikt regelmatig woorden die onbetwiste kennis representeren. Zo zegt ze regelmatig
‘weet je wel’ en ‘weet je’. W. lijkt op deze momenten bevestiging te zoeken voor de situatie
waarin ze zich op dat moment in bevindt. Ze doet haar best om mij als interviewer met haar
mee te laten leven.
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Het valt op dat W. regelmatig passieve taal gebruikt: ‘Ja, dat je denkt van wat was dat nou
ook alweer. Nee, ik weet het niet meer’ (00:01:13). W. praat dan over zichzelf alsof ze van een
afstand naar haar eigen situatie kijkt. Ook praat ze over zichzelf vanuit ‘we’, terwijl ze het
alleen over zichzelf heeft: ‘Precies, dat zien we dan wel weer, als ik dat allemaal moet gaan
doen dan. Dat wordt hem niet’ (00:36:52).
Tijdens het gesprek vallen er een aantal stiltes. W. moet een aantal keren hoesten en
verontschuldigt zich hierover. Soms komt W. wat gehaast over omdat ze bang is dat ze te laat
komt bij haar afspraak bij de huisarts. W: ´Hoe laat is het nou: Want ik moet wel op tijd weg´
(00:30:58).
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Fase 4: Optekenen verhaal
W. is een vrouw met een verstandelijke beperking van begin veertig die samen met drie van
haar kinderen (van 4, 7 en 10 jaar oud) in een huurhuis woont in Rotterdam Zuid. Haar
dochter van twintig is al het huis uit.
Een belangrijke recente gebeurtenis in het leven van W. is dat haar dochter van twintig
zwanger is. W. kijkt er naar uit om oma te worden maar vindt haar dochter ook nog erg jong.
‘Nou dat mijn dochter zwanger is. Dat vind ik toch wel heftig. Want ze is twintig’ (00:09:48).
De zwangerschap van haar dochter kwam voor W. als een totale verassing. Het confronteerde
haar met het feit dat ze zelf ook jong moeder is geworden. W. is blij dat het met haar dochter
goed gaat. ‘Ja, gelukkig wel, ze doet het goed hoor, wat ze heb der huisie en ze een leuk
huisie. Zij heb der werk enz. Als ze nou geen werk zou hebben en ze zou nog thuis wonen enz.
dan zou ik het tien keer erger vinden dan de situatie nu’ (00:10:14).
W. heeft een zeldzame erfelijke oogaandoening waardoor ze nauwelijks kan zien. Deze
oogaandoening heeft zij geërfd van haar moeder en ook één van haar eigen kinderen is belast
met hetzelfde erfelijke gen. Rond haar twintigste is de ziekte bij W. geopenbaard en sindsdien
gaan haar ogen achteruit. Uiteindelijk zal W. langzaam blind worden. In het dagelijks leven
loopt W. door haar slechte ogen regelmatig tegen problemen aan. Op het moment dat ze ’s
winters haar kinderen naar school brengt is het nog donker buiten en kan ze nauwelijks iets
zien. Ook in het huishouden kan ze niet zien of iets schoon of vies is: ‘En de ramen zemen
kan ik dan weer niet zien. Ja, grote dingen, zeg maar. En als de wc schoon is vraag ik wel
eens aan iemand, is de wc schoon?’ (00:13:00).
Jarenlang wist W. niet dat ze hulp kon krijgen met haar problemen. W: ‘Ik heb nooit geweten
dat instanties of zo dat die je daarmee konden helpen of zo’ (00:18:55). Vanwege haar slechte
ogen lukte het W. steeds minder goed om haar afspraken na te komen en zei ze steeds meer
afspraken af. Toen tipte de broer van W. haar op het feit dat ze voor haar problemen hulp en
ondersteuning kon krijgen van de gemeente: ‘Mijn broer heb toen dingen uitgezocht en die
heeft toen een afspraak gemaakt met MEE enz. en toen is het een beetje gaan lopen allemaal’
(00:05:03).
W. krijgt nu ondersteuning van Pamijer voor afspraken buiten de deur. Er moet namelijk altijd
iemand met W. mee als ze ergens naar toe moet reizen. Soms gaan haar kinderen met haar
mee en soms gaat er nu iemand van Pamijer mee:‘En dan komen ze hierzo en als ik dan een
afspraak heb die belangrijk is. Omdat ik er zelf niet heen kan, dan gaan zij met me mee’
(00:08:53). Ook heeft W. een pasje zodat de persoon die haar begeleid in de bus gratis mee
mag reizen:‘Stel als wij samen naar een afspraak gaan ofzo dan hoef je niet te betalen. Dat
moet ik wel voor mezelf maar de persoon die met mij mee gaat hoeft dan niet te betalen’
(00:05:35). W. is erg tevreden over de hulp die ze krijgt van Pamijer omdat ze zichzelf nu
beter kan redden. Naast de hulp met het vervoer krijgt W. ook hulp om zo goed mogelijk met
haar aandoening om te leren gaan. Zo krijgt ze fysiotherapie voor haar ogen en heeft ze een
aantal hulpmiddelen in huis die haar helpen in het dagelijks leven.
W. krijgt ook elke week hulp in de huishouding en er is iemand die haar helpt met haar
administratie. Over de hulp in de huishouding is W. niet erg te spreken: ‘Verleden week komt
hier ook een vrouw weet je, een oudere vrouw en als ze dan iets gedaan heb gaat ze een uur
staan (doet hijgen na). Volgens mij heb ze zelf hulp nodig. Dan denk ik waarom stuur je die
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mensen nou’ (00:12:12). De ontevredenheid van W. komt mede door het feit dat ze steeds van
iemand anders hulp krijgt: ‘Ze sturen elke keer een andere’ (00:11:23).
W. vindt het lastig om hulp te vragen aan de mensen om haar heen zoals aan haar kinderen.
Zelf heeft ze haar moeder (die dezelfde erfelijke oogaandoening had) ook vaak moeten helpen
als kind en wil ze haar eigen kinderen niet te veel belasten: ‘Maar ik wil niet afhankelijk zijn
van me kinderen. Want ja weet je mijn moeder had dat ook en dan kwam je uit school, weet je.
En dan dacht ik, nee, en dat moest ik weer boodschappen doen. En dan ging ik met haar
boodschappen doen maar je moet juist buitenspelen als je kind bent’ (00:07:40). Als er echt
iets is heeft W. een aantal mensen om haar heen aan wie ze om hulp kan vragen. Zo is er een
oudere vrouw in de straat die soms haar kinderen naar school brengt en heeft ze een vriendin
die ze kan opbellen.
Financieel heeft W. het op dit moment moeilijk. Ze krijgt een Wajong uitkering en kan
nauwelijks rondkomen. Tot een jaar geleden kreeg W. hulp van de voedselbank maar
daarvoor komt ze op dit moment niet meer in aanmerking omdat ze een paar tientjes ‘te veel’
te besteden heeft. W. vindt het lastig dat er weinig geld over blijft voor leuke dingen met haar
kinderen. W. ´Straks hebben ze zes weken vakantie, waar ga ik iets leuks van doen?’
(00:32:46).
Ondanks haar slechter wordende ogen blijft W. voornamelijk positief: ‘Ja dat wordt
natuurlijk wel steeds slechter. Dat wel. Dat is nou eenmaal zo. Weet je. Daarvoor ben ik blij
met de dingen weet je die ik nou van de gemeente krijg’ (00:06:46). W. is tevreden met de
hulpverlening die ze krijgt en ze is blij dat het goed gaat met haar kinderen. Ze vertelt dat ze
ondanks de tegenslagen gewoon doorgaat: ‘Ik loop heel vaak tegen dingen aan of weet ik veel
wat. Maar dan sta je weer op en dan loop je weer door’ (00:26:54).
Het leven van W. lijkt de afgelopen jaren voornamelijk beter te zijn geworden. Hierbij moet
wel worden gezegd dat het erop lijkt alsof W. haar gevoelens van angst, verdriet en wanhoop
weg lijkt te stoppen. Op een aantal momenten in het interview komen deze gevoelens ter
sprake en begint W. te huilen. Ze is emotioneel over het feit dat ze haar kinderen ooit niet
meer zal kunnen zien. Toch kijkt ze ook hier naar het positieve ´Weet je. Het is wel slecht
natuurlijk. Maar ik ben blij dat ik heb gezien hoe mijn kinderen eruit zien enz.’ (00:37:55). W.
is zich er bewust van dat er dingen zijn die ze nu nog wel kan maar in de toekomst niet meer
zal kunnen. Als ze zichzelf met andere mensen vergelijkt vindt W. dat ze het nog niet zo
slecht heeft. Er zijn mensen die het veel moeilijker hebben dan zijzelf: ‘Kijk die oude mensen
in het bejaardenhuis weet ik het allemaal. Die weet je. Net als hiernaast woont een vrouwtje,
die is 93, weet je, die zit negen van de tien keer zit ze helemaal alleen. Dan denk ik, ik red me
eigen. Natuurlijk heb ik hulp met dingen nodig. Maar dan denk ik, geef hun maar eerst
voorrang’ (00:42:51).
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Bijlage 4: Analyse storyworkshop
1. Setting/context/ verloop
Op donderdag 18 juni vond de storyworkshops plaats met beleidsmedewerkers van de
gemeente Rotterdam. Deze beleidsmakers zijn ruim van te voren benaderd om deel te nemen
aan de workshop. Alle deelnemers zijn beleidsmaker bij de gemeente en hebben affiniteit met
de LVB (licht verstandelijke beperking) problematiek en/ of met het werken met
cliëntportretten. Het centrale thema van de workshop ging over het gebruik van
‘cliëntportretten’ in beleid. De term ‘cliëntportretten’ is gekozen omdat dit een bekend
concept is voor de beleidsmakers bij de gemeente. Het was een strategische keus om de
verhalen van de cliënten te beschrijven als cliëntportretten om meer beleidsmakers aan te
trekken die wilden deelnemen aan de workshop. Binnen verschillende afdelingen van de
gemeente vindt er op dit moment een discussie plaats over het gebruik van cliëntportretten.
De beleidsmakers die voor de workshop zijn uitgenodigd zijn per mail en telefonisch
benaderd om deel te nemen. Bij de selectie van mensen heeft L. Hoekstra een centrale rol
gespeeld bij het benaderen van deelnemers. De beste manier om ergens binnen te komen bij
de gemeente is via via. Omdat L. Hoekstra al jaren bij de gemeente werkt kon zij
gemakkelijker mensen benaderen. Vanuit de positie als stagiair was het lastig om mensen
over te halen om deel te nemen aan een workshop. Er zijn connecties nodig om iets voor
elkaar te krijgen binnen de gemeente.
Helaas waren er een aantal beleidsmakers die in eerste instantie hadden gezegd om deel te
nemen aan de workshop toch verhinderd. Er was zelfs iemand die een dag van te voren nog
had afgezegd. Dit maakte het lastig om als evaluator in te schatten hoeveel mensen er
uiteindelijk zouden deelnemen. Uiteindelijk hebben er vier beleidsmakers deel genomen aan
de workshop.
De workshop vond plaats op het kantoor van de gemeente aan de Librijesteeg 4. Deze locatie
was gekozen omdat dit een gunstige locatie was voor de deelnemende beleidsmakers. Twintig
minuten voor aanvang van de workshop werd er in het gebouw aan de Librijesteeg
omgeroepen dat het hele gebouw ontruimd moest worden. Later bleek dit een oefening te zijn.
Uiteindelijk is de workshop een kwartier later begonnen en hadden de deelnemers een uur en
een kwartier om met elkaar in gesprek te gaan.
Tijdens de workshop werd er eerst een korte introductie gegeven van het onderzoek en de
workshop. Ik faciliteerde de workshop en L. Hoekstra ondersteunde mij door de belangrijkste
issues op de flap-over te schrijven. Hierna stelden de deelnemers zich voor en werd hun
gevraagd wat zij van de workshop verwachten. Vervolgens kregen de deelnemers een korte
leespauze waarbij zij de cliëntportretten konden bestuderen. De cliëntportretten hadden zij al
eerder per mail thuisgestuurd gekregen. Hierna mochten de deelnemers op papier opschrijven
wat hen op viel aan de cliëntportretten en waarom. Er volgde een ronde waarbij alle
deelnemers hun punten mochten opnoemen. De belangrijkste punten werden genoteerd op de
flap-over. Hierna konden de deelnemers op elkaars punten reageren.
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Vervolgens kregen de deelnemers de opdracht om op te schrijven wat zij als beleidsmakers
konden met de cliëntportretten en wat zij nodig hadden om hier mee te kunnen werken. Ook
deze punten mochten zij vervolgens opnoemen om hier met elkaar in gesprek te gaan.
2. Deelnemers
Beleidsmaker 1: Werkt als kenniscoördinator Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning.
Binnen haar afdeling experimenteert zij met het gebruik van cliëntportretten. Op haar afdeling
zijn experimenten gedaan met portretten van verschillende kinderen en jongeren.
Beleidsmaker 2: Werkt ook als kenniscoördinator Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning.
Zij heeft veel interesse in het werken met cliëntportretten.
Beleidsmaker 3: Werkt als beleidsmaker bij Werk en Inkomen. De afdeling waar hij werkt
maakt gebruik van cliëntportretten. Hij geeft vooraf aan sceptisch te zijn over het nut van de
cliëntportretten voor beleid. Bij Werk en Inkomen wordt er gebruik gemaakt van een andere
definitie van cliëntportretten. Er wordt gewerkt met het begrip ‘klantwijs’ waarbij er wordt
gedacht over de verschillende groepen klanten waar de afdeling mee te maken heeft.
Beleidsmaker drie geeft aan geen affiniteit te hebben met mensen met een verstandelijke
beperking.
Beleidsmaker 4: Werkt als beleidsmaker bij afdeling Jeugd. Hij is daar contractmanager voor
alle aanbieders die zij hebben ingekocht voor de jeugd met een beperking. Hij is op dit
moment bezig met een project over mensen met een verstandelijke beperking. Ook houdt hij
zich bezig met het PGB. Beleidsmaker 4 praat regelmatig met cliënten en ziet vanuit zijn
functie van contractmanager meer van de praktijk.
De workshop werd gefaciliteerd door twee begeleiders
Begeleider 1 (Susan): Onderzoeker die de workshop leidt en uitleg geeft. Faciliteert maar
houdt zich inhoudelijk op de achtergrond.
Begeleider 2 (Laura): Onderzoeker met veel ervaring op het gebied van WMO en kwetsbare
groepen binnen de gemeente. Heeft interesse in de link tussen kwalitatief onderzoek en beleid.
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3. Issues
De belangrijkste issues die naar voren kwamen gedurende de workshop zijn
Tijdens de workshop werd er ingegaan op issues die betrekking hadden op het werken met
cliëntportretten en op de inhoud van de LVB-problematiek.
Methode: werken met cliëntportretten
1. Toegevoegde waarde van cliëntportretten
De respondenten geven aan dat de cliëntportretten iets kunnen toevoegen voor beleid
omdat zij een genuanceerd en complexer beeld kunnen geven van de werkelijkheid. Ze
kunnen iets toevoegen aan de kennis die beleidsmakers hebben vanuit kwantitatief
onderzoek. Beleidsmaker 3: ‘Dit soort verhalen lezen, de praktijk is altijd veel
kleuriger en complexer als, zeg maar beleidsregels en voorschriften’ (00:24:56). Ze
geven een goed beeld van positie van een gezin in de maatschappij. Beleidsmaker 4:
‘Het gaf wel een goed beeld van de situatie van hoe dat gezin staat in de
maatschappij’ (00:20:56). Kwalitatief onderzoek is een belangrijke kennisbron voor
beleidsmakers: ‘Maar wat er precies aan de hand is. Niet dat je dat met die drie
casussen er uit krijgt, maar je krijgt wel meer een beeld. En als je het hebt over dat
van buiten, dat je dat wat meer naar binnen mag halen. Dat doe je op deze manier
zeker. Ik denk dat een heleboel medewerkers zich doodschrikken van zoiets’
(00:47:34).
2. De portretten sluiten aan bij het Rotterdammer gericht werken
De respondenten discussiëren met elkaar over de manier waarop cliëntportretten
kunnen worden gebruikt bij beleid en de uitvoering van beleid. Het werken met
cliëntportretten sluit aan bij het streven van de gemeente Rotterdam om
Rotterdammergericht te werken. Beleidsmaker 2: ‘Juist dit soort gesprekken, moeten
wij niet ook veel meer deze kant op als wij iets met de Rotterdammer willen’
(01:08:56). Tegelijkertijd lijkt het Rotterdamgericht werken te conflicteren met de
hiërarchische structuur van de gemeente. Beleidsmaker 3: ‘Sowieso is het een
discussie binnen de gemeente wat is nou de verhouding tussen professionaliteit en het
feit dat de gemeente zelf heeft uitgesproken om Rotterdammer gericht te moeten
werken. Tegelijkertijd is een hiërarchisch opgebouwde organisatie die daar zelf mee
in conflict is’ (00:25:30).

LVB-problematiek
1. Er bestaat onduidelijkheid over wanneer iemand LVB (Licht Verstandelijke
Beperking) problematiek heeft
Het is onduidelijk wanneer iemand LVB problemen heeft. Er is een definitie van LVB
die uitgaat van het IQ (SCP, 2010) van iemand terwijl een andere benadering kijkt
naar de problemen en de hoeveelheid hulp die iemand nodig heeft. Volgens de
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definitie van beleidsmaker 4 krijgt iemand met een LVB indicatie altijd hulp: ‘Maar
op een moment dat ze geen hulp nodig hebben dan zijn ze geen LVB’ (00:42:44).
2. Er bestaat onduidelijk over de definitie van zelfredzaamheid van LVB mensen
Er is tijdens de workshop gediscussieerd over het feit of de cliënten zelfredzaam zijn
of niet. De definitie van zelfredzaam verschilt. Beleidsmaker 2: ‘Je kunt wel zeggen
dat ze allemaal op een zekere hoogte wel zelfredzaam zijn. Want ze krijgen het
allemaal voor elkaar om zonder al te veel hulpverlening. Ze zijn er niet tevreden over,
dat is wat anders. Maar ze weten wel dingen te regelen’ (00:42:35). Beleidsmaker 1 is
het hier echter niet mee eens: ‘Nou ja casus twee die inwoont bij zijn schoonouders die
is dus niet in staat zelfstandig te wonen. Dat vind ik niet zelfredzaamheid. Er is geen
werk, dus die persoon is niet zelfredzaam’ (00:44:50). Er heerst ook onduidelijkheid
over het feit of zelfredzaamheid noodzakelijk is. Beleidsmaker 2: ‘Ik vind
zelfredzaamheid ook niet iets wat. Op alle terreinen moet in eerste instantie’
(00:46:03).
3. Er bestaat onenigheid over het feit of het erg is voor de gemeente als mensen
eenzaam zijn.
Tijdens de workshop is er een discussie over de vraag of het erg is als mensen
eenzaam zijn of in een sociaal isolement verkeren. Beleidsmaker 1 vraagt zich af in
hoeverre de gemeente dit erg moet vinden: ‘Vinden wij dat erg als overheid als dat
ons geen cent kost, zeg maar’ (00:32:26). Beleidsmaker 4: ‘Nee. dat vinden we niet
erg. Maar voor de cliënten is het niet echt fijn (00:32:30). Voor de beleidsmakers
blijken vooral de kosten mee te spelen. Beleidsmaker 4: ‘Ja want op een gegeven
moment gaat die jongen wel geld kosten als die moeder wegvalt. Daar staat en valt het
hele overheidsapparaat bij, of iets geld gaat kosten of niet’ (00:32:55).
4. De ontevredenheid over de hulpverlening blijft voor beleidsmakers onzichtbaar.
Het vertrouwen in de hulpverlening is laag. Beleidsmaker 1: ‘Het vertrouwen in de
hulpverlening die wordt geboden is best wel laag en dat vind ik eigenlijk ook wel
shocking’ (00:31:55). Respondent 1 benadrukt dat deze groep relatief onzichtbaar
blijft voor de overheid.
5. De volgende thema’s rondom de LVB problematiek komen aan de orde
Tijdens de workshop was er aandacht voor de volgende thema’s: sociaal netwerk,
mantelzorg, werk, werkloosheid, dagbesteding, schulden en financiële problemen.
Opvallend waren de tegenstellingen die naar voren kwamen in de verhalen.
Beleidsmaker 2: ‘Sommige dingen waren onbetaalbaar. Mensen gaan wel naar een
pretpark Orlando met het hele gezin twee keer. Ja. je moet ook leuke dingen doen dat
vind ik zeker. Maar er zit ook wel een discrepantie in het verhaal’ (00:28:45).
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De belangrijkste claims die naar voren kwamen gedurende de workshop zijn (wat heb je
nodig als beleidsmaker)
1. Informatie over waar het mis gaat in de hulpverlening
Beleidsmakers hebben er baat bij om informatie te krijgen over waar het mis gaat met
de hulpverlening. Beleidsmaker 4: ‘Maar waar ik wel wat mee kan is wat er dan
vervolgens misgaat’ (00:39:47). Juist de informatie over het niet aansluiten van de
hulpverlening op de problematiek van mensen is relevant. Beleidsmaker 4: ‘Ja dan
kan je concluderen dat de hulpverlening misschien niet aansluit bij de problematiek
die de mensen hebben. En dan kun je daar wat mee bij je aanbieders, of in gesprek
met de huidige aanbieders’ (00:46:59).
2. Beleidsmakers hebben meer casussen/ cliëntportretten nodig om algemene
conclusies te kunnen trekken
3. De gemeente moet tijd en ruimte maken voor reflectie en gesprek
Organisaties moeten tijd en ruimte maken voor reflectie. Beleidsmaker 1: ‘Ik denk wel
eens. Wat we dan nodig hebben. Een platform, ruimte, tijd van medewerkers’
(00:48:48). Beleidsmaker 1 benadrukt dat de organisatie ruimte moet maken: ‘Een
commitment van het management om er tijd voor te maken. Tijd voor reflectie’
(00:48:54). Beleidsmaker 4 geeft aan dat hier in zijn functie genoeg tijd voor is: ‘Nou
ik heb genoeg tijd om op werkbezoek te gaan en met cliënten in gesprek te gaan’
(00:49:17). Dit heeft te maken met het feit dat hij een combinatiefunctie heeft waarbij
hij naast beleidsmedewerker ook contractmanager is en meer betrokken wordt bij de
uitvoering. Beleidsmaker 2 geeft aan dat deze ruimte er bij haar op de afdeling niet is:
‘En bij ons hoor je heel erg nee we hebben geen tijd. En dan moet dit af, dat af. Hop
hop. Dat is daar niet te doen’ (00:49:26).
4. De onderzoeksafdeling moet kennis op een andere manier presenteren aan de
gemeente
De manier waarop onderzoek op dit moment wordt gepresenteerd vanuit de
onderzoeksafdeling sluit niet goed aan bij de beleidsmakers. Beleidsmaker 3: ‘Bij OBI
moeten ze eens ophouden met het produceren van een rapport en een nietje er
doorheen jagen en denken dat ze klaar zijn’ (00:57:26). Beleidsmaker 3 meent dat de
onderzoeksafdeling er over na moet denken om kennis op een andere manier te leren
presenteren dan via een rapport. Beleidsmaker 3: ‘Waarom produceren jullie eigenlijk
een rapport. Wat moeten we daar eigenlijk mee. Het is een stapel papier en die is niet
direct hanteerbaar’ (00:54:46). Beleidsmaker 3 meent dat als kennis op een meer
beeldende manier wordt gepresenteerd aan beleidsmakers dit ervoor kan zorgen dat de
informatie beter aankomt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden gedaan via een film.
5. Onderzoekers moeten zich minder richter op beleidsmakers en meer op
uitvoerders
Beleidsmaker 3 geeft aan dat als je de kwaliteit van de zorg en ondersteuning wil
verbeteren je meer hebt aan de uitvoerders dan aan de beleidsmakers: ‘Dus als je dat
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soort zaken wilt verschuiven moet je helemaal niet daar zijn. Dat moet je met mensen
in die uitvoering gaan doen’ (00:54:46).
6. Er is ruimte nodig voor een discussie om te praten hoe beleidsmakers met kennis
omgaan
De beleidsmakers vinden dat er een discussie nodig is binnen de gemeente hoe
beleidsmaker met kennis moeten omgaan. Beleidsmaker 3: ‘En aan de recitieve kant,
daar moet veel meer over nagedacht worden, van hoe gaan we überhaupt met kennis
om’ (00.57:26). Beleidsmaker 2 stelt voor dat deze storyworkshop ook een keer zou
kunnen worden gegeven aan de themagroepen op haar afdeling om de discussie over
kennis op gang te brengen.
7. Er moet meer kennisgedreven worden gewerkt in plaats van beleidsgedreven
Door meer kennisgedreven in plaats van beleidsgedreven te werken krijgt onderzoek
een belangrijkere positie in beleid.

118

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

De belangrijkste concerns die naar voren kwamen gedurende de workshop zijn (waar
maken beleidsmaker zich zorgen om)
1. De cliëntportretten gaan over individuele gevallen
Vanuit een individuele casus kun je geen beleid maken. Beleidsmaker 4: ‘Dit zijn
individuele gevallen. En je hebt natuurlijk, je kunt niet op basis van één
individueel geval naar Pamijer stappen en zeggen, je levert voor individuele
cliënten zorg waar ze niet op zitten te wachten’ (00:40:38).
2. Het is lastig te zeggen of deze methode een indruk geeft van de werkelijke
problematiek
Tijdens de workshop ontstaat er een discussie over wat de waarheid is en wat
interpretatie in cliëntportretten. Beleidsmaker 2: ‘Ik weet niet of dat hoort bij dit
soort cliëntportretten of dat je gewoon luistert naar wat iemand te vertellen heeft’
(00:26:52).
3. Portretten zien niet per definitie de beste methode om het verhaal van een
cliënt binnen te laten komen
De beleidsmakers zien de cliëntportretten niet per definitie de beste methode om
een verhaal binnen te laten komen. Beleidsmaker 3: ‘Ik heb hier een stuk papier in
mijn handen. Dat is heel mooi maar als je dit soort dingen binnen zou willen laten
komen. Ja, waarom verfilmen we het dan niet? Je zou ook naar de middelen
kunnen kijken, hoe kom ik nou het beste binnen’ (00:24:03). De verhalen zijn
bovendien ook lang en het kost veel tijd om ze te lezen. Beleidsmaker 2: ‘Dat
bedoel ik met die hele brij, je kunt niet goed onderscheiden wat nou belangrijk is
voor iemand en wat niet’ (00:28:45). Beleidsmaker 3: ‘En wat zou je dan concreet
willen dat beleidsmedewerkers hiermee doen. Op zich heel veel informatie. Het is
een hele uitvoerige casus en ik weet niet of dat gaat werken, dat liep ik me af te
vragen’ (00:24:03). Beleidsmaker 2: ‘Maar dan zijn er nog meer dingen en dan
blijf ik steken, van wat valt je op en waarom dan’ (00:26:52).
4. Spanningsveld onderzoek en beleid
Bij het tot stand komen van beleid spelen vooral strategische en politieke belangen
mee. Beleidsmaker 3 heeft een probleem met het impliciete idee dat beleidsmakers
beleid kunnen beïnvloeden, in de praktijk is dit meestal niet het geval: ‘Wat
beleidsmedewerkers doen met wetenschappelijk onderzoek, dan pakken ze een la
en daar leggen ze het in. En dan gaat de la weer dicht’ (00:50:24). Beleidsmaker 3
benadrukt dat beleidsmakers maar weinig beïnvloedingsmogelijkheden hebben:
‘Bij beleidsmedewerkers gaan de regels naar beneden en de besluitvorming naar
boven’ (00:54:46). Uiteindelijk spelen er binnen de gemeente veel politieke
belangen. Beleidsmaker 3: ‘Veel onderzoek wat we doen heeft als doel om te
ondersteunen wat de politiek al vindt’ (00:54:46). Dit heeft het resultaat dat er
weinig met kennis uit wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Beleidsmaker 3:
‘Dat heeft ook z’n gevolgen gehad, want hoe wij met kennis omgaan is op zijn
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zachts gezegd nogal slordig’ (00:54:46). De hiërarchische organisatiecultuur
binnen de gemeente maakt het onmogelijk om kennis gedreven te opereren.
Beleidsmaker 3: ‘Want je hebt de organisatiecultuur, die is in principe
hiërarchisch nog altijd. Waardoor je ook daadwerkelijk niet iets met dat soort
zaken kan. Dat is een inhoudsprobleem’ (00:57:26). Kennis is nu
‘beleidsgedreven’ terwijl het volgens beleidsmaker 3 ‘uitvoeringsgedreven’ zou
moeten zijn ‘Beleidsmedewerkers zullen vooral op de politieke besluitvoering
gaan zitten, dus daar kun je nauwelijks iets mee. Want daar gaat het vooral over,
hoe besteed je middelen’ (01:00:26). Politici hebben wel een beter gehoor voor de
problemen van burgers. Maar dit leidt soms wel tot incidentsturing meent
beleidsmaker 3: ‘Ik vind wel een probleem dat te gemeente te weinig
professionaliteit tegenover politieke aansturing kan plaatsen’ (01:03:21).
5. Spanningsveld professionaliteit en ‘Rotterdammergericht’ werken
De gemeente Rotterdam streeft er naar om ‘Rotterdammergericht’ te werken en
zich meer te focussen op de mensen waar het beleid betrekking op heeft.
Tegelijkertijd verhindert de hiërarchische structuur van de gemeente dit streven.
6. Beleid wordt op dit moment te veel incident gestuurd
Het is een probleem bij de gemeente dat het beleid op dit moment te veel incident
gestuurd is. Beleidsmaker 3:‘Maar in feite, mijn ervaring is dat er veel
incidentsturing in zit. En hier probeer je juist verandering in aan te brengen’
(00:24:03). De beleidsmakers geven aan dat het wenselijk zou zijn als het beleid
meer kennis gestuurd zou worden maar de hiërarchische structuur van de
organisatie maakt dit lastig.
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Tabel: Ervaringen met zorg en ondersteuning
Hoofdthema’s

Subthema’s

Algemeen
1.Onwetendheid
2.Tevredenheid en teleurstelling

Teleurstelling
Tevredenheid (vertrouwen)

3. Anderen hebben het meer nodig
4. Onvervulde behoeften
Per ondersteuningsvorm
5. Hulp in de huishouding

Onvervulde behoeften
Tevredenheid

6.Vervoer

Onrust door onvoorspelbaar vervoer
Zelfredzamer door vervoer

7.Sociale werkplaats

Missen van aansluiting bij sociale
werkplaats
Uitgesloten zijn van participatie bij de
sociale werkplaats
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Issues gerelateerd aan het werken met
cliëntportretten.
1. De toegevoegde waarde van
cliëntportretten en kwalitatief
onderzoek vanwege de aandacht
voor nuance en complexiteit
2. Het werken met cliëntportretten sluit
aan bij het streven van de gemeente
om Rotterdammer gericht te gaan
werken en de wens van de cliënt
meer centraal te stellen

Issues gerelateerd aan LVB problematiek

1. Er bestaat onduidelijk over wanneer
iemand LVB problematiek heeft

2. Er bestaat onduidelijkheid over de
definitie van zelfredzaamheid als het
gaat om mensen met een
verstandelijke beperking

3. Er bestaat onenigheid over het feit of
het erg is voor de gemeente als
mensen eenzaam zijn/ andere
persoonlijke problemen hebben
4. De ontevredenheid over de
hulpverlening bij cliënten, die in de
portretten naar voren komt blijft voor
beleidsmakers in hun werk
onzichtbaar
5. De volgende thema’s vallen de
beleidsmakers op (vanuit de
systeemlens): sociaal netwerk,
mantelzorg, werk, werkloosheid,
dagbesteding, schulden en financiële
problemen
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Bijlage 5: Interviewtranscripten
Interview met respondent 1
I= Interviewer
R= Respondent
M= Moeder van respondent
V= Vader van respondent
I: Even kijken... ik heb me voorgesteld, ik ben van de gemeente hier. Ik ga een aantal mensen
met een verstandelijke beperking ook interviewen. Dus, ik wil heel specifiek iets over die
groep weten. Ja, het onderwerp is eigenlijk hetzelfde als de vorige keer. We willen heel graag
iets weten over de ondersteuning die jij krijgt en ook hoe dat anders is dan eerst. Of er iets
verandert is de afgelopen paar jaar. En het gaat om jou, het is jou verhaal dus je mag gewoon
vertellen, wat je wilt. En het duurt tussen een uur en 1,5 uur ongeveer. En ik neem het op voor
mezelf en het blijft anoniem. En ik hoop, ik neem het wel op met als doel dat ik hoop dat het
beter wordt of dat de gemeente beter weet waar het over gaat. Dus, de gemeente kiest ervoor
om op een open manier een interview te doen. Dus ik ga geen vragenlijstje afwerken maar ik
wil gewoon echt weten hoe het met je gaat. We hadden eigenlijk, twee a drie jaar geleden heb
je meegedaan aan een onderzoek en we hebben toen een gesprek gehad over de hulp en
ondersteuning, want de gemeente is er in geïnteresseerd hoe je zo zelfstandig mogelijk kan
leven. En intussen is er veel verandert op het gebied van ondersteuning en we zijn als
gemeente benieuwd hoe het nu met je gaat en of de situatie verandert is en ook of je daar iets
over kan vertellen. #00:01:39-1#
I: Hoe is het nu met je? #00:01:43-2#
R: Nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Alleen, ik vind het op mijn nieuwe werk niet zo
leuk. Ik werk met heel veel oude mensen. En ik voel me eigenlijk als een kleintje daar. Ik ben
ook eigenlijk de jongste en ik vind het eigenlijk niet zo leuk. #00:02:03-8#
M: Nee, dat is het probleem wat ik net al zei dat ze eerst naar dit wijkcentrum kon en daar
heel veel te doen was. En waar ze echt een beetje afwisselend werk had. En, ja, omdat dat we
buiten de straal van tien kilometer woonden moest zij naar een ander activiteitencentrum. Die
is afhankelijk van werk wat ze van die andere krijgen. En ja, ze zijn nog met z'n tweeën uit
dat groepje wat hier geplaatst moet worden. Er komt zelden iemand bij. #00:02:36-9#
R:Drie #00:02:39-2#
M: Volgens mij hebben we alleen L. en.. #00:02:40-1#
R:Mama, ik met E. we zijn de enige.. #00:02:44-5#
M: Ok drie, en de rest is allemaal ouder met niet aangeboren hersenaandoeningen. Ja dus, ze
heeft het hier gewoon niet naar haar zin. En daar moet ze nog voor.. Omdat ze nu zoveel
gesloten gaat worden ben je gewoon bang dat als je haar daar weg haalt dat ze dan gewoon
thuis komt te zitten. #00:03:06-8#
I: Want er wordt veel gesloten? #00:03:10-2#

123

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

M: Ja, er zijn zo weinig dingen waar je naar toe kan. Dat was destijds het enige. Een jaar
geleden waar ze dan naar toe kon. En wat wordt er nou niet gesloten. Dat wordt hoe langer
hoe meer beknibbeld dus ik ben bang dat als je zegt van je gaat weg dat ze dan thuis komt te
zitten omdat er verder niets anders is. En daar moet ze dan eigenlijk naar op zoek gaan, kijken
of en wat er dan is. #00:03:38-1#
I: Eerst was het toch anders. Wat is er dan verandert? #00:03:42-0#
M: De locatie. En dus ook de werkzaamheden. Kijk het was een groot bedrijf en die, omdat
het, omdat ze met de afstanden zitten worden er bepaalde werkzaamheden dus uitbesteed
hierzo bij ons in de buurt. Alleen die activiteiten die.. Ze heeft ook een week gehad, dan zijn
er twee helpsters.. Het activiteitencentrum was gesloten want de ene was ziek en de ander op
vakantie. En dan zit ze een week thuis en dat moet niet kunnen. #00:04:14-4#
I: Nee dat is... #00:04:18-1#
M: En ze zei ze heeft ook weleens weken dat ze een paar dagen geen werk hebben. Ja, er is
gewoon niks. En wat zit ze daar te doen. Te computeren. Op de IPad. #00:04:31-9#
I: Op de IPad? #00:04:33-6#
M: Ja op de eigen IPad. Ja, dan hebben ze geen werk. Ja, we weten het ook niet. Ja, dan gaan
we maar eens schilderen. Ja, we weten het ook niet. Je hebt nu de zomer, ze hebben een
tuintje, dat hebben ze aangelegd. #00:04:44-8#
I: Dat is wel heel leuk, een tuintje. #00:04:51-4#
V: Het enige voordeel is dat ze nu geen uren hoeft te reizen. Het is nu om de hoek. Anders
moest ze om 7.00 klaar staan om er om 8.30 te zijn. Dan kwamen ze haar soms pas om 9.00
ophalen. #00:05:07-0#
M: Maar dan heb je natuurlijk van.. Wat kies je, wat vindt je zelf leuk. Voor het zelfde geld
woon je zelf in Utrecht maar kom je in Rotterdam werken omdat je het hier leuk vindt.
#00:05:16-0#
I: Ja, zoals ik. Ik vind Rotterdam heel leuk. #00:05:23-3#
R: Waar woont u dan? #00:05:23-3#
I: Ik woon in Utrecht. #00:05:27-5#
M: Heel toevallig. #00:05:29-4#
I: Maar wat doe je dan meestal op je werk waar je heen gaat? #00:05:35-7#
R: Ja eigenlijk productiewerk, maar als dat er niet is dan zit ik me wel stierlijk te vervelen af
en toe. #00:05:42-0#
I: Dus je zit je je te vervelen? #00:05:46-3#

124

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

R: Nou ja ik doe dan wel mee met rummikuppen, ofzo. Of ik ga mijn boek lezen, want ik ben
echt gek van Harry Potter. We hebben echt alle acht delen en we hebben alle zeven de
boeken. En ik weet niet hoe het is gekomen. #00:06:06-4#
M: W. Dwaal niet te ver. Nou ja ik zag een keer op Oranjehof toen zag ik hem liggen en toen
begon ik te lezen en toen. Ja, toen begon ik gewoon verder te gaan. #00:06:20-7#
M: Maar welke werkzaamheden heb je dan? #00:06:20-7#
R: Ik denk grondprikkers. #00:06:23-6#
M: Dat zijn kaartjes van de prikkers die je in planten ziet en het kaartje erbij met de
behandelwijze van de plant hoe je die moet verzorgen. #00:06:31-1#
I: En die maak jij? #00:06:33-0#
R: Nou dan heb je een prikkertje en een kaartje en dan moet je het kaartje er om doen.
#00:06:37-1#
I: En vindt je het leuk om te doen? #00:06:38-1#
R: Nee, af en toe krijg je pijn. Maar door opa hebben we blokjes en dan gaat het wat
makkelijker. #00:06:51-6#
I: En met hoeveel mensen werk je daar? Wie? #00:06:54-8#
R: Wil je het exact weten? #00:06:55-3#
I: Nee, maar is dat een groep. #00:07:01-4#
R: Exact weet ik niet, ik heb nooit echt geteld. Maar op maandagen en woensdag is het
minder druk dan op de dinsdag en op vrijdag is het iets drukker. Op donderdag is het, ik heb
geen flauw idee want dan ben ik er niet. Maar op maandag en woensdag is het rustiger.
#00:07:22-0#
I: Je gaat vier dagen in de week daarheen? #00:07:21-2#
R: Ja #00:07:23-9#
I: En dan ben je die kaartjes aan het doen. En dat doe je dan de hele dag door? #00:07:28-9#
R: Nee, alleen 's ochtends. #00:07:31-8#
I: Alleen 's ochtends, ok. #00:07:32-4#
R: 's Middags mogen we doen wat we willen. #00:07:34-9#
I: Maar je zij dat er veel oudere mensen zijn? #00:07:37-7#
R: Ja. #00:07:39-1#
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I: Zijn er ook mensen van jou leeftijd of bijna niet? #00:07:44-5#
R: Nou er is één meisje, die is nieuw en die is 19. Als ik het goed heb. Die is 19, maar zij is
wat jonger. Maar zij is alleen tijdelijk. Als zij weer weg gaat dan ben ik de jongste.
#00:08:04-5#
M: En dan houdt ze van haar groep die ene jongen over die in die rolstoel zit. #00:08:08-4#
R: J. #00:08:09-3#
M: Dat wou ik net zeggen. En er is er eentje die dan ongeveer haar leeftijd is. #00:08:18-1#
R: Nee J. is 30 hoor. #00:08:18-1#
M: En er is er eentje. Oh. Die kan dan wat meer. Maar er wordt ook gekeken wat voor
activiteiten ze eventueel ook buiten de activiteitencentrum kunnen doen. Zij gaat twee keer in
de week helpen bij de kantine die aan de Oranjehof vastzit. #00:08:36-3#
I: Dat is hetzelfde bedrijf? #00:08:40-0#
M: Nou het is een heel groot verzorgingshuis. #00:08:43-9#
M: Ja. #00:08:44-5#
M: Begeleid wonen of zoiets. #00:08:47-2#
M: Nee gewoon een plek waar oudere mensen wonen. Een verzorgingshuis of zoiets. En daar
heb je dus ook een kantine want die mensen die kunnen daar ook gemeenschappelijk koffie
drinken of iets eten. Dus, daar twee keer in de week in een aparte hal. Daar heb je een
fysiotherapeut, je hebt een pedicure zitten. Daar hebben we dus ook een ruimte. Twee, drie
ruimtes. Daar is nu een activiteitencentrum. Ja, jullie hebben twee werkhallen en dit is het
kantoortje. #00:09:20-1#
I: Dus dan ben je 's ochtends aan het werk. En dan ga je 's middags naar het
activiteitencentrum. #00:09:24-0#
R: Het is een activiteitencentrum. #00:09:25-3#
I: Dat is dezelfde plek eigenlijk. #00:09:28-9#
M: Het activiteitencentrum is haar hoofdwerk. En twee keer in de week mag ze dan bij de
kantine van dat grote complex, daar mag ze dan de tafels schoonmaken, stofzuigen. Om te
kijken of ze daar dan wat, ja of dat misschien iets gaat worden. Dat ze een beetje
werkervaring krijgt. En ze heeft ook op de kinderboerderij een tijdje gewerkt.
Vrijwilligerswerk noemen ze dat dan. Maar dan vond ze niet zo leuk. Al dat hokken
schoonmaken. #00:10:02-4#
R: Ik vond de cavia's eng. #00:10:06-0#
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I: Die waren een beetje eng. En vindt je het leuk om daar bij de kantine te helpen? #00:10:115#
R: Jahoor, er zijn gewoon zoveel tafels die ik moet dekken. Dinsdags zijn we eigenlijk met
vrij weinig. En vrijdag eigenlijk alle tafels. Dinsdag zijn er maar drie of vier ofzo. #00:10:268#
M: Maar dan ben je wel lekker bezig. #00:10:28-2#
R:Dat wel. Heb je de kantine weleens gezien? #00:10:35-9#
M: Ik kan me er wel iets bij indenken. #00:10:36-4#
I: Maar heb je het gezellig op je werk? #00:10:38-7#
R: Jahoor. #00:10:40-6#
I: En mis je soms mensen van jou leeftijd. #00:10:45-4#
R: Maar eigenlijk mis ik gewoon mijn vrienden. #00:10:47-7#
I: Je vrienden. Want die vrienden kende je van je vorige stageadres. Hoe was dat daar?
#00:10:55-8#
R: Daar had je eigenlijk heel veel werkplaatsen, je had er vier. En een keuken. En daar werkte
ik 's ochtends op de ene en 's middags op de andere plek. Je wist eigenlijk nooit van te voren
waar je heen moest. #00:11:17-4#
I: Dus dat gaf meer afwisseling? #00:11:18-1#
R: Ja. #00:11:19-9#
R: En dat waren je vrienden en die kende je van school? #00:11:22-0#
R:Eentje wel, ehh.. een andere die heb ik daar leren kennen. En eentje kende ik van het
logeerhuis waar ik ook naar toe ga. #00:11:38-5#
M: Ja een heleboel, je kent er een heleboel van school. #00:11:42-6#
R: Ja ok. #00:11:42-5#
M: Die zaten.. M. kende van school. #00:11:48-8#
R: Ik wil niet zeggen dat M echt een vriend was. #00:11:48-8#
M: Maar goed, je kende hem wel. Jullie gingen naar dezelfde school en mensen van jou
leeftijd. Van de Mutielschool gingen er een heleboel naar die locatie. Iemand hoeft niet per se
een vriend te zijn waar je mee optrekt maar je kent hem wel. Dan is het toch wel goed als je
samen werkt. Dan is het toch wel dat je iets meer raakvlakken hebt en dat heb je nu niet.
#00:12:16-5#
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R: Trouwens mam, op school ben ik nooit met hem omgegaan. #00:12:22-2#
M: Maar goed toen je eenmaal hier met hem moest werken. #00:12:25-9#
R: Ja toen is de vriendschap ontstaan. #00:12:32-8#
M: Ja maar je kende hem wel. Hij was toch wel van jou leeftijd. #00:12:36-2#
R: Jonger. #00:12:37-4#
M:Ja, ok, daar zat ze best. #00:12:45-6#
I: Dus met andere mensen had je het meer naar je zin op je andere plek. En zie je ook mensen
buiten je werk om? #00:12:58-3#
R: Nou ik zie een vriend van die anderen, die zie ik één keer per maand bij het logeerhuis S.
Dan ga je daar logeren. En met hem doe ik dan monopolyen en op de binnenplaats heel veel
spelen. En allemaal spelletjes ofzo. Maar het is eigenlijk alleen in het logeerhuis dan zie ik
hem. En verder eigenlijk ook niet echt. #00:13:30-2#
I: En heb je nog contact met de mensen van school die je kende? #00:13:37-5#
R: Nee, niet echt. #00:13:39-5#
M: Alleen K. Op donderdag gaat ze naar tafeltennis en dan komt ze er eentje van haar oude
klas tegen. #00:13:45-6#
I: En tafeltennissen dat doe je hier ergens in de buurt? #00:13:50-4#
R: Op de oude school. Elke donderdag na schooltijd loop ik weer door school en wordt ik er
af en toe aan herinnert. Dan wordt ik wel verdrietig. Hier was het, buiten alle ruzies was het
best leuk #00:14:08-1#
I: Wat was er zo leuk aan die school? #00:14:13-2#
R: Nou gewoon, al die kinderen waren van mijn niveau. Ik zat eerst op twee andere scholen
en daar werkten ze niet echt op mijn niveau, te snel. En dat hield ik niet bij. #00:14:22-0#
I: Nee. #00:14:23-5#
M: Ze zat eerst op een gewone basisschool. Maar toen ze eenmaal die spierziekte hadden
ontdekt, toen is ze naar de Mutielschool gegaan. Dat bedoelt ze met alles was op haar niveau.
Het is gewoon hetzelfde als dat je zelf nostalgie hebt naar je oude baan of naar je oude school.
#00:14:42-1#
I: Van het was zo'n leuke tijd. #00:14:43-7#
M: Ja, de slechte dingen vergeet je maar de goede dingen dan zeg je van wow wat had ik het
toch naar mijn zin. #00:14:47-5#
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I: Want je zei van ja die mensen op jou niveau, heb je dat ook op je werk wat je doet, of
minder? #00:14:54-7#
R: Nou, ze hebben het niveau waar ik ook mee werk. Het is alleen van, ik vind het niet zo
leuk met al die oude. #00:15:06-8#
M: Ze heeft geen raakvlakken. #00:15:08-5#
I: Geen raakvlakken, dus dat mis je dan eigenlijk wel. En wat voor dingen deed je op school
die je zo leuk vond. #00:15:17-8#
R: Naar de basis- ging ik naar de middelbare, naar het VSO, daar deed ik, eigenlijk meer met
dingen, praktijkdingen, catering bijv. was rondbrengen. #00:15:40-6#
M: Het leerwerk was op een gegeven moment gestopt en toen werd er gericht op de praktijk.
Nou ja we hadden zoiets er is altijd wel ergens een baantje voor je. Dus gewoon wel dingen,
ja de praktijk. Ook 's middags had ze dan catering, een toonbank waar ze dan wat dingen
verkochten. Ja, een dubbeltje kostte het geloof ik. #00:16:04-4#
R: Het hoogste was één euro. #00:16:08-2#
I: En dan vond je ook leuk om te doen? #00:16:09-8#
R: Ja. #00:16:09-8#
M: En de was moesten ze ook doen. #00:16:12-0#
R: Ja de was. #00:16:15-0#
I: Dat is handig. #00:16:16-6#
R: Ja in de wasmachine doen, drogen, ophangen. Dus dan mocht.. #00:16:23-1#
M: Strijken.. #00:16:24-5#
R: Ik moest wel handschoenen aandoen bij het strijken. #00:16:27-1#
M: Boodschappen hebben ze ook nog gedaan. #00:16:30-9#
M: Boodschappen doen, praktijkgericht om te kijken hoe ver. #00:16:35-2#
I: Wat kan ik zelf allemaal.. #00:16:39-7#
R: Dan moesten we voor de halve school boodschappen doen. #00:16:44-3#
I:Een grote groep.. En doe je dingen nog steeds wel eens? Ga je vaak boodschappen doen of
de was doen? Of.. #00:16:50-7#
R: Ik wil wel af en toe helpen met strijken. Maar eigenlijk op school deed ik alleen maar
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handdoeken en theedoeken strijken. Hier moet ik echt ook T-shirts gaan strijken. #00:17:056#
I: Dat ben je niet gewend. #00:17:09-4#
M: En boodschappen, dan heb ik wel eens bewust van doe eens de melk of zoek eens wat.
Dan laat ik haar ook bewust door de winkel struinen. Van als je het niet weet dan vraag je het
maar. #00:17:19-8#
I: Heel goed. #00:17:22-2#
R: Meestal weet ik wel alles te vinden. De Lidl. is maar een klein winkeltje, dan weet ik waar
alles zit. #00:17:29-7#
I: Je kunt de weg vinden. #00:17:31-5#
R: Hier aan de Spinozaweg is de Liddl en die is zo bekend dat ik weet waar alles staat. Bijna
alles, vooral melk en brood weet ik waar die staan. De worst weet ik ook ongeveer. Eigenlijk
weet ik alles. #00:17:52-5#
I: En ik las dat twee jaar geleden, toen ging je ook naar de meidenclub. Is dat voorbij?
#00:17:58-3#
R: Dat is voorbij. #00:18:00-4#
I: Dat was ook van school? #00:18:00-3#
R: Nee dat was ook op het logeerhuis. #00:18:05-4#
I: Het logeerhuis wat is dat? #00:18:08-4#
M: Nou één keer in de maand gaat ze een weekend logeren. #00:18:10-9#
I: Je woont thuis maar één keer in de maand ga je een weekend daarheen om leuke dingen te
doen. #00:18:17-0#
M: Maar wat nu het probleem gaat worden. Eigenlijk, zij wordt volgende week 22. Eigenlijk
is dat de leeftijd dat de meeste mensen toch uit huis gaan wonen, begeleid gaan wonen. Dus
dan gaan ze niet meer naar het logeerhuis. Dus eigenlijk de vrienden die ze toen had, waar ze
toen mee speelde, omging, die gaan één voor één allemaal eruit, die gaan weg. #00:18:45-6#
I: Dat is wel jammer dan. #00:18:45-6#
R: Ik weet niet of je het door hebt. #00:18:50-0#
M: Nee. #00:18:50-0#
R: T. is nu 24, wordt volgende maand 24 en is er nog steeds. #00:18:54-6#
M: Maar die staat ook op de lijst voor het huis om begeleid te gaan wonen. En W. zo
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langzamerhand gaan ze allemaal weg. Dat heb je ook wel gezien. #00:19:08-7#
R: Zolang T. nog op de wachtlijst is blijft hij nog logeren. #00:19:19-8#
M: Maar als het klaar is dan zal jij er ook niet veel zin meer aan denken. Dus ik zit er ook
langzamerhand te verzinnen om haar toch begeleid te gaan laten wonen. #00:19:34-6#
R: Daar zit je wel aan te denken, maar dan moet je me wel inschrijven. #00:19:38-2#
M: Je staat ingeschreven. #00:19:39-1#
R: Waar? #00:19:40-4#
M:Bij Medin. #00:19:43-5#
R: Bij Medin, maar dan moet je wel ergens een huis vinden om me in te schrijven. Samen met
K. #00:19:52-5#
M: Het probleem is, er zijn natuurlijk verschillende woonvormen. Dus dat is nog aftasten van
bij welke woonvorm past zij. #00:20:01-8#
I: Want vindt je het leuk om op jezelf te gaan wonen of vindt je het ook wel fijn om bij je
ouders te wonen. #00:20:06-7#
R: Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik bedoel ik heb eigenlijk nog nooit op mezelf geleefd. Ik
help af en toe wel mee met koken. En toen we pizza's aten hebben we wel pizza's zelf
gemaakt. Maar we hebben eigenlijk nooit echt zelf gewassen en gestreken. Dat doen hun
altijd. #00:20:33-9#
M: Maar je kunt ook. Het ligt er gewoon helemaal aan, van wat wil je zelf en dat is ook iets.
We gaan toch eerst verder kijken en stichting MEE die vind ik daar ook heel prettig in. En
gewoon eens kijken, wat zijn mogelijkheden. Wat ze kan en wil. #00:20:54-7#
I: En je ziet eigenlijk, de gemeente die wil kijken hoe kun jij zo zelfstandig mogelijk je
redden. Hoe is dat? #00:21:03-2#
M: Nou ja, dat is juist de vraag. Echt zelfstandig redden is natuurlijk aftasten. Echt zelfstandig
zal nooit kunnen. Er is altijd wel toezicht nodig in die zin, 's morgens opjutten kom je bed uit,
boterhammetje eten. De taxi staat zo voor de deur. 's Avonds eten klaar maken zal ze ook niet
kunnen. Daar heeft ze ook. #00:21:31-1#
I: Ze heeft hulp nodig. Als ze hulp krijgt vindt ze het leuk om te doen. #00:21:35-2#
M: Nou het zal er wel op uitdraaien dat gewoon, gewoon kom op de tafel dekken en je
prakkie staat klaar. #00:21:43-0#
I: Er moet wel duidelijkheid zijn en iemand moet aansturen. #00:21:43-3#
M: Ja maar niet zeggen van, je weet dat je dadelijk om half vijf met eten moet beginnen en dat
je om zes uur dan aan tafel zit dat zal ze nooit kunnen. Ze is snel afgeleid en ken ik niet, wil ik
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niet, doe ik niet. #00:22:02-1#
I: Want hoe is dat voor jullie. Want eerst hebben jullie de school en de club en dat is eigenlijk
best wel geregeld. Wat ik er van begrijp. En op een gegeven moment wordt je dan 21, 22, 23
en dan valt dat weg lijkt wel. #00:22:14-0#
M: Nou weet je, het is een gewoonte eigenlijk van wat door de jaren heenloopt. Van het is
met school, het busje staat voor de deur, wordt het van het activiteitencentrum busje staat voor
de deur. Ze komt thuis en eigenlijk, misschien heb ik haar ook niet genoeg stimulans gegeven
van oh help es mee. Omdat je dan denk, zelf. Van het gaat sneller. En dan hobbel je eigenlijk
door. En drie jaar geleden inmiddels, net wat je zegt. Eigenlijk is het in die drie jaar niet veel
veranderd. #00:22:52-8#
R: Behalve dat ik nu i.p.v. van school bij mijn werk zit. #00:22:54-0#
I: School en werk, maar verder is je leven eigenlijk heel erg hetzelfde nog? #00:22:57-4#
M: Ja. #00:22:59-9#
R: Ja ik denk het wel. #00:23:02-1#
M: Kijk ze gaat wel eens een keer naar dat vriendje, en ze gaat eens een keer naar het
logeerhuis. En verder in de weekenden. Dan is ze ook afhankelijk van wat gaan we doen.
Sportclubje ja op een gegeven moment had ze daar toch niet zoveel zin in. Ze is op een
gegeven moment 's avonds best wel moe om dan nog iets te gaan ondernemen. #00:23:27-3#
#00:23:29-4#
R: Ik zat wel op Judo. #00:23:29-4#
M: Dat was ook in de middag. En de meeste clubjes als je die hebt, dat is in de avond. Als je
ergens iets hebt. Ja, dan is het, dan hobbelt het eigenlijk door vanuit een soort routine. En voor
je het weet ben je alweer een paar jaar verder, van ja, wat is er verandert. #00:23:46-6#
M: Ja, nee eigenlijk niet veel. #00:23:50-2#
I: En wat zou je het liefst hebben? Zou je graag meer vrienden zien of meer hobby #00:23:597#
R: Ik zou eigenlijk het liefst terug willen naar de Poortweg (vorige werkplek). #00:24:00-6#
I: Je zou weer terug willen naar hoe het was op school? #00:24:05-4#
R: Nee Poortweg. #00:24:03-1#
I: Poortweg dat was de andere... En dan door de mensen of het werk. #00:24:11-2#
R: Vanwege de grootte #00:24:13-6#
I: De grote? #00:24:16-5#
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R: Op de Oranjehof nu hebben we maar zo'n kleine ruimte. Op Poortweg was het echt zo
groot. #00:24:22-1#
I: Een hele grote plek was dat. #00:24:25-9#
R: En dan kon je ook vaak naar buiten. Want we hadden een hele grote achterplaats waar je
even pauze kon houden. En nu als we nu naar buiten gaan zitten we gelijk aan de straat en dat
is gevaarlijk. #00:24:40-3#
M: Maar dit W. is ook het idealiseren omdat je het toen naar je zin had. Want net zei je van
school, alle rotte dingen die vergeet je. #00:24:53-1#
I: De ruzies. #00:24:55-0#
M: Maar ik ben het wel met haar eens, daar was het afwisselender. Kijk het is wel zo vier
dagen in de week dan zit ze op haar werk. Dat is natuurlijk een groot deel van je
weekinvulling. En dat was afwisselender. #00:25:13-1#
I: En nu vindt je het af en toe een beetje te veel hetzelfde? #00:25:11-8#
R: Ja. eigenlijk wel. Elke dag hetzelfde. #00:25:19-3#
I: Elke dag hetzelfde. En je vindt het leuker als het meer afwisselend is? #00:25:20-6#
R: Ja. #00:25:22-4#
I:En heb je dat ook weleens gezegd. Of is er een andere mogelijkheid of is dat lastig?
#00:25:29-3#
M: Ehh.. Nou je wordt wakker geschut als je ineens die brief krijgt met een verzoek voor een
interview. En dan ga je denken wat is er de afgelopen jaren verandert. En dan hoor je ook
ineens weer, weet je van, ja dat is zo. Waar kan ik nu zelf iets op ondernemen. En er is nu een
andere leiding, misschien dat dat helpt. Misschien moeten we eens goed, als ze gesetteld is
moeten we er eigenlijk nog eens mee gaan kijken. Maar we zijn natuurlijk ook afhankelijk
van wat ze krijgen. #00:25:57-6#
R: Voorlopig zijn de vier weken die volgen. Dan hebben we even geen vaste leiding. Alleen P
en M zijn nog vast. #00:26:09-4#
M:En dan is het natuurlijk ook. #00:26:13-3#
R: Maar de andere vrouw is gewoon invalster. #00:26:18-2#
M: Nu kun je ook geen. Daarom dacht ik ook, we moeten gewoon eens contact opnemen met
stiching MEE en dan kijken of er wat is er verder nog in de buurt waar zij ook naar toe kan.
#00:26:31-0#
I: Want ik begrijp jullie moeten eigenlijk zelf initiatief nemen om dingen te vinden? Het is
niet zo makkelijk. Er zijn niet zoveel plekken ook om...voor andere plekken voor werk of
hobby's of.. #00:26:42-7#
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M: Nee hobby's voor haar waren er geloof ik.. Ja sporten, Judo. Maar ook niet veel.
#00:26:52-5#
R: Maar dat is wel wat ik deed. #00:26:55-5#
M: Van stichting MEE hadden we een paar opties gekregen om te sporten. Maar dat is toch
elke keer in de avond. #00:27:02-7#
I: Lastig als je dan moe bent in de avond. #00:27:07-8#
R: Ik zat ook op de avondschool. Paar avonden. Voor leren Nee zeggen. #00:27:14-5#
I: Leren nee zeggen, is dat een cursus of zoiets? En hoe was dat? #00:27:19-3#
R: Nou, op school had ik problemen en dat durf ik eigenlijk niet uitleggen. Maar die cursus
heb ik toen, tegen die problemen heb ik toen nee kunnen zeggen. #00:27:35-8#
M: Assertiviteitstraining #00:27:38-3#
I: En dat was tijdens school nog? #00:27:42-0#
M: Nou dat weet ik eigenlijk niet. Net op de grens. #00:27:44-5#
R: Ik weet niet, het laatste jaar ofzo. #00:27:50-0#
M: Dat weet ik niet meer. Maar echt om te zeggen want ze gaat een cursus volgen. #00:27:596#
I: Dat is niet zo makkelijk ook. Van ook als jullie het willen, het is niet. #00:28:05-2#
M: Ja, als we 's avonds wel eens iets hebben. Mijn hoofd staat er nu niet naar. #00:28:14-3#
R: Ik ga wel af en toe, als het echt moet. #00:28:19-7#
I: Dat is fijn. #00:28:21-6#
I: En met sociale contacten. Zou je graag meer mensen willen zien? #00:28:30-8#
R: Weet ik eigenlijk niet. #00:28:33-6#
I: Of is het goed zoals het is. #00:28:34-7#
R: Nou ja ik zou mijn vriend vaker willen zien. Want één keer in de maand dat is veel te
weinig. #00:28:39-6#
I: Je ziet hem alleen in dat huis? En je kunt #00:28:41-7#
R: Nee, dat is weer een ander. #00:28:43-9#
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I: Ok je vriend, waar ken je die van? #00:28:49-5#
R: Mijn vriendje die zit op Poortweg. #00:28:53-2#
I: Op Poortweg en dat is dus de school. #00:28:54-1#
R: Nee dat is #00:28:56-8#
I: De andere werkplek, ok. #00:29:02-8#
R: Hij heet J. En J. ken ik alleen van Poortweg. Maar ik zie hem één keer in de maand. Als ik
naar hem toe gaat of hij naar mij. #00:29:14-5#
I: Dus jullie zien elkaar één keer in de maand. #00:29:16-1#
M: Maar je spreekt hem wel een paar keer per week via de telefoon. #00:29:22-9#
I: En jullie wonen te ver uit elkaar dat je niet naar elkaar toe kan? #00:29:25-7#
R: Ik woon hier in Zuid en hij woont in de stad. #00:29:30-8#
M: In Zoetermeer, hij is nu ook met begeleid wonen is hij bezig. Dat is in Zoetermeer.
#00:29:37-2#
M: Maar zijn moeder. Maar hij is ook vaak in het weekend in Zoetermeer, in het huis, dan
worden de afstanden ook gewoon te groot. #00:29:46-4#
I: Want ik las, je kon af en toe ook wel het busje krijgen om ergens heen te gaan. Maar dat is.
#00:29:53-6#
M: Nou ik heb voor haar nooit vervoer gehad. #00:29:59-7#
I: Dus als zij ergens heen wilt dan moeten jullie als ouders wel veel zelf regelen. #00:30:05-1#
M: Zelf brengen, zelf halen. #00:30:08-3#
I: Hoe is dat? #00:30:11-0#
M: Nou momenteel kunnen we met z'n drieën autorijden, dus dat scheelt. #00:30:12-1#
I: Want er is ook nog een zoon? #00:30:09-8#
M: Ja en die, er is altijd wel een mogelijkheid. Ja, het vervoer ze ging natuurlijk weinig weg.
Het was ook wel, even kijken waar ze nu is. Nou goed, je houdt het ook beter in de hand. Dat
is het geen, wat het probleem is als je afhankelijk is van vervoer, toen ze, naar school had ze
op een geven moment een vaste chauffeur maar je bent zo afhankelijk. Je moet eigenlijk als je
9.00 opgehaald moet worden. Moet je eigenlijk om 8.40 al klaarstaan. Dan heb je kans dat er
om 9.25 een bus komt. Je durft in de tussentijd niet naar de wc. Hetzelfde als je in het
ziekenhuis hebt. Dan heb je ook, we zijn afhankelijk van vervoer. En dat heeft W. eigenlijk
altijd. Dat heb je altijd als je afhankelijk bent van. Ja, dat komt het ook nog voor dat je
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bijvoorbeeld, dat was met J. een keer. Dat was op zaterdagmiddag, nou hij werd om 17.00
opgehaald. En toen moest er eerst nog een ander worden thuisgebracht voordat hij naar huis
ging. Dus je bent altijd afhankelijk van hele grote tijdspannen dat je moet wachten. Je weet
niet of je gelijk rechtstreeks naar je adres gaat of dat er nog anderen moeten worden
opgehaald. En dat was dan ook de reden dat we zeiden op een gegeven moment, dan doen we
het zelf wel. Van kom op, ik ga nu weg en ik kom je zo laat weer ophalen. #00:32:06-0#
I: Dus nu naar het werk, en dan brengen jullie haar ook? #00:32:11-7#
M: Nee, één keer in de week. Maar zij moet in principe 9.00 op haar werk zijn. Nou de ene
keer wordt ze om 8.25 opgehaald en de andere keer wordt ze om 9.25 opgehaald. Ja, het is
altijd maar afwachten. #00:32:24-0#
I: Dat is ook vervelend. #00:32:27-1#
R: 's Ochtends als opa er is, dat is woensdag. Niet afgelopen woensdag maar twee weken
geleden bijvoorbeeld toen was ik voor 9.00 al daar. Ik mag niet voor 9.00 eigenlijk op het
werk binnenkomen. Dus het was 8.45 ofzo. En toen moest ik er nog een kwartier voorzitten
omdat ik niet naar binnen mag. #00:32:55-2#
M: En op dinsdag wordt ze geloof ik om 9.25 opgehaald. #00:32:59-5#
R:Nee 9.15. #00:33:02-3#
M: Heel goed. Ik werk op dinsdag en toen was ze om 14.30 thuis en belde ze van ja kan ik
nog soep maken. En Gister was ze om 15.30 thuis. Dus dat zijn. #00:33:11-7#
I: Lastige dingen. #00:33:13-3#
M: Als je daar met je werk rekening wilt houden. En je moet ook in het weekend als je ergens
heen wilt. Ja, op een gegeven moment dan zal het misschien wel moeten maar nu is het
gewoon dat je zegt, je bent altijd van kijk uit. Je zit constant naar het raam te kijken, van komt
die taxi. #00:33:28-9#
I: Maar ik begrijp, ze wordt soms opgehaald en soms brengen jullie haar? #00:33:33-9#
M: Nee ik breng ze één keer in de week. #00:33:35-8#
I: En de andere dagen? #00:33:38-3#
M: Dan wordt ze opgehaald, drie keer in de week wordt ze opgehaald. Maandag fietsen we
samen. Maar ik werk ook, en vader kan ook niet, die heeft zijn eigen. Dus één keer in de week
dan zeg ik goed, ik breng je op de fiets. #00:33:53-2#
R: Ik vraag hoe je dat op maandag gaat doen als je ziek bent. Want je bent twee weken
geleden ziek geweest. #00:34:01-4#
M: Voorlopig ging het nog elke keer goed. #00:34:05-4#
I: En W. wat doe je normaal op een dag. Kun je dat vertellen? Hoe ziet je dag er uit?
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#00:34:10-1#
R: Op een normale dag? #00:34:12-4#
I: Ja. #00:34:13-2#
R: Eigenlijk gewoon 's ochtends vroeg op staan, werken, dan 's middags kom ik thuis, ga ik
voor de tv zitten. Dan tafel dekken, dan weer eten, dan weer voor de tv zitten. En dan weg van
de tv naar mijn computer. #00:34:29-1#
I: En in het weekend wat doe je dan? #00:34:33-1#
R: In het weekend dan probeer ik een beetje uit te slapen. En dan gaat we of naar de IKEA of
naar de Macro of we blijven thuis, of ik ga logeren of ik ga naar mijn vriend. #00:34:49-5#
M: Ik probeer haar zaterdag toch wel in beweging te houden of ergens heen te gaan. Of
verplicht boodschappen laten doen. #00:34:56-6#
I: Want je zit veel achter de computer of de tv. Maar vind je het ook leuk om naar buiten te
gaan? #00:35:04-1#
E: Nou, ik heb niet zo veel hier in de buurt. #00:35:05-8#
I: In de buurt heb je niet zo veel? #00:35:09-5#
R: Nee, ik heb geen vrienden hier. #00:35:11-6#
I: Je kent hier geen mensen? #00:35:11-6#
R: Nou ik ken wel mensen maar ik heb geen vrienden. #00:35:15-6#
M: Op haar niveau. #00:35:17-8#
I: Is dat. #00:35:22-2#
R: Hier in de straat wonen de opa en oma van een vriendin van vroeger. Maar die is ook niet
zo vaak bij mijn opa en oma. #00:35:30-4#
I: Want er zijn geen kinderen die vroeger van jou van school die bij jou in de buurt wonen?
#00:35:35-0#
M: Nee, de Mutielschool die was natuurlijk, overal vandaan kwamen kinderen. Ze kwamen
zelfs uit Zeeland, uit Goeree. M. die kwam uit Goeree. Ze kwamen uit Vlaardingen. Het was
heel veel verschillend. #00:35:51-3#
I: Het nadeel is dus dat je nu daarom veel minder mensen kent. #00:35:53-8#
M: Van jou niveau zal ik maar zeggen. #00:35:57-6#
I: Maar als je begeleid zou gaan wonen dan zijn er weer meer mensen? #00:36:01-8#
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M: Dan zit het hele huis op jou niveau. Hetzelfde als een studentenflat, daar zitten ze ook op
hetzelfde niveau. #00:36:09-4#
I: En vindt je het leuk begeleid wonen, lijkt je dat leuk om te doen? #00:36:18-3#
R: Geen idee. #00:36:20-2#
R: Ik kan geen garantie geven want ik doe het nog niet. Ik weet niet hoe dat in zijn werk gaat.
#00:36:30-3#
I: Ja. En de vorige keer, twee jaar geleden hadden we dat interview. Zijn er nog belangrijke
dingen gebeurd de afgelopen twee jaar. Wat vond jij zelf, is er iets belangrijks gebeurd?
#00:36:46-8#
R: Ja, ik heb nu een rode driewieler en die had ik twee jaar geleden nog niet maar verder.
Alles wat ik al verteld heb. #00:37:01-5#
I: En kun je iets vertellen over je driewieler. Ga je er vaak mee weg? #00:37:03-8#
R: Nou een driewieler op het moment dat ik door mijn moeder wordt gebracht dan ga ik wel
op mijn driewieler daarheen. #00:37:13-6#
I: Dus je gaat samen fietsen? #00:37:18-6#
R:Met de tram is het maar één halte. #00:37:23-0#
I: Dus, ik begrijp van de afgelopen drie jaar. Heel veel dingen zijn hetzelfde gebleven. Maar
je werkplek is veranderd, dus je ziet je vriendje veel minder vaak en je hebt een nieuwe fiets
gekregen. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat er gebeurd is. #00:37:36-7#
M: Nou weet je, ze heeft een progressieve spierziekte, dus ze wordt gewoon hoe langer hoe
vermoeider. Dus daar liggen ook de beperkingen. Ik probeer haar zoveel mogelijk mobiel te
houden. Dan is haar enige leven. Het leukste zijn de vakanties. En ja het verplicht dan, het is
toch het werk waar je naar toe moet. En de uitstapjes die zijn dan van dan je toch zegt kan je
haar toch in beweging houden. Van kom op, dan gaan we daar of daar naar toe. IKEA
bijvoorbeeld, dat vindt ze heel leuk om daar te ontbijten maar dat betekent wel heel de winkel
doorlopen want dan ben je wel in beweging. #00:38:20-7#
R: Dat vind ik leuk om te doen. #00:38:24-8#
M: Dat zijn de activiteiten waar je het nuttige met het aangename kan verbinden. Je houdt
haar in beweging. #00:38:33-5#
I: Dus jullie zoeken als ouders, jullie doen echt je best om iets te vinden wat zij leuk is en wat
actief is. Wat vindt je het leukste van de IKEA? #00:38:46-5#
R: Nou eigenlijk de kinderplaats. #00:38:47-6#
I: Oh ja de kinderafdeling. #00:38:54-1#
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M: Wat bedoel je. De kinderafdeling waar je knuffels ziet en speelgoed. #00:39:00-2#
I: Dat is ook heel leuk. #00:39:02-4#
M: Ja, je moet toch proberen om haar in beweging te houden. En nu het weer beter weer gaat
worden ga je toch veel vaker zeggen van kom op we gaan effe op de tandem of we gaan even
op de fiets. Maar eigenlijk, ik zei het net ook al, eigenlijk sukkelt het heel erg door. En op een
gegeven moment moet je wel even wakker geschud worden, wat zijn de mogelijkheden.
#00:39:36-4#
I: Want je hebt een ziekte W. En hoe is dat voor jou? Heb je daar veel last van? #00:39:41-4#
R: Eigenlijk niet, ik bedoel, in het begin vond ik het niet leuk maar ik heb er mee leren leven.
Ik ben er gewoon. Ja. Ik ben er gewoon mee opgegroeid en ja als de ziekte er niet was had ik
eigenlijk nooit mijn vrienden ontmoet. #00:40:05-2#
M: Dan had je weer andere. #00:40:06-3#
R: Ja dat wel. maar toch. #00:40:09-0#
I: Maar heb je veel pijn, of niet? #00:40:13-0#
R: Nee, eigenlijk niet want eigenlijk... #00:40:18-6#
I: In het begin was het niet leuk? #00:40:22-7#
R: In het begin voelde ik me anders. #00:40:24-8#
I: Omdat je die ziekte had? #00:40:27-2#
M: Maar je hebt ook een periode gehad toen je net wist dat je een spierziekte had dat je dat
ook misbruikte. Want dan zat ze bijvoorbeeld in de speeltuin met andere kinderen en dan zij
ze ik wil schommelen want ik heb een spierziekte. Dat heb je ook nog wel gezegd. Dat heb je
ook gezegd van ik kan er niets aan doen, ik heb een spierziekte. Zo heb je het ook nog
weleens misbruikt. #00:40:49-9#
I: Maar het is een progressieve spierziekte. Is het de afgelopen jaren ook echt veranderd?
#00:40:55-7#
M: Het wordt gewoon elke keer, haar mogelijkheden zijn ook gewoon. Dat zie je ook aan haar
vader die loopt ook met een rollator. Ze loopt nu ook met een rollator. #00:41:08-6#
R: Alleen op lange stukken, alleen in Madurodam #00:41:11-2#
M: Ja als het wat langere afstanden zijn. #00:41:12-4#
I: Is het sinds kort? Of is het ook al een tijd? #00:41:15-4#
M: Sinds een jaar. #00:41:18-1#
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M: Dat je een rollator hebt, 1,5 jaar denk ik. Het wordt moeizamer, dus dan loopt het wat
makkelijker. #00:41:27-7#
I: En wat vindt je er van dat je nu met een rollator loopt? Vindt je dat erg of niet? #00:41:313#
R: Dan denk ik van, ik heb altijd een stoel in de buurt. #00:41:37-0#
I: Je hebt altijd een stoel in de buurt. #00:41:37-0#
M: Ze kan ergens gaan zitten. #00:41:38-8#
I: Dan red je je wel. Dus je kunt je zelf wel goed redden? #00:41:46-3#
R: Ik bedoel als ik moe wordt dan zeg ik van jongens, eventjes zachter, ik ga nog eventjes
zitten. En er is altijd wel een stoel in de buurt eigenlijk. #00:42:01-9#
M: En we gingen een tijdje geleden naar het winkelcentrum in Zuidplein hier in de buurt en
dan krijg je dus dit effect. #00:42:15-1#
M: Kijk en dan krijg je dus dit effect (laat foto zien). #00:42:28-5#
I: Dan gaat ze gewoon even zitten. #00:42:29-4#
M:Ja dan heeft ze dus geen rollator bij zich en dan is zo moe, dan ploft ze gewoon neer, van
ik vind het best. En als ze de rollator bij zich heeft dan is het van.. #00:42:46-8#
R: Daar heb je geen foto van he, van de rollator. #00:42:49-3#
M: Dan heeft ze hem altijd bij zich en dan gaat ze zitten. Dan is het makkelijker. Dat is wel
heel fijn, dat we die hebben aangeschaft. En zo ga je elke keer een stukjes. Sommige
vakantiefoto's van vier jaar geleden ofzo, dan zeg je van jeetje wat je toen nog kon doen. Dat
wordt minder, maar dat gaat ook heel geleidelijk aan. #00:43:19-0#
I: En jullie gaan wel op vakantie? Waar ga je dan heen? #00:43:27-8#
R: Dit jaar gaan we naar Engeland #00:43:29-4#
I: Naar Engeland? #00:43:29-4#
R: We gaan naar, twee weken varen met een bootje. Een kleine woonboot gaan we over de
kanalen en rivieren varen. #00:43:45-6#
M: Rivieren niet. #00:43:45-6#
R: Kanalen dan. En misschien ook aquaducten. Je weet wat het is? #00:43:51-6#
I: Ja, leg het maar uit. Eigenlijk is een aquaduct een brug onder het water. Dit is het water en
daar onder is dus een brug en dus 30 meter onder water op een droge plaats. #00:44:06-1#
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M: Ja een aquaduct je kunt beter zeggen, het is een viaduct, maar alleen met water. Dus de
boten die gaan over die brug. Het verkeer gaat niet over de brug maar de boten. #00:44:18-5#
R: Ook al sta je dan 30 meter onder water, je staat toch op een droge plaats. Behalve als hij
doorzakt dan wordt je ook nat. #00:44:28-2#
M: Maar dat gebeurt niet. #00:44:28-9#
I: En je gaat dus met je familie op vakantie. Wie gaan er allemaal mee? #00:44:30-8#
R: Nou zij, mijn vader en mijn broer. #00:44:38-3#
I: En je kunt met hun allemaal goed opschieten? #00:44:38-1#
R: Met mijn broer had ik vroeger nog weleens ruzie, maar nu niet meer. #00:44:48-0#
I: En met je ouders kun je allebei goed opschieten? #00:44:49-2#
R: Nou, met hem heb ik ook weleens ruzie. #00:44:53-1#
M: Ze neemt heel veel aan van haar broer. #00:44:58-9#
I: Ja? #00:45:00-1#
M: Zijn wil is wet. #00:45:00-6#
I: Is dat positief? #00:44:59-2#
M: Ja. Als ik tien keer zeg stel je niet aan. En als hij zegt stel je niet aan dan is het van ok.
#00:45:12-3#
I: Je hebt een goede band met je broer? #00:45:16-7#
M: En nu met de vakantie dan moet ze ook veel lopen. #00:45:19-3#
#00:45:19-3#
R: Maar we gaan wel naar één ding wat ik eigenlijk zelf heb gezegd van, zullen we daar een
keer naar toe gaan. #00:45:30-3#
I: Want jij wilde daar heel graag heen, naar Engeland? #00:45:30-4#
R: Nou eigenlijk naar één deel wat we gaan doen. #00:45:36-1#
I: Wat gaan jullie doen? #00:45:39-4#
R: Nou wat ik al had gezegd. Ik ben heel erg fan, wij vieren, drieën zijn echt fan van H.
Potter. Mijn moeder, mijn broer en ik. En ik heb van mijn begeleiding gehoord op Poortweg
of op Oranjehof dat er in Engeland iets op H. Potter delen zijn nagebouwd en daar wil ik
eigenlijk nog naar toe dit jaar. #00:46:03-6#
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I; Wat leuk. Dat is wel heel erg leuk want je houdt heel erg van H. Potter? #00:46:11-6#
R: Mijn moeder die heeft alle boeken gelezen en mijn broer ook. De films die hebben we
allemaal in de kast staan. Ik ben nu bezig met de boeken. #00:46:21-5#
I: Dus de hele familie houdt van H. Potter? #00:46:22-0#
R: Mijn vader niet. #00:46:23-6#
I: Die niet, wat leuk dat jullie daar heen gaan. #00:46:30-7#
M: We moeten nog een keer naar Orlando. #00:46:30-7#
I: Daar heb je dat park. #00:46:33-6#
M: Maar dat is uitgebreid. #00:46:36-6#
R: Je kunt nu met de trein naar ‘adventur’. #00:46:44-0#
M: Dat hebben we nog niet gezien #00:46:46-9#
R: Nou we gaan nog een keer, maar dan gaan we niet naar Sea World, daar zijn we genoeg
geweest. #00:46:57-3#
R: Maar je moet wel een kaartje kopen voor het park. #00:46:57-3#
I: Want jullie zijn daar al eerder geweest? #00:46:58-3#
R: Twee keer zelfs. #00:47:00-8#
R: Maar de eerste keer hadden we toen regende het de hele dag, het was twee minuten droog
en toen ging het weer regenen dus toen konden we niet. Dat was een beetje nat. #00:47:16-2#
M: Ja, je kijkt wel eens van wat kan ze nu en wat zijn de mogelijkheden om nu te laten zien.
Als ik het ook met mijn echtgenoot ziet. Wat we vier jaar geleden konden doen dat kunnen we
nu niet meer. En dat was toen een keer. #00:47:33-1#
R: Dan loopt hij met een stok. #00:47:36-3#
M: En dat is nu juist door H. Potter gedeelte. Maar dan moet je haar wel laten lopen.
#00:47:44-1#
R: Maar dat vind ik niet erg hoor. Ik bedoel als ik iets doen wat ik leuk vind. #00:47:49-1#
M: Oh we hadden een rolstoel daarvoor. #00:47:53-0#
R: Maar kijk als ik iets leuk vind dan vergeet ik ook af en toe dat ik moe bent. #00:48:05-2#
M: Maar als ze te moe is dan wordt ze ziek. Dan is het gewoon diarree en koorts. Dus daar
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moet je ook weer voor waken. #00:48:16-9#
R: In de Efteling moet ik ook in een rolstoel zitten. De Efteling is echt heel groot en dan moet
ik ook in een rolstoel. #00:48:27-2#
R: Het leuke is van een rolstoel dat je altijd door een invalide ingang mag. #00:48:38-5#
M: Maar dat helpt niet als M. en ik in de Python willen. #00:48:45-0#
I: Jullie mogen niet mee dan? #00:48:44-6#
R: Nou ja ik durf niet over de kop. #00:48:49-2#
I: Want jullie willen de Python in maar zij durft niet. #00:48:52-5#
R: Maar ik durf bijvoorbeeld wel in het schommelschip. Maar M. denkt we gaan gewoon in
de rij staan. #00:49:03-2#
M: Het probleem is, je moet er natuurlijk voor waken dat je geen misbruik maakt. Maar en het
moet natuurlijk ook leuk zijn. #00:49:09-3#
R: Meestal gaan we gewoon in de rij staan. #00:49:10-5#
M: We hadden een half jaar geleden, toen waren we naar Bobbejaanland geweest. En toen
omdat ze zelf de rollator mee had en het is toch ver lopen. Dan krijgen de begeleiders allebei
een bandje, en in 2,5 uur hadden we het hele park gezien. Dat is ook niet leuk. #00:49:28-4#
I:Maar aan de andere kant, je hebt heel vaak pech.. #00:49:37-6#
I: Je mag ook een keer geluk hebben. #00:49:42-7#
R: Maar mijn broer was nat en ik niet. #00:49:46-8#
M: Maar je hebt eigenlijk de hele dag gepland voor dat park en dan kan ik naar een paar uur
zeggen, we hebben alles al gedaan. #00:49:59-6#
R: In Walibi ook, we krijgen allebei een bandje. Je kunt in een ochtend het park zien en dan
ben je 's middags gewoon in je huisje. #00:50:07-3#
M: Dan zeg je 's middags dan heb je het hele park gezien. #00:50:10-0#
I: Wat vindt je het allerleukste om te doen? #00:50:12-1#
R: Naar pretparken gaan. #00:50:15-6#
I: Dat merk ik. #00:50:18-3#
R:En naar musicals #00:50:21-3#
I: Daar ga je ook weleens heen? #00:50:21-8#
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R: Weleens, best wel vaak eigenlijk. #00:50:23-9#
M: Het laatste jaar niet meer. #00:50:26-6#
M: Pretparken dat is datgene waar je haar echt blij mee kan maken. Maar je kunt haar ook in
beweging houden. Voor de Efteling krijgt ze wel een rolstoel maar bij andere parken niet.
#00:50:42-0#
R: Mama, in sommige attracties mag de rolstoel niet mee. #00:50:44-6#
M: Dat je zoiets hebt van nou dan is het onzin. bijvoorbeeld Bobbejaanland dat kun je goed
lopen. Dat is nou datgene waarvan je zegt nou je houdt haar in beweging. Gewoon, het is de
progressie. Je hebt op gegeven moment spieropbouw en dan spierafbraak. En nu gaat de
afbraak sneller als de opbouw, vandaar dat je toch die beweging die moet je er inhouden. En
dan ga je kijken. #00:51:14-7#
I: Voor de gezondheid. Jullie gaan regelmatig naar een pretpark? #00:51:20-3#
M: Ja, of dingen doen dat je zegt van. #00:51:22-8#
I: De IKEA bijvoorbeeld? #00:51:26-3#
M: Bijvoorbeeld dat vindt ze leuk maar ze heeft ook haar beweging. #00:51:27-0#
R: Met mijn vader toen hadden we gefietst. We waren een keer in Duinrell geweest en toen
konden we een fiets huren. En toen konden we gewoon van het huisje naar de ingang van het
park fietsen. #00:51:39-4#
I: Dat is ook leuk. #00:51:41-1#
R: Het is best wel een afstand. #00:51:45-2#
M: Heel goed, dat scheelt. Je had natuurlijk je rollator. Het scheelt wel weer met een fiets.
Nou goed zo moet je wel kijken van wat zijn de beperkingen. Hoe kan je het een beetje
oplossen. En wat dat betreft kun je het zelf inschatten, daar heb je ook geen hulp bij nodig. De
enige hulp die wij dus eigenlijk nodig hebben is dus huisvesting en dagbesteding. #00:52:113#
I: Huisvesting en dagbesteding dat is gewoon het belangrijkste. #00:52:12-0#
M: Ja. Dat is datgene waarvan je zegt, daar hebben we hulp bij nodig. #00:52:22-9#
I: Hoe is de hulp die jullie krijgen. Jullie regelen een deel zelf, wat ik ook hoor. Maar dat is
ook altijd zo geweest? #00:52:35-3#
M: Ja je rolt erin. Je rol erin, het enige wat. Het gaat niet om haar maar we hadden 1,5 jaar
geleden. Toen was haar vader gevallen. En toen zeiden we zoiets van we willen de badkamer
aangepast hebben. En toen kwam er ook eentje van de WMO en die man viel er over dat we
eigenlijk meer een traplift nodig hadden als een aangepaste lift en een aangepaste badkamer.
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‘Maar meneer daar vragen we niet om’. 'Maar ja, als je allebei een progressieve ziekte hebt
dan heb je een traplift nodig'. ‘Maar meneer wij willen juist graag iemand die het bad kan
verwijderen en dat we daar een douche krijgen. We willen zelf ook wel kosten er in steken
maar het is een huurhuis’. 'Ja nee maar ik kan wel geld geven voor een traplift'. Ja, maar
meneer daar hebben we helemaal niet om gevraagd. #00:53:27-5#
I: Nee. Wordt er dan wel naar jullie geluisterd of? #00:53:34-6#
M: Ja, maar dat was, de badkamer die valt niet in het budget van de WMO. Ja, we willen dan
iemand. Als je iemand iets laat doen in een huurhuis, je ziet er ook niets meer van terug.
#00:53:47-3#
I:Nee #00:53:51-7#
M: Je weet als je moet verven daar zie je ook niets van terug, maar een hele badkamer
verbreken, ja als we over twee jaar hier weg zijn heb je daar 2000, 3000 euro ingestoken.
#00:54:04-3#
I: Maar jullie willen hier weg dan? #00:54:04-3#
M: Nou op een gegeven moment zal het wel moeten. Want voor de vader wordt het ook hoe
langer hoe moeizamer om met de trap naar boven te komen. #00:54:13-4#
I: En krijgen jullie dan ook hulp? Jullie staan ingeschreven bij de huur. Het is natuurlijk met
lopen. #00:54:26-2#
M: Ja kijk, zij woont nog thuis, de broer woont nog thuis en die is binnen een jaar
afgestudeerd en dan zal hij ook wel het huis uit gaan. Maar goed dan woon je voor die prijs
dan woon je er goed. Maar goed de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning helpt ons
met die ondersteuning, en dan wordt er doorgezanikt over een traplift. #00:54:50-8#
I: Dat is dan eigenlijk niet waar het over zou moeten gaan? #00:54:57-0#
M: Juist.#00:54:58-5#
I: Er is nu de nieuwe WMO sinds januari. Merken jullie daar iets van? #00:54:59-3#
M: Weet ik niet, hebben we niets van gemerkt. Ik heb hem ook nog niet nodig gehad. Ik heb
hem ook niet ingeschakeld. #00:55:12-0#
I: Jullie krijgen een PGB. En jullie zeiden eigenlijk viel het heel erg me. #00:55:16-6#
M :Nou wij hebben geen problemen gehad met uitbetaling. Waar ik wel mee zit, oma die gaat
regelmatig dingen met haar doen en de broer moeten we ook regelmatig inschakelen. En dat is
nog onduidelijk of die. Kijk het zijn kleine bedragen, nog geen honderd euro per maand. En
daar steggelen ze nog over en dat moeten we nog uitzoeken, of dat wel kan, maar in feite is
nog wel alles betaald. #00:55:50-8#
I: Dus het vervoer wordt betaald? #00:55:53-9#
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M: Nee dat valt wat nu uit het PGB gaat. Ik heb zelf 150 euro en de broer en de oma 75 euro.
Dus dat is een bedrag van 300 euro per maand en het slapen. En die bedragen er moet nog
over beslist worden of dat wel of niet kan. #00:56:15-7#
I: Waar krijg je geld voor? #00:56:16-8#
M: Omdat ik heel veel met jou bezig ben en doe. #00:56:19-3#
R: Maar je bent mijn moeder. #00:56:21-7#
M: Ik ga met M ook niet meer kleren halen of dat ik die moet begeleiden naar zijn werk. Dat
zijn kleine dingen. Wat ik dan ook weer besteed in de huishoudpot om op vakantie weer extra
dingetjes te doen. Oma die is heel veel met jou bezig. M. is heel veel met jou bezig. Maar
goed het zijn kleinere bedragen maar goed het is net even leuk dan kan opa een tank benzine
er in gooien. Daar wordt dan over gediscussieerd dan, van ja kan dat wel, kan dat niet. Er zijn
ook mensen die een heel jaar of een heel maandinkomen uit de PGB halen. Dat vind ik dan
weer overdreven. Ja, dan zeg ik van dat doe ik ook niet want ik werk nog erbij. #00:57:05-6#
I: Bij jullie is het echt een extraatje is het. #00:57:08-9#
M: Gewoon zoiets van ok, ik heb ook meer werk dan als met mijn zoon. Maar goed dan ben je
toch allemaal extra met dingen bezig. #00:57:29-2#
I: Met brengen. #00:57:31-1#
M: Dat doet de broer nu ook als ze naar haar vriendje toe wil. #00:57:37-6#
R: Hij gaat ook met me tafeltennissen. #00:57:38-3#
M: En dat zijn net de punten wat je zegt, ze heeft het PGB voor als ze uit huis gaat wonen dat
dan ook een groot deel vergoed kan worden. #00:57:50-5#
R: Nu heb ik al veel geld bij elkaar gespaard, iets van 900 euro ofzo. #00:57:55-5#
I: Dat is heel goed. #00:57:57-9#
M:Dus dat. Dat geld is dan wel elke keer uitbetaald. We hebben alleen nog geen. Voor
hetzelfde geld krijg je een brief van je moet het allemaal terugbetalen. Weet je dus we hebben
nog geen problemen met de PGB want er wordt niet betaald. Ook het logeren wordt nog
steeds betaald. #00:58:17-6#
R: Maar minder omdat ik nu één nachtje ga. #00:58:23-6#
M: Maar vanuit haar werk gaat nu in zorg in natura en daar zie ik nooit iets van dat gaat
rechtstreeks naar de grote hoop. Dat zie ik nooit. Dat gaat buiten ons om. #00:58:44-9#
R: Ik dacht dat jij moest betalen. #00:58:49-6#
M: Nee. Het PGB bestaat uit het wonen en de persoonlijke begeleiding. #00:59:01-6#
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I: Dus van de nieuwe WMO is er in jullie situatie weinig verandert behalve die WMO
ambtenaar die laatst kwam. #00:59:10-4#
M: Dat was al weer 2,5 jaar geleden. #00:59:10-9#
I: Toen was het natuurlijk ook al bezig. #00:59:12-4#
M:Toen waren ze ook. We hadden op een gegeven moment van wie kunnen we nu
inschakelen. De woningstichting die doet ook niets, die zeggen van ja, het is niet onze portie,
het is binnenshuis, dat moet je zelf veranderen. Dan zeg je dan moet je dan iemand zwart
inhuren, van je haalt het bad weg. Daar zit je dan mee, het is een huurwoning. Alles wat je
hier doet, ja die keuken hebben we er ook zelf ingezet. Die krijg je ook nooit, daar zie je ook
nooit iets van terug. Maar goed, toen hadden we nog het idee, we wonen hier nog wel twintig
jaar. Maar inmiddels, ik kijk op termijn van vier of vijf jaar en moet je dan nog zoveel in een
huis besteden. #01:00:01-3#
I: Maar hebben jullie ook behoefte aan meer hulp of ondersteuning? #01:00:06-5#
M: Nou, niet qua persoonlijke begeleiding, maar je moet zo nu en dan. Daar is dit gesprek dan
weer goed voor, dat je dan even met je neus op de feiten wordt gedrukt. Dat je ineens gaat
nadenken over je situatie van, hoe wonen we nu. Wat is er veranderd in de afgelopen jaren?
Waar hebben we behoefte aan? Wat hebben we nodig? En daar was dit eigenlijk dan ook wel
weer een eyeopener voor. #01:00:39-1#
I: Dat je opeens dacht van ja. Dat is voor je dochter, maar ook voor je man. #01:00:47-5#
M: Ja we weten gewoon, mijn dochter is natuurlijk niet zoals haar 22 jaar. Dat heb je ook wel
gemerkt. #01:00:57-5#
I: En moet je dan zelf aankloppen. Je moet dat aankaarten. #01:01:05-8#
M: Je moet alles zelf regelen. #01:01:06-9#
I: En wat vindt je daar van? #01:01:07-6#
M: Soms vermoeiend, ik werk natuurlijk ook drie dagen. En dan is het ook nog het punt. Van
oh ja, we zouden eens een keer naar de WMO moeten om te kijken. Ik wilde toen een nieuwe
sport voor haar zoeken. Op maandag dan heb je, ik breng en ik haal W. Dus dan heb je ook
een heel klein stukje van je dag over. Donderdag zijn we allebei thuis. Donderdag is eigenlijk
de enige dag dat je denkt, we moeten toch een keer een afspraak maken bij stichting MEE.
Nou de enige donderdag die dat nu kan zou volgende week zijn want daarna gaat ze weer naar
tafeltennis. Dus dan zeg je van oh ja, dat is waar daar zou je ook eens naar toe moeten. Maar
voor je er erg in hebt is die donderdag of dat je belt van nee sorry dan kunnen we niet. Je moet
ook overal zelf erg in hebben en dan heb je weleens dat er iets tussendoor schiet. Die
badkamer daar zijn we al drie jaar mee bezig, eigenlijk zou het eens een keer moeten
veranderen. #01:02:08-1#
I: Soms een beetje vermoeiend. #01:02:09-5#
M: Ja, van wie kan ons dan helpen. Ja, de woningstichting doet het niet. De WMO die zegt
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van ja we steken er geen geld in. Ja, wie moet je dan inschakelen. En dan zeg ik. Ik ga liever
die 2500 euro steken in 3 weken vakantie dan een nieuwe douche neerzetten waar ik over drie
jaar niets meer aan heb. #01:02:33-4#
I: Nee, dat is ook gedoe. #01:02:35-8#
M: Ik hoef niet echt ondersteuning te hebben. Maar het zou wel prettig zijn als je vraagt om
hulp dat je dan iemand is die dan een antwoord kan geven en een oplossing. #01:02:50-6#
I: En dat is er nu niet genoeg? #01:02:50-6#
M: Nee. #01:03:02-7#
I: Voelen jullie je gehoord? #01:02:58-3#
M: Nou misschien moet je je stem meer laten horen? #01:03:01-8#
I: Jij moet je stem meer laten horen om gehoord te worden? #01:03:04-5#
M: Ja, ik denk het. Jam het is vaak een kwestie van. Laat ze maar. Er zijn mensen die meer
nodig hebben, die het rotter hebben dan ik. Laat dan maar. #01:03:15-0#
I: Het is dan toch moeilijk om dat ook te moeten vragen de hele tijd. Zeg maar. Hoe vindt je
het dan om om hulp te vragen? #01:03:32-8#
M: Nou dat is ook van de badkamer daar kwamen we niet ver mee. En van haar werk dat is
iets wat nu door verandering van leiding dat je zegt laat nog maar even zitten. Het gevaar
daarin sluipt dan weer in het feit dat je over twee maanden ga je op vakantie. Als je dan terug
komt, daar moeten we het toch nog eens over hebben. Maar dan ben je inmiddels wel weer
een half jaar verder voordat iets geregeld wordt. Voor de woning wil ik haar toch ergens
inschrijven, want het duurt ook drie jaar voordat ze weer ergens woont. We weten nu
ongeveer van wat ze aankan. Maar je moet zelf aankaarten van. Ze staat ingeschreven bij
Medin. Nou daar hoor je ook niets meer van. Dus dat wordt dan toch ook noodzaak om je ook
bij andere instanties in te schrijven van wat kan er ook gerealiseerd worden. Je moet er zelf
best wel een heleboel tijd insteken en daar ontbreekt het weleens aan. Je bent ook wel eens
moe 's avonds. #01:04:36-1#
I: En wat voor krijg je er dan bij? #01:04:40-9#
M: Een gevoel van soms nou laat dat maar zitten dan. #01:04:46-9#
M: Eigenlijk energieloos. #01:04:50-3#
I: Laat dan maar zitten dan... Je ziet bij de WMO dat ze willen natuurlijk dat mensen steeds
meer zelf gaan regelen. Maar ik hoor in jullie verhaal dat jullie al heel veel zelf regelen.
#01:04:58-1#
M: Je doet gewoon heel veel waar je inrolt wat je zelf ook doet om een heleboel gedoe te
voorkomen. Dat zei ik net al. Stel dat ik voor haar gaat regelen dat ze vervoer op maat krijgt.
Dan zit je de helft van de tijd te wachten tot de bus komt. #01:05:19-1#
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I :Dat geeft geen rust. #01:05:22-3#
M: Dat half uur wat ik zit te wachten kan ik haar net zo goed brengen. #01:05:20-9#
I: Ja. Dat is ook. #01:05:30-6#
M: Dus ik ga gelukkig wat korter werken nu. En dan neem ik gewoon iets meer tijd om
dingen te regelen. #01:05:39-8#
R: Je gaat op woensdag toch stoppen? #01:05:39-9#
R: Ja. Dan kun je me ook brengen. #01:05:45-5#
M: Kijk dat bedoel ik. hahaha. #01:05:45-5#
I:Maar dat heeft er dus wel mee te maken met.. #01:05:49-0#
M: Dat je gewoon zoveel dingen moet regelen dat ik gewoon zelf weleens moe ben.
#01:05:54-2#
M: Ja, weet je, juist door het geregel wat je allemaal moet doen en wat er nog allemaal gedaan
moet worden en ik heb een heleboel PLB uren die ga ik inzetten. Ik heb mijn uren nu nodig
voor mijzelf en om dingen op een rij te zetten. Ik heb mijn blik op oneindig en dit is van mij.
#01:06:23-8#
I: Nee, ik kan het me best wel voorstellen. Wat hebben jullie vanuit de gemeente nodig?
#01:06:34-1#
R: Het enige wat ik wil, kijk de gemeente die regel van bezuinigingen terugdraait. #01:06:408#
I: Welke bezuinigingen? #01:06:43-0#
R: Van het vervoer. #01:06:41-4#
I: Wat zijn dat voor bezuinigingen? #01:06:48-6#
R: Nou de regering heeft bezuinigingen gedaan. #01:06:57-4#
M: De keuzevrijheid om zelf een dagbesteding te zoeken. #01:07:00-1#
I: Dat is niet per se het vervoer maar de dagbesteding. Van wat was dat eerst dan. #01:07:070#
M: De plek waar ze eerst zat daar kon ze naartoe met vervoer want dat zit dan in die
dagbestedingsbudget. En daar kon ze dan mee naar het Poortwerk. Maar juist omdat het
vervoer werd teruggedraaid kon ze daar niet meer naar toe. Dus eigenlijk hetgene wat prettig
zou zijn, zou zijn als mensen zelf. In dit geval W. Maar ik denk dat het voor veel mensen
geldt. Dat ze zelf hun plek kunnen zoeken, aanwijzen waar ze naartoe mogen voor de
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dagbesteding. #01:07:38-6#
I: Dus je zou het liefst zelf kunnen kiezen waar je heen gaat, waar je gaat werken. #01:07:448#
M: Wel binnen een bepaalde regio. #01:07:52-5#
I: Geen Limburg. #01:07:54-3#
M: Of je gaat elke dag naar Den Haag dat snap ik ook wel. #01:07:55-9#
I: Maar hoe ver weg was de andere werkplek? #01:07:55-9#
M: 16 kilometer, 15, 16 kilometer. #01:07:59-4#
I: Niet heel ver eigenlijk. #01:08:00-4#
M: Nee Berkel en Rodenrijs. #01:08:00-5#
I: Maar dat is dan toch te ver? #01:08:04-0#
M: Ja, dat is te ver. Dat wat toen werd verteld als excuus. Ze krijgen per cliënt krijgen ze
zoveel budget bij het activiteitencentrum. En het activiteitencentrum moet daarvan het
passend vervoer betalen. Dus dat passend vervoer werd te groot voor hun, voor hetgene wat
zij krijgen. #01:08:31-1#
I: Dus ze konden het gewoon niet meer betalen om de mensen die ver weg wonen een plek te
geven. En wanneer is dat gebeurd W? Al lang..? #01:08:42-3#
R: Twee jaar geleden, 1,5 jaar geleden. #01:08:42-8#
I: En hoe was dat toen je dat hoorde? #01:08:43-5#
R: Dat was echt niet leuk. Niet voor mij en ook niet voor mijn vrienden. #01:08:48-6#
I: Nee. #01:08:50-5#
M: Nou, ik denk voor jou het ergste. Want die anderen er zijn er inmiddels ook wel een
heleboel weg op Poortweg. Daar was namelijk. #01:08:58-6#
R: T. niet.. En J. ook niet. #01:09:03-0#
M: Het was daar ook groter. Omdat ze meer konden kijken, wat kunnen we voor jou voor
andere activiteiten of andere dagbestedingen verzinnen. Ze zijn ook een tijdje in het
gemeentehuis geweest om daar schoon te maken. Ze zijn ook in de tuin geweest. Nou ja goed.
Hoe heet dat meisje wat toen aan de telefoon zat. Die is toen ook weggegaan. Dus als we dan
kijken ook van die meidengroep. Er zijn gewoon van die dingen dat er meer mensen hadden
en meer konden kijken van waar kunnen we jou zetten. Van wat is leuk om te doen. En daar
kan je dan naartoe om te gaan werken. Meer outplacement activiteiten dat hadden ze dan ook.
Daar was het groter. #01:09:49-7#
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I: Wat voor outplacementactiviteiten? #01:09:50-4#
M: Dat je dan. Dat zij dan ook bijvoorbeeld ging werken in het gemeentehuis. Er zijn er ook
die gaan werken in de tuinderij. En als dat natuurlijk bevalt dan zit je niet in het gebouw maar
je gaat ook buiten werken en als dat bevalt dan kan je zeggen dat ze daar mochten blijven
werken. Of ze gingen daar voor drie dagen werken ofzo. Dus dat ze niet afhankelijk zijn van
het activiteitencentrum maar ook van dingen daar buiten. #01:10:18-9#
R: Ben ook een paar keer mee geweest naar buiten. Met paprika's ofzo. Ik hoorde veel
verhalen daarvan. Maar toen ik het toen had meegemaakt dacht ik van. Hoe kun je in deze
warmte werken? #01:10:32-6#
M: Nou. maar voor hetzelfde geld heb je het heel erg naar je zin en kun je daar drie of vier
dagen gaan werken. #01:10:44-4#
R: Toen is het gestopt volgens mij. #01:10:45-0#
I: Dus ze zochten meer wat bij mensen paste. #01:10:49-1#
M: En ja van wat vindt je leuk. Als je wil dat je tot 65 in het gebouw bleef mocht het ook.
Maar vooral de jongere mensen. Ja, daar zochten ze toch wel andere dingen voor. Groter.
Misschien meer kanalen. #01:11:04-2#
I: Maar de keuzevrijheid die is dan minder geworden. #01:11:10-5#
M: Ja ook wel. Want waar ze nu is dat is meer voor drie dagen een beetje aansudderen voor
mensen met een niet aangeboren hersenafwijkingen. En die gewoon een activiteit moeten
hebben. En daar is hun groep toen bij in getrokken. En het was voor hun ook heel nieuw, van
ja andere mensen die moeten we andere activiteiten geven. #01:11:34-2#
I: Dus het is ook niet helemaal geschikt eigenlijk. Of minder geschikt. En als je dat nu niet
fijn vindt. Kun je dat dan ook aangeven. Is er iets anders mogelijk? Ik begreep. Het is gewoon
vrij moeilijk. #01:11:52-3#
M: Nou, ik zou diegene die dus nu weg is die was daar zo'n beetje de leider. En dat was niet
echt een makkelijke vrouw. En nu is er gewoon een wisseling van de wacht. Dus je moet
gewoon afwachten. Wat komt er dan. #01:12:09-4#
R: Ik krijg vaste begeleiding. Maar P. gaat nu ook. Zij heeft nog een dochter, de tweede
begeleiding. Want wij hebben er twee. Maar die andere begeleiding gaat nu op vakantie met
haar dochter, omdat het nu meivakantie is gaat ze nu met vakantie. En dan moet ze nog twee
weken wachten voordat er eindelijk een goede begeleiding is. #01:12:36-7#
M: En dan moet je weer afwachten wat daar de goede richtlijnen van worden. Dus eigenlijk
hetgene wat prettig zou zijn is meer keuzevrijheid van de mensen zelf vooral voor hun
dagelijkse activiteiten. #01:12:54-8#
I: Dat is jammer dat dat nu minder is #01:12:55-4#
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M: Dat is eigenlijk het enige waar wij tegen aan lopen. #01:12:58-0#
I: Dus voor de rest met de WMO voor jullie betekent het verder nog niet zo veel eigenlijk.
#01:13:05-0#
M: Nog niet. #01:13:05-0#
I: Behalve dan die keuzevrijheid en gewoon dat je minder... Ik vind het inderdaad opvallend.
Want 15 kilometer is niet heel veel. Dat is nou niet.. Maar dat kan toch voor haar heel veel
uitmaken. #01:13:21-4#
M: En ze mopperde toen ook heel vaak. Ja, ik zit nu uren in het busje want zij was toen één
van de eersten die werd opgehaald. Maar dat ligt er natuurlijk aan, waar kies je voor. En aan
de andere kant was het voor mij ook wel weer eens ja.. ehh.. zij was de hele dag weg. En nu
moet je toch weer. Ook als je vrij bent en zij is weg. Dan moet je toch op je horloge kijken
van half tien. Om negen uur wordt ze opgehaald maar vanaf half drie kan ze hier thuis
verwacht worden. Soms kan ze als ze weet dat ze alleen thuis moet komen, dan kan dat wel.
Maar het is heel vaak, nu is je vader nog weleens thuis. Maar anders was het heel vaak, ja ze
kon niet alleen zijn. Dus dan was het weer. 'Ik verveel me', of ze belt me op mijn werk. 'Ik ben
nu thuis, oh wat kan ik gaan doen, kan ik soep klaar maken, kan ik een boterham nemen, mag
ik chippies. #01:14:23-3#
I: Alleen zijn dat is gewoon moeilijk? #01:14:24-6# #01:14:26-9#
I: Hoe vindt jij het als je alleen thuis bent W? #01:14:34-1#
R: Niet echt leuk. Het is gewoon van. Ik weet niet wat ik moet doen. #01:14:41-5#
I: Je weet eigenlijk niet wat je moet doen. #01:14:44-3#
M:Terwijl je een groot deel van de dag eigenlijk voor de tv zit. #01:14:49-7#
I: Dat er iemand is dat is belangrijk. #01:14:58-5#
M: En dat is het, dat had ik vroeger nog weleens. Van ja, ik heb een hele dag. Dan kan je het
huis opruimen. Nu is het toch weer van je kunt ook niet hebben dat als zij thuis komt dat het
dan een zooi is. #01:15:16-9#
R: Mam moet opletten dat ze om drie uur mij komt ophalen. #01:15:19-5#
M: Dat vergeet ik huis niet. Dan doe ik gelijk boodschappen. #01:15:26-5#
M: En ik ben ik beweging. #01:15:29-2#
R: Maar je bent wel vaak te laat want ik ben de enige die op jou moet wachten #01:15:44-6#
I: Maar jullie hebben twee jaar geleden een interview gehad, en nu hebben we natuurlijk een
gesprek. Stel je voor, ik denk niet dat het gebeurt dat je over twee jaar weer een gesprek zou
hebben. Wat zouden jullie dan het liefst willen. Hoe het zou gaan? #01:15:55-3#

152

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

M:Nou ik denk dat het, dan hoop ik over twee jaar dat W. op een plekje zit waar ze het naar
haar zin heeft. En dat we een vooruitzicht hebben dat ze dan ergens ingeschreven staat, dat ze
denkt van ok, hier zou ik het wel inhouden voor de komende twee jaar. Wat vooral belangrijk
is, daar hebben we het wel vaker over gehad W. Als er ergens weinig verloop is dan moet je
niet daar ingeschreven willen staan. Ja, dat is een groep die vaak gewoon niet verhuisd. Dus
daar wil je niet ingeschreven staan. Dan moet je veel te lang wachten. Als zij dan vooral over
twee jaar een dagbesteding heeft. Dat ze zoiets heeft van hier heb ik het wel lekker naar mijn
zin. Hier, ja. Hier red ik het wel, of werk. Dat kan natuurlijk ook, dat je zegt, ok ze gaat één of
twee dagen naar iets toe. Ok hier houd ik het wel vol. Ok mwah dat, dan zou ik al heel
gelukkig zijn. #01:17:03-3#
I: Je zou heel gelukkig zijn. Toch? #01:17:08-5#
R: Als je mij wilt inschreven dan wil ik naar de D. Daar zijn al drie mensen die ik ken.
#01:17:20-3#
M: Ja. W. daar hebben we het al zo vaak over gehad. #01:17:25-7#
I: Jij vindt het belangrijk dat je mensen kent. #01:17:31-7#
#01:17:31-7#
M: Maar op een gegeven moment ken je daar iedereen. Als je ergens gaat wonen. #01:17:357#
R: Maar stel dat ik het niet leuk vindt daar? #01:17:40-9#
M: Dat ligt ook aan je zelf. Voordat je ergens definitief gaat wonen, ben je daar wel een paar
keer geweest. En je moet allemaal aan elkaar wennen, voor de veranderingen. #01:18:00-1#
I: Het onbekende. #01:18:02-0#
I: Je houdt van het vertrouwde. #01:18:05-3#
M: Ja, vasthouden aan het oude vertrouwen. #01:18:09-3#
I: Je zei dat het soms dan ook geïdealiseerd wordt dan ook. Het was zo geweldig op school.
#01:18:18-0#
M: Het leven is niet eerlijk. #01:18:30-0#
I: En krijgen jullie genoeg steun van andere mensen, met zorg? #01:18:37-4#
M: Dat hebben we nog niet echt nodig eigenlijk. Opa en oma die springen regelmatig bij. en
verder hebben we niet echt veel steun nodig hier. Je gaat gewoon zelf. #01:18:48-8#
I:En jullie redden. Want ik vind dat wel opvallend. De WMO die wil dat de omgeving meer
gaat doen maar jullie doen eigenlijk al heel veel. Jullie redden je eigenlijk al heel goed zelf.
#01:19:00-8#
M: Ja. Dat is eigenlijk het lullige. Als je zelfredzaam bent en je klopt dan aan voor hulp dan
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zeggen ze je moet zoveel mogelijk zelf doen. Terwijl als je vanaf het begin eigenlijk al, stel
we weten geloof ik sinds haar 7e, 8e dat ze een spierziekte heeft. Als ze toen al regelmatig
hadden aangeklopt dan had je nu al veel meer gedaan gekregen. Dan had je veel meer aan het
zeuren geweest. Veel meer misschien ondersteuning gehad in wat dan ook. En dan wordt het
wel geaccepteerd. Dan wordt het wel geaccepteerd dat je hulp nodig hebt. Terwijl als je al, als
je het gewoon elke keer regelmatig alles zelf doet. Dan wordt er gekeken, van ja maar je moet
meer zelf doen. Ja, maar wat moet je dan nog meer zelf doen. #01:20:00-0#
I:Dat is niet helemaal eerlijk eigenlijk. #01:20:03-4#
M: Kijk als je.. Gewoon een vergelijking. Kijk ik heb een collega die fietst elke dag naar haar
werk. De ene keer fiets ik, de andere keer neem ik de auto. Toevallig ben ik in een paar weken
geflitst dat ik de auto had en ik krijg een aanbieding om mee te doen aan het 'wees geen
filedier programma'. Ik krijg nu per maand een paar tientjes ofzo terwijl als ik elke dag naar
mijn werk fiets. Dan krijg ik dat niet. Toevallig omdat ik een paar de auto heb genomen wordt
ik wel geflitst. Dus nu word ik beloond voor hetgene wat mijn collega altijd doet. Het is
gewoon alles wat ik al die jaren al heb gedaan aan zelfzorg, aan mantelzorg dat wordt gewoon
geacht. Maar als je nu gewoon hulp vraagt dan wordt er gezegd van ja probeer zoveel
mogelijk zelf. #01:20:58-9#
I: Nee dat is ook... #01:21:05-2#
R: In de zomer gaan we ook ergens naar toe. #01:21:08-3#
M: He W... #01:21:08-3#
I: Waar ga je dan naar toe? #01:21:07-4#
R: Dan gaan M. en ik naar Parijs. #01:21:15-3#
I: En naar Disneyland Parijs of gewoon naar Parijs? Ook een pretpark. #01:21:18-3#
M: Dat zijn we dus nu aan het sparen met die twee euro die ik per maandag krijg. Kun je
nagaan. Het vervoer kost een paar tientjes per dag. Ik krijg als onkostenvergoeding als ik haar
breng en haal 1,88 euro per dag. #01:21:33-9#
I: Ja, dat is wel een groot verschil dan. Bizar eigenlijk. #01:21:38-8#
M: Terwijl de taxicentrale vraagt tien voor een rit. En ik krijgt 1,88 euro en daar moet ik haar
voor halen en brengen. #01:21:48-8#
I: Ik vind het wel leuk om te zien dat je zo blij wordt als je praat over een pretpark. Dat is wel
helemaal. #01:21:58-1#
M: Dat is ook om haar een beetje in beweging te houden. #01:22:04-9#
R: Het is voor mama leuk dat ik in beweging blijf en voor mij leuk omdat ik dan ook in
attracties kan. #01:22:10-3#
R: De Eifeltoren gaan we beklimmen. #01:22:14-2#
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I: Dat is leuk. #01:22:17-4#
I: Je kunt met de lift of met de trap naar de Eifelhoren. #01:22:21-5#
M: Alleen met de lift dacht ik eigenlijk. #01:22:21-5#
I: Je kunt ook een stukje lopen, maar niet helemaal. Volgens mij kan je tot de eerste
verdieping komen. #01:22:28-8#
M: Je hebt gelijk. Ja. En de trap die was minder druk als de lift. #01:22:38-2#
I: Je kunt niet op het topje komen volgens mij. #01:22:46-8#
R: Maar wel met de lift. #01:22:50-3#
M: Ja, behoorlijk hoog. #01:22:53-3#
M: Dus daarom heb ik niet meer ondersteuning nog nodig. Dat kan misschien wel komen.
Maar. #01:23:02-6#
R: Ik was nog niet klaar. Het is gewoon dat ik nog nooit de Eifeltoren in het echt heb gezien.
#01:23:09-4#
I: Echt waar? Dus je wilt hem heel graag zien? #01:23:13-7#
R: Ik heb hem nog nooit in het echt gezien, alleen in boeken of op tv maar nog nooit in het
echt. #01:23:19-5#
I: En jullie gaan met z'n tweeën dan? #01:23:20-2#
I: Gezellig. #01:23:27-1#
R: En we gaan in mei naar Walibiworld. Dat is een pretpark. Dat gaat gewoon, je gaat
gewoon overal in kunnen. Een kangaroo hoort bij Walibi. #01:23:47-3#
I: Dan gaan jullie er met het hele gezin heen? #01:23:48-3#
I: Het hele gezin. #01:23:48-3#
I: Dus jullie houden allemaal erg van pretparken? #01:23:51-8#
M: Nou de vader gaat mee... maar hij durft nergens in. #01:23:59-1#
R: Gaat papa nergens in? #01:24:01-0#
M: Nou misschien dat houten ding. Maar. #01:24:01-8#
I: Geen enge dingen in ieder geval. #01:24:07-5#
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I: Hebben jullie? Volgens mij heb ik wel redelijk wat ik wilde weten maar misschien hebben
jullie zelf nog dingen die jullie zouden willen vertellen. Of is er nog iets belangrijks wat jullie
nog niet gezegd hebben? #01:24:23-1#
M: Nee. #01:24:23-1#
I: Het idee van de gemeente was ook juist dat we gewoon meer een gesprek hadden. Ik ben
helemaal niet een lijstje afgegaan met dingen. Maar ik wilde vooral weten wat er bij jullie
speelde enz. #01:24:34-1#
M: Nee, er speelt eigenlijk. Ja, het sukkelt gewoon door. #01:24:39-8#
I: Het sukkelt gewoon door? #01:24:41-3#
R: Dus als je echt iets wilt weten, ik ben over drie nachtjes jarig. #01:24:48-0#
I: En dan wordt je 22? #01:24:48-2#
R: Ja. #01:24:49-4#
I: Ga je het vieren? #01:24:52-3#
R: Ja mijn vriendje komt. #01:24:52-3#
I: Dat is gezellig. #01:24:50-8#
I: En komt je familie ook nog? #01:24:56-8#
R: Mijn opa en oma die komen wel en mijn tante waarschijnlijk. Mijn nicht, mijn nichts
dochter. Mijn schoonneef. #01:25:11-3#
M: We gaan zo meteen even naar de Macro om vlees in te slaan. Voor de BQQ. #01:25:16-0#
I: Want het kan weer de BBQ? #01:25:20-3#
M: Ja een binnen BBQ. Dat had ik al gekocht voor alle regen die ze hadden voorspeld.
#01:25:28-7#
R: Het regent dus ik ga niet naar de kermis. #01:25:28-2#
I: Je gaat niet naar de kermis? #01:25:31-4#
R: Dat wilde ik wel eigenlijk, maar als het gaat regenen dan valt de hele kermis in het water.
#01:25:37-6#
I: Maar samenvattend: er is in jullie situatie niet zoveel veranderd. Het sukkelt gewoon door.
Jullie hebben eigenlijk door de WMO niet echt problemen erbij gekregen behalve dat er
minder keuze is in de plek waar W. naar toe gaat. En jullie hebben toch wel dat jullie eigenlijk
heel veel zelf kunnen doen. En jullie toch zelfstandig kunnen redden. Maar als je dan iets
vraagt dan luisteren ze niet altijd. Of dan krijg je niet altijd de goede hulp. Dat is eigenlijk wel
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een beetje volgens mij waar. #01:26:11-6#
M: Ja, bijvoorbeeld wat we ook bij de WMO hadden. Die tandem hebben we toen destijds wel
gekregen. Maar op een gegeven moment zeg je ook van ja, ze moet ook zelfstandig kunnen
functioneren. Dus misschien dat ze op een gegeven moment ook zelfstandig naar de
activiteiten kan. En toen hadden we ook gevraagd voor een driewieler. En dat kan dan niet. En
na heel veel zoeken hebben we dan die driewieler, ja die was 500 euro. Ja ok het is te doen en
ja je moet heel goed zoeken. Dan denk ik ook waarom 2500 euro als je hem ook voor 500
euro. Goed er zit natuurlijk ook kwaliteit verschil in, maar voorlopig heeft ze hem. #01:26:578#
I: Maar het is wel heel bureaucratisch lijkt het ook wel, dat het ene dan welk kan. Is er een
soort lijst van wat er wel kan en wat er niet kan? #01:27:06-0#
M: Een traplift kan wel maar een douche verbouwen niet terwijl een traplift twee keer zo duur
is. #01:27:09-2#
I:Dus er zit.. Dan kijken ze toch niet helemaal naar wat jullie echt nodig hebben? #01:27:151#
M: Inderdaad. Ze kijken naar hun lijstje. En zeker als jullie natuurlijk niet zo vaak om dingen
vragen en je vraagt om iets, dan kan dat niet want dat staat niet op het lijstje. #01:27:26-8#
M: Dus je vraagt om hulp, van ja kunnen jullie mij helpen. Kijk ik hoef dat niet helemaal
vergoed te hebben, dat weet ik ook wel. Maar als er net iemand is die je kan helpen. Al zou ik
dan wat moeten kopen. Maar iemand die zegt van WMO ik stuur een loodgieter dan wel om
die leiding om te leggen. Als je ze zegt zoiets ok. Kijk daar is zij heel gelukkig mee. Hetgene
waar je om vraagt krijg je niet. Je kunt wel iets voor twee keer zo duur krijgen. #01:27:59-0#
I: Jullie kunnen dus wel haar vervoer zou je nog om meer vervoer kunnen vragen maar de
fiets niet? #01:28:04-5#
M: Ja. #01:28:05-8#
I: Het is eigenlijk. #01:28:08-5#
M: Ik kan wel vragen voor haar voor vervoer op maat. Maar als ik zeg voor ondersteuning dat
zou dan een eigen bijdrage zijn, geloof ik ook zoiets van 500 euro dan heb je natuurlijk wel
een fiets die iets steviger is enz. Maar dat kan dan niet. #01:28:26-2#
I: Dus het is af en toe een beetje. Het is niet heel logisch als ik het zo hoor. #01:28:33-9#
M: Daarom. #01:28:34-9#
M: Maar goed, we hebben nu in ieder geval een driewieler. Als je dan over een paar jaar
inzakt dat zie je dan wel weer. Voorlopig hebben we dat kleine Fiatje. Ik hoef geen Mercedes
te hebben. Maar een Volkswagen zou bijvoorbeeld ook leuk zijn. #01:28:53-9#
R: Of een Seat? #01:28:55-7#
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R: Die Seat voor de deur die is van ons. #01:29:01-0#
M: Dat is haar verhaal. #01:29:02-9#
M: Maar dat was inderdaad de samenvatting van als je iets nodig hebt dan wel gericht
luisteren. #01:29:12-2#
I: Dat is eigenlijk dat ze dat waar jullie behoefte aan hebben en dat wat de gemeente aan jullie
kan aanbieden dat sluit niet helemaal goed op elkaar aan. #01:29:24-2#
M: Daarom..#01:29:24-2#
M: Daar heb je natuurlijk de stichting MEE ook weer voor en daar hebben we eens in de paar
jaar contact mee gehad. En die vinden. Die wordt geloof ik ook gesubsidieerd door de
gemeente en daar ben ik dan wel weer heel gelukkig mee. #01:29:34-3#
I: Want die luisteren wel gewoon goed? Daar heb je goede ervaringen mee? #01:29:39-5#
M: Ja. #01:29:39-5#
I: Want wat maakt het fijn om met hen samen te werken? #01:29:44-8#
M: Dat ze onafhankelijk zijn en wel naar je luisteren en heel veel oplossingen hebben. Omdat
ze natuurlijk heel veel ervaringen hebben. Er zijn natuurlijk zoveel richtingen waar ze nu
mensen hebben zitten. Dus ze kunnen met alle vragen bij stichting MEE daar kunnen ze
terecht. Ik hoop dat die dan wel mag blijven. #01:30:09-0#
I:En als jullie zelf nu een probleem hebben, moeten jullie dan naar het WMO loket of naar
stichting MEE of is dat onduidelijk. #01:30:12-4#
M: Dan ga ik naar stichting MEE. #01:30:12-4#
I: Want daar heb je goede ervaringen mee. #01:30:18-0#
M:En dat wilde ik nu ook weer in gaan schakelen. Activiteiten wat er voor haar dan nu
eventueel in de buurt nog is. #01:30:27-2#
I: Maar dan denk ik zelf ook, dit is natuurlijk een grote stad. Er zijn natuurlijk ook mensen in
een dorp ofzo. Dus ik had verwacht dat hier veel meer zou zijn. Maar dat valt toch wel tegen
dan eigenlijk. #01:30:36-4#
M: Misschien juist omdat het een grote stad is, omdat ze dan niet weten waar ze.. Je weet op
een gegeven moment niet waar je moet aankloppen misschien. Juist omdat het een grote stad
is. En in een dorp dat maar één loket heeft van paspoorten, problemen en WMO. #01:30:538#
I: Hier zijn zeg maar zoveel plekken dat je niet meer weet waar wat is en waar je heen moet.
#01:31:02-8#
M: Nee. #01:31:03-5#
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I: En informatie over de WMO is dat voldoende? #01:31:07-4#
M: Ik weet echt eigenlijk niet wat de nieuwe richtlijnen zijn voor de WMO. Sorry. #01:31:118#
I: Het is ook helemaal niet erg. #01:31:14-5#
M: Daar heb ik me nog niet in verdiept. #01:31:16-3#
I:Het is meer van ik was meer benieuwd van er gebeurd heel veel. Jullie krijgen mogelijk met
dingen te maken en worden jullie daarvan op de hoogte gesteld. Of moet je het maar
uitzoeken? #01:31:28-9#
M: Ja, het laatste. #01:31:29-8#
M: Je moet het zelf uitzoeken. #01:31:29-8#
M: Ja, als je iets nodig hebt dan moet je zelf maar even achter de computer kruipen, googelen
van wat zijn mijn mogelijkheden. Ik zou het echt niet weten. #01:31:37-5#
M: Het is heel onduidelijk. #01:31:41-4#
I: Dat is goed om mee te nemen denk ik. Het is gewoon lastig dat je niet weet waar je aan toe
bent. #01:31:55-2#
M: Nee, ik zou het echt niet weten. #01:31:55-2#
I: Dat gaan we allemaal meenemen in dit onderzoek. Het lijkt me heel belangrijk dat de
gemeente dat eens hoort. Dat lijkt me heel belangrijk. Ook gewoon dit verhaal. #01:32:04-6#
M: Ja, we hebben de WMO maar als ze niet weten... #01:32:05-0#
#01:32:25-3#
I: Wat er ook gebeurt en waar je moet aankloppen. Dat is natuurlijk. #01:32:16-7#
R: Ik kan nog foto's laten zien van Walibi.
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Respondent 2
I= Interviewer
R= Respondent
V= Vriendin van de respondent
I: Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben S, ik ben stagiaire bij de gemeente. Ik studeer nog
en ik wil graag dat de zorg voor mensen beter wordt dus daarom doe ik dit. Ik kan niet
beloven dat het. Ook in jou situatie kan ik niet beloven dat het verbetert. Maar ik vind het
belangrijk dat de gemeente in ieder geval... Ik merk zelf als stagiaire zelf dat mensen bij de
gemeente niet echt weten waar mensen in de praktijk mee te maken hebben. #00:00:30-0#
R: Voor mij helemaal niets. (lachen) #00:00:33-9#
I: Nee, dus is voor mij belangrijk dat ze het verhaal van jou, dat ze dat dus horen. Dus daarom
vind ik het wel heel goed dat dit interview wordt gedaan. #00:00:39-5#
R: Ok. #00:00:41-8#
I: En we hebben u natuurlijk eerder gesproken twee jaar geleden. #00:00:45-6#
R: Ja, dat kan, weet ik niet meer. Ik heb zoveel aan m’n hoofd. #00:00:50-0#
I: Ja, snap ik. Ik heb in ieder geval nog dingen kunnen lezen over twee jaar geleden. Dus.
Daar gaan we zo ook op komen. En het gaat dus over de zorg en ondersteuning die je krijgt.
En het duurt tussen een uur en 1,5 uur en ik heb dus. Ja, ik neem het op, nou ja. Twee of drie
jaar geleden heeft u meegedaan aan een onderzoek van de gemeente. Maar dat weet u niet
meer. Dat komt misschien zo nog wel. En we hebben toen gesproken over hulp en
ondersteuning en hoe het was, hoe zelfstandig u kon leven toen. En in tussen is er veel
veranderd op het gebied van ondersteuning en alles en wij zijn benieuwd hoe het nu met je
gaan en of er iets is verandert in je situatie ten opzichte van twee/ drie jaar geleden.
#00:01:40-4#
R: Ik woon nou bij mijn schoonouders hier zo. #00:01:42-3#
I: Want ik zag al dat u naam anders is. #00:01:44-7#
R: Ja, ik woon nu bij mijn schouders hierzo, samen met mijn vriendin. Dus ja, het gaat niet
anders. Ik heb mijn huis, ons eigen huis kwijtgeraakt. #00:01:54-6#
I: Dus jullie zijn je eigen huis kwijtgeraakt? #00:01:58-3#
R: Ja #00:01:59-6#
I: Want ik zag al op het naambordje inderdaad dat er een andere naam staat.. #00:02:00-6#
R: Dat is mijn schoonmoeder. Ik ben N. en zij zijn H. #00:02:07-0#
I: Ok. #00:02:07-8#
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I: En hoe is dat zo gekomen? #00:02:11-9#
R: Ja, mijn vriendin werd chronisch ziek, we woonden in Spijkenisse en ik raakte mijn baan
kwijt. Ik moest voor haar gaan zorgen. Ja, en de huur was 700 euro, dus ja, je raakt je baan
kwijt. Het is niet, en werk en voor je vriendin zorgen, dat gaat niet. #00:02:25-5#
I: Nee. #00:02:26-4#
R: En als je twee maanden huur hebt, dat wordt steeds meer en steeds meer en alles. En dan
houdt het een keer op natuurlijk. Trek de stekker eruit en sta je op straat. #00:02:34-8#
I: Dus je zit gewoon thuis nu? #00:02:37-1#
R: Ja met een Wajong uitkering. #00:02:39-5#
I: Een Wajong. En hoe is dat? #00:02:41-1#
R: Niet goed, ik wil heel graag werken. #00:02:47-0#
I: Dat zei je ook aan de telefoon, je was wel heel druk bezig ook. #00:02:49-4#
R: Ja, ik heb zoveel gesolliciteerd ook. Het is nu, ik heb de stekker er uit getrokken maar het
heeft gewoon geen zin. Ik ben al meer als 3,5 jaar aan het solliciteren en 3,5 jaar krijg ik
gewoon nee, nee, nee. En de mensen van de gemeente hebben gewoon niets gedaan. Die
hebben gewoon gezegd, ik had toen een uitkering van de gemeente. Die hebben gezegd: Als
jij bij de Groot heb gewerkt, daarna als je klaar bent kom je morgen terug dan krijg je je
uitkering terug. Puntje paaltje, je bent klaar en je komt terug bij de gemeente en mijn
uitkering wordt gewoon helemaal stop gezet. Ik kon mijn rekeningen niet meer betalen en
steeds meer. Qua gemeente heb ik geen hoge pet. #00:03:21-5#
I: Alleen maar slechte ervaringen? #00:03:22-0#
R: Ja, hele slechte ervaringen. #00:03:25-2#
I: Want je wilt wel heel graag werken? #00:03:26-8#
R: Ik wil heel graag werken maar op één of andere manier had ik gehoopt dat de gemeente of
een instelling mij kon helpen daarmee maar dat is niet het geval. #00:03:35-7#
I: Ja. En weet je ook hoe dat komt? #00:03:39-6#
R: Ik ben heel snel agressief. Ik kan niet met een baas overweg. Kijk als je mij wat beloofd
hoor je je aan je afspraak te houden en niet andersom. #00:03:47-8#
I: Die afspraken, dat vindt je dan lastig? #00:03:51-0#
R: Nou ja, een afspraak vind ik niet lastig maar als je mij voor een baas laten werken. En die
zegt, als je bij mij in dienst bent gaat je salaris bij mij om hoog. En ik werk 2,5 jaar daar en
het is nog niet gebeurd, ja dan gaan bij mij de stoppen door. Kijk bij mij kan je zover gaan.
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Dan houdt het gewoon op. Mij dingen voor de voeten schuiven, dan word ik gewoon gillend
gek. Ik heb gewoon een kort lontje #00:04:15-3#
I: Want ik had gelezen, je hebt wel een beveiligingsdiploma heb je gehaald. #00:04:18-3#
R: Een VTA certificaat, die had ik. #00:04:18-9#
I: Dus je hebt wel gewoon gewerkt? #00:04:20-7#
R: Ja, maar het is allemaal verlopen. En probeer dan nog maar een keer aan de bak te komen.
En toen hebben ze gezegd, je mag via de gemeente of via de UWV. Dat is volgens mij
hetzelfde, de gemeente en het UWV denk ik, of niet. Ze hebben toen gezegd je mag je VTA
certificaat opnieuw halen. Dat heb ik toen één keer gedaan, is niet meer gelukt. Toen hebben
ze gezegd je mag herhaling doen en nooit meer wat van gehoord. #00:04:45-2#
I: Jammer. #00:04:46-7#
R: Maar zo is het wel. Sommige dingen die snap ik gewoon niet. Zowel van de gemeente als
het UVW, je mag het overnieuw doen. Maar als je vraagt: ‘wanneer mag ik het overnieuw
doen?’, dan hoor je niets meer van ze. #00:04:57-7#
I: Nee, dus daar heb je ook niet veel aan. #00:05:01-1#
R: Helemaal niets. #00:05:01-1#
I: Want wat zou je eigenlijk het liefst willen? #00:05:05-5#
R: Nou, ik ben altijd monteur geweest. Trainingsmonteur en alles. En dat is het werk wat ik
heel graag zou willen doen. Ik heb ook verschillende bedrijven al afgegaan, zoveel heb ik
gesolliciteerd. En ik krijg gewoon niets meer terug te horen. Terwijl ik hartstikke graag wil
werken. Het was, ik kom niet meer aan de bak. #00:05:18-3#
I: Ook omdat je al een tijd thuis zit? Dat het lastig is? #00:05:22-1#
R: Ja, 3,5 zit ik thuis, dan is het lastig om weer aan die bak te komen. Ik ben nou inmiddels 31
jaar. Een baas kijkt natuurlijk ook naar mijn financiën. Als je 31 bent ga je niet meer werken
onder de 800. #00:05:31-4#
I: Nee dat is. Dat is wel jammer #00:05:35-4#
R: Ik moet nou al mijn vaste lasten betalen. Maar nu krijg ik ook een Wajong uitkering van
900 euro. Er is opslaglegging gedaan van de gemeente Spijkenisse. Het UVW heb ik nog wat
schulden die ik moet betalen dus er blijft daarvan ook niet veel over. Als ik ken werken en ik
verdien meer, graag natuurlijk. Des te sneller ben je van je schulden en je problemen af. Maar
als je 3,5 jaar aan het solliciteren bent en het lukt niet dan houdt het een keer op denk ik.
#00:05:58-0#
I: Maar ben je wel actief bezig? Je zegt: het houdt een keer op of. #00:06:00-3#
R: Nee, ja ik ben wel aan het kijken en alles, maar het heeft toch geen zin meer. #00:06:05-8#
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I: Nee. #00:06:07-0#
R: Want overal staat een rijbewijs. Nou ik heb geen rijbewijs en dan moet ik die papieren
hebben. Nou dat heb ik niet. En dan ga je bellen en dan zeggen ze 'heb u een rijbewijs?' Nee.
En dan 'sorry dan houdt het op'. #00:06:12-4#
I: Maar dan heb je daar ook niet meer zo'n zin in? #00:06:18-0#
R: Nou ja, ik heb ook tegen het UWV gezegd, ik zeg, het gaat zo niet. Ik zit straks mijn hele
leven thuis. #00:06:27-0#
I: En wat doe je dan op een dag. #00:06:30-6#
R: Nou ik heb een kind, uit school. Mijn vriendin doet de post, die komt net thuis. Ik doe het
huishouden zeg maar wat eigenlijk een vrouw doet. Doe ik nu. #00:06:38-0#
I: En je vriendin die werkt wel? #00:06:39-0#
R: Ja, die doet de post dus ehh. Twee dagen in de week sorteren en twee dagen in de week
lopen, doet ze. #00:06:43-6#
I: Oh ja. #00:06:44-5#
R: En ik doe hier 's avonds hier koken, stofzuigen, huishoudelijke taken, zeg maar.
Boodschappies af en toe. Als dingen kapot zijn repareren. Want ik ben heel handig met mijn
handen. Ik repareer alles. #00:06:56-6#
I: Ja. #00:06:56-6#
R: Ik repareer. Ik kan alles repareren, maar daar kom je niet mee aan de bak. #00:07:00-1#
I: En dus op een dag doe je vooral gewoon dingen in huishouden, zorg voor je kind.
#00:07:08-7#
R: Hoe bedoelt u? #00:07:11-5#
I: Want je woont hier ook met je schoonouders? #00:07:14-8#
R: Mijn schoonouders, mijn kind en mijn vriendin. #00:07:17-7#
I: Doen jullie dat dan samen het huishouden? #00:07:18-2#
R: Nou mijn schoonouders die werken natuurlijk. Mijn schoonvader die heb al, die is vandaag
een dagje vrij. En mijn vriendin doet de post. Dus ik ben meer een beetje zeg maar het
huishouden. We hebben nog een moestuintje dan. #00:07:33-1#
I: Dat is leuk. #00:07:34-6#
R: Waar we af en toe bezig zijn zeg maar, daar hebben we aardappeltjes staan en groente,
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boontjes staan. Dan ben ik toch wel bezig, want heel de dag binnen zitten, ik ken niet binnen
zitten. Ik heb het van mijn vader, ik ben een man die graag bezig is met mijn handen. Graag
bezig is. Je hoeft mij niet op een kantoor neer te zetten of ik word gillend gek. #00:07:52-2#
I: Nee. #00:07:54-9#
R: Ik ben iemand die graag bezig is met mijn handen. Iemand die graag in de natuur is.
#00:07:56-9#
I: lekker buiten. #00:07:58-4#
R: Maar daar is ook geen werk in. #00:07:59-6#
I: Maar. En buiten, gewoon het huishouden. Heb je hobby's die je doet? #00:08:06-5#
R: Nou hobby's. Helemaal geen hobby's, hobby's kosten geld en dat heb ik niet. #00:08:12-0#
I: Ja, maar dat is wel jammer dat je die niet kan doen. Wat zou je het liefste doen als het
gewoon kon? #00:08:18-7#
R: Nou ik heb altijd graag. Ik heb op karate gezeten. Maar ja, wegens omstandigheden en
geen geld kon het niet verder. Want ja contributie kost ook geld natuurlijk. En ik heb altijd
graag gevist, dat gaat niet meer. Visspullen kosten ook geld. En je heb een kind. Kind gaat
voor. #00:08:33-1#
I: Jazeker. #00:08:34-3#
R: Of ik koop schoenen voor mijn kind of ik koop kleding. Mijn kind wil graag speelgoed. Ik
koop liever speelgoed voor mijn kind als dat ik voor mezelf iets koop. #00:08:44-7#
I: Het kind is nummer 1. #00:08:47-1#
R: Ja bij mij op nummer 1 ja. #00:08:50-4#
I: Maar is het niet jammer dat je die dingen niet kan doen? #00:08:51-1#
R: Ja. Het is jammer maar je moet keuzes maken in het leven. En kijk als je werk hebt en je
verdient meer ken je ook meer doen. Kijk, en dat is nu niet het geval. Kijk ik houd 100 tot 150
euro over. Dat is geen jackpot. Kijk en dan heb ik nog een schuldenpost van 65.000 die ik
moet aflossen. #00:09:10-7#
I: Die schulden. #00:09:12-3#
R: Ja, die zijn gekomen toen mijn vriendin chronisch ziek werd. En dan krijg je natuurlijk de
huur, je gas en licht. Je ziekenfonds. Je ken niets meer betalen. #00:09:20-3#
I: Want ik las inderdaad twee jaar geleden over die ziekte, een zeldzame ziekte. En.
#00:09:24-9#
R: Het is wel.. Ze komt er nooit meer van af ook. #00:09:27-8#
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I: Jij had ook veel zorg voor haar? #00:09:30-3#
R: Ja, ik had alleen maar zorg voor haar. We waren alleen maar met z'n tweeën dus ik moest
ook nog voor haar zorgen, ze was zwanger. Ze belande in het ziekenhuis. Het ziekenhuis uit,
ziekenhuis in. Dan moest er voor haar worden gezorgd, haar kleren moesten worden
gewassen. Ja, dat moet toch iemand doen. #00:09:42-9#
I: En hoe is dat nu? #00:09:44-8#
R: Nu. Nu is ze eigenlijk, ze is nog wel chronisch ziek, ze heeft er medicijnen voor en alles
maar het gaat nu goed, dus ze ken ook weer gaan werken. #00:09:51-7#
I: Dus het gaat beter en hoef je niet de hele tijd. #00:09:54-8#
R: Nee, nu ken ze der eigen gewoon zelf verzorgen.. #00:09:57-5#
I: Ja. #00:09:58-2#
R: En kijk als ik werk vind kan ik ook gewoon gaan werken. #00:10:03-6#
I: Dat is natuurlijk wel een opluchting. #00:10:04-1#
R: Ja, maar geen opluchting dat ik geen werk heb (lacht) #00:10:04-5#
I: Nee dat werk is inderdaad vervelend. En heb je het er ook met je vriendin over? #00:10:163#
R: Ja, we hebben het er zo vaak over. Dan kijken we 's avonds vacatures en alles. En dan
bellen we weer, en dat is het papieren moet je weer, en dat moet je weer iets hebben. En
overal worden tegenwoorden rijbewijzen voor gevraagd. #00:10:23-7#
I: Dat is frustrerend. #00:10:24-8#
R: Ja, het is echt frustrerend als je graag wilt werken. En je ziet een functie en je denkt, dat
ken ik. Maar dan zit je weer te hikken tegen ja ik heb geen rijbewijs. #00:10:38-6#
I: Ik las ook twee jaar geleden, jullie hadden toen ook te maken met hulpinstanties. #00:10:420#
R: Ja, we hebben stichting MEE gehad, we hebben onder bewindsvoering gestaan. Ik ben blij
dat we daar mee zijn gestopt. We hebben zelf al aangegeven aan de rechtbank. We begonnen
met een schuldenpost van 35.000 euro. Doordat we bij A. hebben gezeten, de bewind voering,
zijn we naar een schuldenpost van 65.000 euro gegaan. #00:11:00-0#
I: Hoe kan dat dan? #00:11:00-0#
R: Dat weten wij ook niet, wij hebben het gevoel. Wijzelf, mijn vriendin en ik, dat we zijn
bestolen. Maar probeer het maar uit te zoeken. Wij zijn niet zo hoogbegaafd, alleen al het feit
dat we het hun uit hebben laten zoeken. Wij hebben het gevoel dat we voor heel veel geld zijn
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bestolen. In 2,5- 3 jaar tijd van 35.000 naar 65.000 is het dubbele. #00:11:19-4#
I: Maar jullie, want ik dacht dat geld werd toch beheerd? #00:11:23-7#
R: Ja door A. #00:11:23-7#
I: Hoe kun je dan schulden maken als het geld beheerd wordt. #00:11:27-8#
R: Ja, wij kunnen dat niet zelf. Dat hebben hun gedaan. Wij hebben een gevoel dat hun een
gedeelte aan de schuldeisers hebben betaald en een gedeelte naar een andere rekening hebben
overgeschreven. #00:11:37-3#
I: Ok. #00:11:37-9#
R: En wij hebben daar geen inzicht natuurlijk in. Want hun hebben alle papieren,
bankafschriften, alles ging naar hun toe. #00:11:46-6#
I: Nee je weet niets, je hebt geen poot om op te staan. #00:11:46-5#
R: Je weet niets. Dus hun zeggen, het is niet zo en wij zeggen het is wel zo. #00:11:50-7#
R: Want wij vinden het heel erg vervelend dat een bedrag van 35.000 dat dat in twee of drie
jaar tijd opeens 65.000 euro kan zijn. Dat kan gewoon niet. Dat bestaat niet. #00:12:00-2#
I: Nee, dan voel je je ook niet. #00:12:04-4#
R: Nee, we voelen ons gewoon genaaid. Maar waar moeten wij terecht? Kijk en dat is het
probleem. Eerst is hier toen een hogere heer geweest van de gemeente Rotterdam, hierzo.
Toen met een wijkagent hierzo. Die benieuwd was. Een hoge heer en die heeft gezegd dat hij
het uit zou zoeken. #00:12:19-7#
I: Maar dat heeft hij nooit gedaan? #00:12:21-5#
R: Nee, nooit meer wat van gehoord. #00:12:22-3#
I: Heb je het gevoel dat er geluisterd wordt naar je verhaal ergens? #00:12:25-7#
#00:12:26-7#
R: Alleen nu? #00:12:29-8#
I: Nou gewoon. #00:12:33-9#
R: Nee helemaal niet. #00:12:33-9#
I: Dus de hulp van stichting MEE daar hebben gewoon weinig aan gehad? #00:12:36-1#
R: Stiching MEE daar heb je gewoon niets aan. #00:12:39-7#
I: Want je vriendin werd natuurlijk ziek enz. #00:12:45-5#
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R: Maar daar kan je niets aan doen #00:12:47-4#
R: Je hebt het vooral zelf gedaan. Maar die hulp. #00:12:49-5#
I: Heel interessant. #00:12:55-4#
R: We hebben toen ook op den duur gezegd, we stoppen ermee. Want we kunnen toch niet
veel meer voor ons betekenen. #00:12:57-4#
I: Want jullie krijgen eigenlijk helemaal geen hulp eigenlijk? #00:13:00-8#
R: Nee helemaal niet. #00:13:00-8#
I: Alles doen jullie zelf. Geld doe je zelf. #00:13:06-1#
R: Dat heb ik ook gezegd, de schulden. Ik doe geen instantie meer die aan mijn geld komt.
We lossen het nu zelf op. We zijn zo ver in de problemen gekomen door instanties dat we nu
helemaal geen vertrouwen hebben in geen één instantie. #00:13:16-3#
I: Dus de instanties die veroorzaken de problemen eigenlijk? #00:13:18-8#
R: Ja, dat A, dat heeft heel veel problemen voor ons veroorzaakt. #00:13:25-7#
#00:13:26-7#
I: En ken je meer mensen die dat ook hebben? #00:13:29-8#
R: Nee, ze zullen meer klanten hebben, maar die kennen wij niet. #00:13:35-3#
I: Nou dat is ook wel vervelend. Dan wil je natuurlijk hulp hebben met problemen en dan
krijg je meer problemen. #00:13:41-1#
R: Nee, we zijn eigenlijk door stichting MEE die heeft gezegd, dat moet je doen en alles.
Terwijl wij. Mijn vader had al zoiets van dat moet je niet doen want het gaat niet goed. Nou
en stichting MEE heeft gezegd, ja doe het nu maar wel, het is voor je eigen bestwil. Nou we
hebben geluisterd naar stichting MEE. Eigenlijk hadden we naar mijn vader moeten luisteren.
We zijn nu gewoon diep in de problemen gekomen. #00:13:59-5#
I: Maar je krijgt dus ook geen hulp nu met werk zoeken? Alleen het UWV? #00:14:04-8#
R: Ja, het UWV, ik zal het je even laten zien. Ik heb toevallig een brief. Een CV. #00:14:177#
I: Wat vindt je daar van zo'n brief? #00:14:21-3#
R: Ja ik ga, alles doen voor werk he? #00:14:25-1#
I: Het is wel een goede instelling. #00:14:26-2#
R: Ja. #00:14:27-6#
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I: Meer kan je niet doen #00:14:29-6#
R: Ja, meer ken je niet doen als het gaat om werk.. #00:14:32-3#
I: Nee, dat is ook zo.. #00:14:33-3#
I: En als je nou kijkt naar de afgelopen paar jaar is er dan ook iets speciaals gebeurd? Is er een
moment dat er iets veranderd is? #00:14:49-6#
R: Nou het is deprimerend dat je alleen maar thuis zit met alles.. #00:14:52-2#
I: Is er iets veranderd in je situatie? Want een paar jaar geleden zat je natuurlijk ook thuis.
#00:14:55-5#
R: Nou ja niet echt. Nou ja mijn vader die in het ziekenhuis belandde, daar zit je ook mee
natuurlijk. Mijn vader is zwaar hartpatiënt dus die heeft ook een paar keer kantje boord
gelegen. Dus ja, dat grijp je wel aan natuurlijk. Dus je reacties worden ook heel anders
tegenover anderen. Je hebt een kort lontje want het is toch je vader. En dan komt dat op je dak
en dat op je dak. Dan komen de deurwaarders brieven binnen, allemaal dat soort dingen. Je
ziet door de bomen het bos niet meer. #00:15:21-2#
I: Met je vriendin had je en je vader. #00:15:24-8#
R: En m'n schoonmoeder die in het ziekenhuis belandde, die hier voor de deur met haar knie
op de grond valt. Zware operatie gehad, bijna een half jaar weggeweest. Het gaat allemaal niet
in je koude kleren zitten natuurlijk. #00:15:34-5#
I: Dus je gezondheid. Maar is er dan de afgelopen jaren nog iets verandert in jullie situatie of..
#00:15:45-5#
R: Nou, we hebben schuldenbemiddelaar aangevraagd, via de rechtbank en alles. Dat is
afgewezen. Dat is in principe over van ons. We hadden gehoopt dat de kritiekbank of de
rechtbank ons zou kunnen helpen zeg maar. Dan was je binnen drie jaar schulden vrij
geweest. Maar ja dat is helaas is dat ook allemaal afgewezen en ook de rechtbank die heeft
gewoon gezegd, je staat er nu vijf jaar zelf voor. Dus dat is wel veranderd in ons leven. We
dachten dat de rechtbank ons zou helpen. Staan we nu echt helemaal alleen voor. Geen
instantie meer die je helpt. #00:16:14-4#
I: Maar dat is om dat jullie niet willen of ook... #00:16:13-5#
R: Nee, niet niet willen, we wouden het wel.. We wouden worden geholpen door de
rechtbank. Dan was je binnen drie jaar schuldenvrij geweest. Maar nu is het geval dat je
hetzelfde zegt. Jullie worden niet geholpen, jullie worden afgewezen door de rechtbank.
#00:16:31-6#
I: Weet je ook waarom dat is? Dat het is afgewezen #00:16:33-5#
R: Ja, omdat er één schuldeiser niet mee wou werken. Die heeft gewoon gezegd, jullie moeten
beter op eigen rekeningen letten en alles en we moesten papieren meenemen en dat wisten we
allemaal niet. En we moesten een advocaat hebben en dat wisten we allemaal niet. Dus wij
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kwamen daar als leek, dan kwam ik de zaal in en we hadden geen advocaat, niks. Maar ja,
achteraf moest dat wel. Ja, afgewezen en vijf jaar staan we er zelf voor. Na vijf jaar mogen we
het weer proberen. #00:16:58-3#
I: Dan kan je het nog een keer indienen? #00:17:01-4#
R: Maar ja, het is niet leuk. Kijk die structuur dat je een kind hebt, heb je een eigen huissie.
#00:17:06-3#
I: Wil je gewoon je eigen.. #00:17:06-3#
R: Ja. #00:17:07-9#
I: Leven opbouwen enz. #00:17:10-3#
R: Ik ben ook in de dertig, over vijf jaar ben ik dadelijk in de veertig. Het wordt steeds
moeilijker. #00:17:17-1#
I: Nee, dat kan ik me voorstellen. En welke mensen zijn er belangrijk in je leven, op dit
moment? #00:17:24-1#
R: Jij. Nee, grapje (lachen). Mijn vriendin, mijn kind, mijn vader en moeder. #00:17:35-0#
I: Dat zijn de mensen die je veel ziet.. #00:17:37-1#
R: Ja. #00:17:37-1#
I: En zie je daarbuiten ook mensen? #00:17:35-6#
R: Ja, mijn schoonouders ook wel, maar mijn vader en mijn kind staan echt op nummer 1. Als
mijn vader de pijp uit is hoef ik ook niet meer te leven heb ik altijd gezegd. Mijn vader is alles
voor mij. #00:17:51-5#
I: En in de buurt, heb je hier nog contacten met andere mensen? #00:17:54-7#
R: Vijanden. #00:17:54-7#
I: Vijanden? #00:17:55-9#
R: Nee, het is hier niet normaal. Ik kwam laatst een keer van de pinautomaat af. Ik loop hier
mijn eigen straat in en ik krijg een mes op mijn strot, heb je geld bij je? Het is gewoon niet
normaal hierzo. Het lijkt hier af en toe net Amerika hierzo. #00:18:08-8#
(Vriendin komt binnen)
I: Hallo, goedemorgen. #00:18:12-2#
R: Het lijkt hier net Amerika af en toe. Zo veilig is het hier niet. Overdag kun je hier gewoon
lopen enz. Maar als het eenmaal donker wordt 's avonds, je kunt beter binnen blijven.
#00:18:22-6#
169

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

I: Hallo, ik ben S. #00:18:27-8#
R: Dat is dus degene die chronisch ziek is. #00:18:28-9#
I: Dat is je vriendin? #00:18:30-8#
R: Ja #00:18:32-1#
I: Ik zal het even kort zeggen, ik ben S., ik ben stagiaire bij de gemeente Rotterdam en ik wil
kijken hoe het gaat met de zorg die mensen krijgen in Rotterdam om die hopelijk, dat het
verbeterd kan worden. En we hebben twee jaar geleden hier een gesprek gehad over hoe jullie
situatie was. En dan gingen we nu eens kijken of het verbeterd is of er iets is veranderd.
#00:18:56-2#
R: En het wordt allemaal opgenomen. #00:18:57-3#
I: Het wordt allemaal opgenomen zodat ik niet alles hoef op te schrijven. #00:19:00-2#
V: Dat is makkelijk. #00:19:03-2#
R: Nou dan gaan we weer verder #00:19:07-1#
I: Dus qua mensen in de buurt is het niet zo fijn? #00:19:10-5#
R: Nee, de buurt is hier zeg. Het is al zo vaak gebeurd hierzo. Of 's nachts in de straat. Dan
zijn er allemaal auto's geparkeerd en ik heb het ook de laatste keer doorgegeven aan de
politie. Het is hier net af en toe het wilde westen. Als je ook kijkt hoe vaak er een schietpartij
gebeurd hierachter de straat in. Dat is. Mijn ouders houden hun hard vast voor mijn kind
hierzo. Mijn vriendin maakt zich niet zo snel zorgen, maar ik wel. Het is toch een klein kind
wat hier rond loopt. En als het hier niet zo veilig is. #00:19:45-6#
I: Hoe oud is het kind nu? #00:19:45-8#
R: Zes. #00:19:48-8#
I: Maar jij maakt je niet zo zorgen (tegen vriendin) #00:19:52-2#
V: Ik ben hier opgegroeid, eigenlijk. Ik heb wel eerst zeven jaar in Spijkenisse gewoond.
Maar daarvoor heb ik vanaf 1991 hier al gewoond, dus dat was al bijna 13 jaar hierzo. Ik ben
het gewend hierzo. Voor mij is het ons kent ons. #00:20:09-2#
V: Voor hem is het natuurlijk anders. Hij wordt uit zijn oude buurt weggehaald. Wordt hier
naartoe gebracht en dan is het aanpassen. #00:20:18-4#
I: Maar ik las ook terug twee jaar geleden, dat jij een chronische ziekte hebt. Maar ik hoor ook
net dat jullie alles hier zelf regelen, dat jullie er eigenlijk weinig hulp bij krijgen. #00:20:319#
V: Ja, we hebben eigenlijk verschillende instanties wel gehad. Maar nadat we onder
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bewindvoering zijn weggehaald zijn we eigenlijk nog één, twee jaar beter als wat we eigenlijk
drie jaar onder de bewindvoering gestaan hebben. #00:20:46-8#
R: Dat zij ik ook al. Omdat we waarschijnlijk bestolen zijn. #00:20:51-0#
V: Die ene man zou dat toen uitzoeken. #00:20:52-8#
R: Ja, dat heb ik al gezegd, van de gemeente. #00:20:52-8#
I: En hoe is het met die chronische ziekte. Hoe is dat voor jou? #00:21:00-3#
V: Ja, sommige mensen die zeggen hoe komt het dat je zo positief in het leven blijft. Ik zeg, ja
waarom niet. Accepteren, het moet wel. Het is gewoon constateren en je kunt er 100 mee
worden. Ok. Alles gaat goed en de dokters zijn tevreden en alles. Dus dat blijft wel onder
controle. #00:21:21-5#
I: Dat is goed om te horen.. Maar je krijgt dus geen extra hulp daarvoor? #00:21:26-5#
V: Nee. #00:21:26-5#
V: Ja in het begin van. Want ik heb toen in Spijkenisse in het begin toen heb ik ook een
scootmobiel gehad. Toen hebben ze voor mij via de WMO, hebben ze toen alles via de
bewindvoering is dat. Via de WMO en alles aangevraagd. Maar toen werd gewoon gezegd.
Maar ja dat krijg je niet. Omdat hier in Rotterdam wordt ze teveel aan mensen gegeven die
hem eigenlijk niet nodig hadden. Toen hebben ze daar een stop opgezet. Ik ben zelf blij dat ik
hem nog niet nodig heb. Het gaat allemaal nog hartstikke goed. Aan de andere kant dan denk
ik van, voor de WIA in aanraking komen dat doe ik ook niet want ik ben geen bedlegerig
patiënt, ik ben geen terminaal patiënt. Dus ze zeggen van ja, je bent goed genoeg voor de
maatschappij dus ga maar werken. #00:22:04-0#
I: Dus ze vinden je eigenlijk niet slecht genoeg. #00:22:05-5#
V: Nee. #00:22:06-9#
V: Als ik een directeur van een goedlopend bedrijf zou wezen die opeens spontaan ziek zou
worden dan kom je in aanmerking voor het beheer. Dat kom ik nu niet. Helemaal nergens
voor. #00:22:17-7#
I: Dat voelt dan wel oneerlijk ergens? #00:22:18-7#
V: Ja, aan de ene kant wel en aan de andere kant denk ik het zal maar zo wezen. #00:22:23-1#
I: Maar is dat te doen dan, 40 uur in de week werken eigenlijk? #00:22:26-9#
V: Nee, het is te veel. #00:22:29-0#
R: Het is echt te veel. 24 uur max. 32 dat zou nou haalbaar zeggen maar 40 is echt te veel.
#00:22:37-4#
I: Nee, dat is ook. En wat zou jij het liefst willen qua hulp of ondersteuning of zijn jullie
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eigenlijk blij dat jullie die niet hebben. #00:22:47-1#
V: Nou ik heb zoiets van het gaat hartstikke goed zo. We hebben het. Het is wel even de
duimschroeven aandraaien. Maar het is wel dat het nu beter gaat dan toen het toen voor ons
gedaan werd. #00:22:59-6#
I: Ja, kan ik me voorstellen. En we hadden het net over sociale contacten. Dus vooral hier in
de familie is belangrijk. #00:23:08-7#
R: Mijn ouders. #00:23:10-8#
I: Je ouders. Heb je ook vrienden die je ziet? #00:23:14-9#
R: Nou ja ik heb altijd in Spijkenisse gewoond en daar heb ik nog één vaste vriend die ik over
heb gehouden van de 87 die ik had. En daar heb ik nog weleens contact mee. Maar je hebt
alleen maar vrienden zolang je geld hebt. Als je geen geld meer hebt heb je geen vrienden.
Kijk zulke vrienden had ik waarschijnlijk, want ik zie ze nou niet meer. Ze zaten iedere
vrijdag altijd bij mij, dat was hartstikke gezellig. Tot ik een keer zei, komen jullie 's avonds
een keer en neem je eigen fles cola mee en toen zag ik niemand meer. Dus echt vrienden heb
ik niet meer. En zo wil ik het ook lekker houden, lekker rustig leventje, ik heb mijn kind en
mijn vriendin. #00:23:42-2#
I: Je mist het niet dan? #00:23:42-8#
R: Nee, helemaal niet. Van vrienden komt ook ongein. Ik heb vroeger in een criminele
gevangenis gezeten, ook allemaal verkeerde vrienden. Ook wel op het verkeerde pad gezeten.
Ik ben blij dat ik dat niet meer doe. #00:23:57-5#
I: Nee, dus nu doe je. Nu ben je helemaal. #00:24:01-4#
R: Nee hoor, ik heb al lang geen contact meer gehad en als ik ze zie is het goedendag en..
#00:24:09-1#
V: Met dat soort dingen wordt je wel met je neus op de feiten gedrukt. Dus eh, dat je eigenlijk
wel je huis open stelt voor anderen, voor vrienden. Weet je wat. Dan vraag je het eens een
keer andersom, en dan zie je niemand. Dan denk je, ok #00:24:20-4#
I: Dat lijkt me wel een teleurstelling. #00:24:21-9#
R: Nou we hebben toen met mijn verjaardag gehad. We hadden het hele huis. We woonden
net in een ander huis en we hadden bijna zo goed als al onze vrienden uitgenodigd en iedereen
zij ik wil komen. En we hadden stoelen geregeld. We hadden genoeg in huis gehaald. En
puntje bij paaltje zitten we met z'n tweeën. Van ja wat zullen we nou eens gaan doen. Dus we
hadden zoiets van nu weten we eigenlijk wel genoeg. #00:24:47-4#
I: Ja, dat snap ik.. En. Is er nog een gebeurtenis die indruk op je heeft gemaakt de afgelopen
jaren? #00:24:59-3#
R: Positief? #00:25:02-2#
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I: Nee beiden. Het kan positief zijn en negatief. #00:25:03-2#
R: Nou ja mijn vader die is in het ziekenhuis beland dus ja. Dat zijn negatieve dingen die ik
mee heb gemaakt. En positieve dingen, wat is nu positief. Ik heb nog geen werk dus wat is
positief zijn eigenlijk. #00:25:16-5#
V: Zes jaar geleden. De geboorte van je dochter, dat is positief. #00:25:21-7#
R: Ja maar dat is nu al jaren. #00:25:24-7#
V: Ze had het over jaren.. #00:25:27-9#
R: Positief, echt niet veel. Want als je aan het solliciteren bent en het lukt allemaal niet en je
hoopt eigenlijk hulp te vinden want je hebt niet voor niets een Wajong uitkering dus verwacht
je. En als het dan nog niet lukt. Ze hebben mij toen bij USG toen gezet, die hebben we toen
ook weinig geholpen, of niets. En puntje, paaltje zit ik nog steeds thuis met een Wajong
uitkering. #00:25:50-3#
I: Maar ik hoor van je vriendin wel, je staat toch wel positief in het leven. #00:25:52-8#
R: Jawel, ik hang mijn eigen niet op ofzo. #00:25:55-4#
V: Moeten ze nog niet een, doen. #00:25:58-9#
I: Hoe doe je dat dan. Als dat werken soms, als dat lastig is en. #00:26:02-3#
R: Het komt door mijn kind. #00:26:02-9#
I: Door het kind. #00:26:03-4#
R: Ja, Het kind maakt me blijf en vrolijk. Als ik mijn kind zie wordt ik vrolijk. #00:26:12-0#
I: Doe je ook veel samen met je kind? #00:26:15-8#
R: Nou ja, wat we kunnen binnen het potje wordt gedaan. En wat niet ken, ken niet. Kijk ze
vraagt weleens, papa, mama naar de Efteling. Maar ik heb geen 35 euro, 3x 35 euro hoe doe
ik dat. Kijk we gaan nu aan het einde van de maand, dan gaan we lekker naar Drievliet en
alles. Denk niet dat we op vakantie gaan, op m'n vakantiegeld daar is ook beslaglegging op
gedaan. Daar baal ik ontiegelijk van. Want ik houd geen cent over, ik heb gevraagd of ze
alsjeblieft honderd euro van mijn vakantiegeld kunnen overmaken zodat ik wat met mijn kind
kan doen. Ze houden gewoon stijve poten en ik krijg gewoon niets. Dat is gewoon heel erg.
#00:26:47-2#
V: De komende drie jaar maar niet op vakantie #00:26:48-7#
R: Ik had echt gehoopt qua gemeente, dat was de gemeente Spijkenisse dat ze een oogje dicht
hadden geknepen als je van de 600 euro vakantiegeld, hier heb je 100 euro zodat je nog wat
met je kind kan doen in de zomervakantie. En je krijgt gewoon helemaal niets. Mijn kind
heeft dadelijk van school. #00:27:06-3#
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I: Je kunt niet.. #00:27:07-7#
R: Dat is gewoon heel erg. Ik kan niet op vakantie, waar moet ik dat vandaan halen. Met die
honderd euro had ik misschien nog wel een dagje weg gekund met mijn kind. #00:27:12-8#
I: Want jij werkt wel, maar dat gaat dan ook naar de schulden.. #00:27:15-6#
R: Ja gaat ook allemaal naar de schulden. Dat is 150 euro wat zij krijgt per maand dus ja. Je
hebt niet veel. #00:27:24-7#
I: En die schulden gaat dan nog lang duren voordat jullie eruit zijn. #00:27:25-7#
R: Ja 65.000 euro, en je betaalt 50 euro voor één schuldeiser, dus reken maar uit. #00:27:312#
I: Dus dat duurt heel lang. #00:27:32-9#
V: En de schulden waren niet eens zo hoog toen we erin gingen. #00:27:35-1#
R: Dat had ik al gezegd #00:27:37-2#
I: Nee, dat is wel. Dan staan jullie toch wel positief in het leven want het zit niet mee met een
aantal dingen. #00:27:43-1#
R: Nee, het zit helemaal niet mee. #00:27:44-1#
V: Nee als je eenmaal in de verdomhoek zit dan he. #00:27:48-3#
R: Blijven lachen he. #00:27:50-4#
I: Want jullie zeggen verdomhoek.. Ehh.. #00:27:52-2#
V: Ja klap naar klap, stoot naar stoot kan ik wel zeggen, domper naar domper.. Dan ja, duurt
het vrij lang eigenlijk. Maar het is wat ze zeggen, altijd blijven lachen. #00:28:03-9#
I: Want jullie willen er toch wel iets positiefs van maken, want ik hoor van jou, ik ben heel
hard op zoek naar een baan en ik ga me toch inzetten. #00:28:11-6#
R: Zij wil graag solliciteren naar een andere baan zodat ze meer uren en meer geld kan
verdienen. Maar ja, zij komt ook niet zo makkelijk aan een baan. #00:28:17-9#
I: Maar hoe is dat dan die verdomhoek. Daar kom je in en hoe gaat dat? #00:28:23-4#
V: En niet meer er uit. #00:28:24-6#
R: Als je in zit gaat de deksel dicht en kom je er niet meer uit. #00:28:27-1#
I: Hoe komt dat dan denken jullie? #00:28:31-7#
R: Nou ja, het gebeurde eigenlijk toen zij chronisch ziek werd, toen ben je in die hoek terecht
174

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

gekomen en die hoek is alleen maar erger geworden. #00:28:39-8#
V: Het is geen hoek meer, het is gewoon een gat. #00:28:43-6#
I: En wat is dan een lichtpunt. Ik hoor je kind, hoor ik eigenlijk. Zijn er nog meer dingen?
#00:28:49-4#
R: Ja, mijn vader die nog leeft, mijn vader die nog op de wereld is. Dat maakt me heel erg blij
want ik bijna mijn vader kwijt geweest. #00:28:54-6#
I: En hij woont ook in Spijkernisse. #00:28:58-7#
R: C'est ca. #00:28:58-1#
I: En hoe vaak zie je hem? #00:29:01-9#
R: Het liefst zou ik hem elke dag zien. Maar het is nou af en toen misschien één keer in de
maand, misschien één keer in de drie weken. Want ik heb geen geld om elke keer naar
Spijkenisse te gaan. Hij komt af en toe wel hier met de auto naartoe. Maar hij kan niet meer
naar boven lopen want hij zit aan de zuurstof en is zwaar hartpatiënt. Het gaat gewoon niet
goed #00:29:16-7#
V: Maar jullie hebben wel om de dag telefonisch contact. #00:29:19-8#
I: Ja. En ik las in het van twee jaar geleden dat je ook een andere broer hebt. #00:29:25-1#
R: Ja, ik heb ook een broer maar ik heb er geen contact mee. #00:29:27-7#
I: Want een paar jaar geleden hadden jullie nog wel goed contact. #00:29:30-2#
R: Ja, dat klopt maar het was in één keer over. Hij had een eigen zaak gekregen en zijn
vriendin die denkt alleen maar aan haar ouders en niet aan mijn ouders. En aan mijn. Hij mag
met mij geen contact opnemen maar met haar broer wel. Het heeft mij heel erg veel pijn
gedaan. Maar ik heb nu ook gezegd van weet je wat. Mijn ouders hebben ook gezegd, laat
hem lekker links liggen. Hij zoekt het maar uit. Ik ken mijn eigen niet mengen met hem. Hij
koopt horloges van 700 euro, armbanden van 900 euro. Allemaal dat soort dingen. Snap je. En
dan zie ik hem toevallig een keer bij mijn ouders en dan is het, wat vindt van mijn armband.
Het kost 900 euro en dan gaat ie er lekker mee zitten pronken terwijl zijn broertje geen cent
heb. #00:30:05-9#
I: Dat is ook niet. #00:30:03-7#
R: Nee. En als zijn nichie jarig is. Mijn kind dan, komt hij niet. Ook geen telefoontje,
helemaal niets. En dat is gewoon het ergste wat hij heeft gedaan, mijn kind vergeten. Mijn
kind vraagt wel om hem: 'Komt ome Matthieu nog?'. Snap je? En dan zeg je misschien komt
ie. En dan zit je de hele avond te wachten en dan komt ie gewoon niet. Geen belletje helemaal
niets. En een keer dan lopen toeren nou dan wordt ik gek. Als het om mijn kind gaat.
#00:30:32-7#
I: Dat is ook wel heel naar dat dat zo gelopen is. #00:30:38-0#
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R: Ik heb ook zoiets van je bekijkt het maar, als je mijn kind vergeet, vergeet ik jou ook. Hij
moet zijn eigen. Hij zoekt het maar lekker uit. Ik kan me eigen toch niet meten met hem wat
ik heb gezegd. Ik heb gezegd en komt wel weer een tijd dat je tegen een lamp aan loopt.
#00:30:52-5#
V: Eens zal hij het inzien. #00:30:54-5#
R: Als mijn ouders er niet meer zijn heeft hij niemand meer. Want ik heb alleen mijn broer en
ik dan. #00:31:00-3#
I: En met familie van jou (tegen vriendin) zien jullie die veel? Ja natuurlijk de schoonouders.
#00:31:06-9#
V: Nee, iedereen leidt zijn eigen leven. Ja, je hebt wel telefonisch contact met die of geen
maar het is sporadisch dat ze op bezoek komen. #00:31:18-2#
I: Misschien jullie dat of niet? #00:31:18-2#
R: Ik ben helemaal geen familiemens. #00:31:20-2#
V: Nee, mijn moeder heeft zoiets het zal mijn tijd wel duren allemaal. #00:31:26-5#
I: En de buren hier kennen jullie die een beetje? #00:31:27-9#
R: Nou we hebben geen buren, het huis is leeg. #00:31:31-8#
V: Ja de rest van de trap die kennen we allemaal wel. #00:31:34-5#
V: Ik ken iedereen hier. Van vier hoog, aan de andere kant is een jong stel. Die zijn denk ik
vorig jaar getrouwd. Daarnaast daar is ook een gezin. Daar op drie hoog daar aan deze kant,
nou we weten niet eens of het Vietnamees, Koreaans, Chinees, Japans ik heb geen flauw idee
wat het is. Die gaan 's morgens weg en komen 's avonds thuis. Dus die zien we haast nooit. En
daarnaast zit een buurman, die heeft sinds 1,5 jaar een vriendin ergens anders, dus die is de
ene week hier en de andere week daar. Dus die zien we ook haast niet. En hier boven dat is
een, zij is Marokkaans toch. Ja een Marokkaanse moeder met een dochter. En die dochter zit
bij onze dochter op school, dus die hebben wel contact met elkaar. Daarnaast is ook een jong
stel. Dan wij en naast ons is het sinds een maand leeg. De rest is eigenlijk. Het is een komen
en gaan. #00:32:29-4#
I: Het is een komen en gaan. En je hebt eerst speciaal onderwijs gedaan toch? #00:32:35-2#
R: Ja ik heb de VSO gehad. #00:32:36-9#
I: Ja. #00:32:37-5#
R: Omdat ik niet meekon op een andere school. Ik ging te langzaam. #00:32:41-0#
I: Te langzaam? #00:32:42-7#
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R: Ja ik wou niet luisteren, altijd maar je eigen zinnetje. Ik was een vechtersbaas, altijd
vechten, knokken. Ik ben ook een paar keer van school weggestuurd dat ik met de directeur
aan het vechten was. Dat is niet goed maar dat vond ik toen nogal leuk. En uiteindelijk heb ik
een stukje VVO gedaan en nu zit ik hier niets te doen. #00:33:07-2#
I; Maar jij zei wel je bent nu veel rustiger dan toen? #00:33:09-7#
R: Ja. Stukken rustiger. #00:33:10-8#
I: Hoe komt dat dan? #00:33:14-5#
R: Weet ik niet. Misschien, je wordt ouder en alles. Toch dat korte lontje heb ik nog steeds
wel. Zo zit ik hier te praten maar dat kan opeens helemaal omslaan. #00:33:34-0#
I: Even kijken hoor. Maar je zei soms op school kon je het tempo niet bijhouden op een
gewone school. Hoe is dat nu? Heb je daar nog steeds last van? #00:33:45-4#
R: Ik zit niet meer op school #00:33:45-4#
I: Ja, dat is waar. Maar zijn er dingen die lastig voor jou zijn nu? #00:33:52-7#
R: Ik heb dyslexie. #00:33:53-1#
V: 80% vooruitgegaan. #00:33:55-1#
I: Echt waar, dat is goed. #00:33:57-6#
V: Maar soms vraagt hij nog wel eens, hoe schrijf je dit, hoe schrijf je dat. Maar hij schrijft
het op zijn manier. In vergelijking met een aantal jaren terug is dat een hele verbetering.
#00:34:06-6#
I: En hoe heb je er dan aan gewerkt? #00:34:10-8#
V: blijven schrijven #00:34:12-9#
R: Ik schrijf gewoon hoe ik denk dat ik het moet schrijven. Is het met één t of twee t's ja dan
als ze het niet kunnen lezen hebben ze pech gehad. Tot nu toe helpen me ouders me.
#00:34:21-9#
I: Maar daar doe je dan ook echt je best voor om het te verbeteren. #00:34:24-0#
R: Nee, nee, nee. #00:34:26-8#
I: Maar het gaat steeds beter gewoon? #00:34:27-6#
R: Ja, ik schrijf schoon. En dan zegt zij soms, goedzo je hebt geen fouten. #00:34:32-9#
V: Ongemerkt verandert hij het uit zichzelf, van was het nou zo of was het nou zo. Dan
verbetert hij zichzelf toch wel. #00:34:39-2#
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I: Maar het is wel goed bezig, ben je dan eigenlijk. #00:34:42-3#
R: Ja, ik doe wel goede dingen. #00:34:45-0#
I: Maar gewoon. Ik kan me voorstellen dat als het dan tegen zit met veel dingen dat je dan op
een gegeven moment denkt van ja ik heb er niet zo'n zin in maar dat is. Het wordt toch wel. Je
wilt heel graag andere dingen doen. En iets als vrijwilligerswerk is dat nog een optie?
#00:35:03-3#
R: Ja, dat doe ik al, bij de kinderboerderij. Af en toe help ik met takken opruimen, dan weer
met potjes, dan weer met schoffelen, dan weer met water geven. #00:35:14-2#
I: En hoe vindt je dat om te doen? #00:35:19-3#
R: Ja leuk, ik houd van dieren, ik ben opgegroeid met dieren. #00:35:19-9#
V: En buiten zijn he. #00:35:21-7#
I: En dat is hier in de buurt ook. #00:35:23-1#
R: Hier om de hoek. #00:35:25-0#
I: Oh ja. #00:35:26-0#
I: En dan heb je ook nog even iets om handen. Ik zit nog even de vragen te kijken. Ik had de
vraag: Bent u zelfstandig? Maar volgens mij zijn jullie eigenlijk heel erg zelfstandig.
#00:35:36-9#
R: Ja, we doen alles zelf. #00:35:39-2#
V: Inderdaad. #00:35:44-3#
I: En als jullie nou tegen een probleem aanlopen. Waar kan je dan aankloppen voor hulp.
#00:35:49-1#
V: Mijn ouders. #00:35:51-7#
R: Gewoon de familie is toch het belangrijkste. #00:35:54-7#
V: Ja. #00:35:58-7#
I: En de schoonouders jullie mogen hier natuurlijk ook gewoon wonen dus dat is ook. Maar
voelen jullie je wel eens alleen? #00:36:13-1#
V: Nee. #00:36:16-3#
R: Ik heb ook mijn potje dat heb ik ook altijd bij mij (urn van kind). Vier jaar geleden hebben
we een kind verloren. #00:36:26-6#
I: Dat is naar. #00:36:28-5#
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I: En die staat als symbool. #00:36:31-8#
R: Hier zit zijn as in. #00:36:34-9#
I: Oh dat is. #00:36:36-2#
I: Ja. Maar daar staan jullie vaak bij stil? #00:36:47-4#
R: Nou, ik heb het gevoel dat hij hier is. Af en toe zie ik hem ook wel eens volgens mij. Dat is
heel raar. #00:36:56-6#
V: Het is bewezen he, ik bedoel. #00:36:59-2#
R: Het is bewezen he. #00:37:02-2#
I: Even kijken hoor, en wat doen jullie bij tegenslagen, wat als het nu tegen zit? #00:37:11-6#
V: Gewoon even boos zijn, dat is gewoon even, frisse neus halen buiten en weer verder gaan.
#00:37:23-4#
I: Volgens mij hebben we eigenlijk heel veel dingen behandeld wat ik wil weten. Maar ik
weet niet, zijn er voor jullie zelf nog dingen, de gemeente die wil kijken. #00:37:33-3#
R: Misschien met werk. #00:37:35-2#
I: Met werk. #00:37:36-3#
V: Nou ja serieus, de gemeente doet helemaal niets. Want er is het UWV, allemaal instanties.
Maar wat gaat er fout? #00:37:42-8#
R: Nou, laat ze me bemiddelen met de gemeente en het UWV ze hebben meer contacten als
wie dan ook. Laat ze iemand bemiddelen of wat dan ook, met een werkgever. Laat ze een
werkgever naar de gemeente komen om daar te praten. Maar laat ze iemand bemiddelen, laat
ze wat doen. Want ik heb het gevoel dat ze alleen maar op hun gat koffie te zitten drinken en
voor de rest niets doen. #00:38:07-2#
I: Nee. #00:38:09-9#
R: Daar ben ik heel eerlijk in. Jullie zijn zo, zo groot. De gemeente Rotterdam, zo groot. En er
wordt helemaal niets gedaan, er zitten zo veel mensen thuis. En sinds ik een Wajong heb kom
ik helemaal niet meer aan de bak. Laat ze bemiddelen, waarom niet. Ook die mensen met een
Wajong moeten een kans krijgen vind ik. #00:38:31-2#
V: En werkgevers krijgen een bepaald percentage als ze een Wajong dan in dienst nemen.
#00:38:35-7#
R: Maar ze denken aan een Wajong daar moeten ze meer tijd in steken. #00:38:38-3#
I: Maar ik hoor wel, ze krijgen een bepaalde subsidie als ze Wajongers in dienst nemen. Dan
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zou het dus aantrekkelijker moeten zijn. #00:38:47-0#
V: Maar aan de andere kant hebben ze dan zoiets dat ze er meer tijd en aandacht aan moeten
besteden. Want voor hun zien ze het als een mankement wat Wajongers hebben. Dus ja, dat
daar dan weer meer tijd in gaat zitten. Dat compenseert dan weer niet met het bedrag dat ze
daar dan ook weer voor terugkrijgen. #00:39:03-1#
I: Is dat dan een negatief stempel? #00:39:04-8#
R: Ja. Ok. #00:39:09-6#
R: Er zou eigenlijk gewoon meer positiviteit met een Wajong uitgestraald moeten worden.
Van ja ze hebben niet allemaal een mankement en ze willen allemaal graag. En. Het is niet
altijd dat je negatief neergezet moet worden omdat je een Wajong uitkering hebt. #00:39:222#
V: Nee. Want je krijgt nu eigenlijk geen kans. #00:39:26-3#
R: Nee helemaal geen kans. Ik heb een keer proefgedraaid, één dag. Of een week en toen ging
het zo goed, toen had ik zoiets van nou mag ik blijven. Puntje paaltje hoor ik, nee iemand
anders is het geworden. Maar dan heb ik al een hele week voor Jan Doedel gewerkt.
#00:39:35-5#
V: Want dan zie je die campagne en dat soort dingen voor de jeugdwerkloosheid van tussen
de 17 en 27 geloof ik dat ze daar heel erg veel voor doen. En mensen vanaf 27 tot ja 35-40 die
zitten in deze categorie, daar wordt haast niets voor gedaan. Hij wordt 32, ik ben 31.
#00:39:54-9#
I: Hij kan nog jaren mee. #00:39:57-5#
V: Je ziet ook van, neem nu een zomeropleiding, neem nu een zomerbaan als ZZP'er maar dat
is dan wel tot 27. Je hebt ook nog een categorie daarboven en daar wordt niets voor gedaan.
#00:40:10-6#
I: Er wordt niet genoeg voor jullie. #00:40:14-6#
R: Het is gewoon een hoge muur waar je tegen oploopt en die kan je niet omver lopen.
#00:40:16-3#
I: Nee. En je kunt ook het moeilijk bespreekbaar maken, wat ik hoor. #00:40:25-4#
V: Hij heeft het zo vaak bij het UVW op de tafel gehoord. Er wordt gewoon niet mee gedaan.
#00:40:32-0#
R: Ik heb nu iets waar ik naar toe moet en alles. Dan zetten ze mijn CV op een site maar daar
heb ik nog geen werk mee. Dan zit ik nog thuis. Ze beloven dan wel, ik ga bemiddelen en
alles. Puntje bij paaltje, ik zit nog thuis. En een vriend van mij uit Spijkenisse. Die had nog
geen drie maanden een Wajong uitkering en die was aan het werk. Waarom kunnen ze dat
hier in Rotterdam niet? #00:40:49-8#
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V: Terwijl gemeente Spijkenisse kleiner is dan de gemeente Rotterdam. #00:40:53-9#
R: Dat snap ik dan niet. Laat ze een beetje hun best doen vindt ik. #00:40:59-6#
I: Want zoals het systeem nu is, zie je dan wat veranderen? #00:41:00-6#
R: Nee, ja het gaat gewoon niet. De Wajong moet een kans grijpen. En ik vind ook de
gemeente en het UWV dat ze moeten bemiddelen. Ze hebben genoeg werkgevers waar ze
opdrachten mee hebben of waar ze contacten mee hebben. Probeer het in ieder geval, laat iets
doorschijnen. Probeer het. Het is niet alleen voor mij, het is ook voor de ander Wajongers. Er
zijn wellicht nog meer jongens met een Wajong uitkering die niet aan de bak komen om
hetzelfde verhaal. #00:41:25-0#
I: Want wanneer krijg je een Wajong? #00:41:28-8#
R: Ja, een Wajong als je geschift bent. #00:41:33-9#
I: Waarom heb jij recht op een Wajong? #00:41:34-8#
V: Omdat hij dus, hij ken dus niet met een werkgever over weg. Hij heeft een bepaalde vorm
van agressiviteit in hem zitten van als hij hen dus achter zijn vodden aan wordt gezeten dan
wordt hij boos. Dan kan er een licht vlammetje ontvlammen bij hem om het maar zo te
zeggen. En toen hebben ze gezegd van ja dat, is niet helemaal. Normaal gesproken krijg je een
Wajong uitkering vanaf je 18e ofzo. Maar dat hebben ze bij hem pas later geconstateerd.
#00:42:01-9#
I: Ook om die reden. Ja, en hoe ga je.. Zeg maar stel je voor je krijgt een kans om aan het
werk te gaan. Hoe ga je dan om met die agressie zeg maar. Met die. #00:42:15-0#
R: Geef mij een blaadje waar iets op staat en laat me even mijn gang gaan. Maar ga niet de
hele tijd achter mijn reet aanlopen want ik ga echt met een hamer gooien. #00:42:20-9#
I: Je moet je eigen dingen kunnen doen. #00:42:25-3#
R: Mij moet je echt niet achter mijn reet aanlopen. Ik moet echt. Ik wordt echt agressief.
#00:42:28-3#
V: De beste banen voor hem zijn gewoon als hij 's ochtends om 9.00 of om 8.00 moet
beginnen. Ze zeggen van dit en dit moet om 17.00 klaar zijn. Ik zou zeggen laat het hem maar
doen. En hij zorgt wel dat het om 17.00 klaar is. Maar hij heeft één keer een werkgever gehad,
die om de vijf minuten kwam kijken van oh ja dat klopt niet en je moet dit zo en zo doen. En
toe is ie gewoon boos weggelopen. #00:42:46-8#
R: Dat past gewoon niet goed. Dat sluit dan gewoon niet goed aan. #00:42:50-8#
R: Je moet mij gewoon een opdracht geven en aan het einde van de middag is het klaar.
Adios, maar je moet mij niet de hele dag achter mijn reet aanlopen. #00:42:58-4#
I: Zouden ze dan ook wat meer rekening moeten houden eigenlijk met die. #00:43:03-6#
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V: Dat hebben wij toen ook op papier gezet, hij heeft dit en hij heeft dat. Elke keer krijgt hij
wel een brief voor een uitnodiging van het UVW van ze hebben wat gevonden en dat komt hij
bij mij en dan ja, ga je bemiddelen dit en dat en dan ben je weer een aantal maanden verder en
je hoort weer niets. #00:43:21-0#
I: Je hoort maar niks. Maar er zijn meer mensen met een Wajong, ze proberen hen te
stimuleren om een plek te geven #00:43:27-0#
R: Ja dat zullen veel jongeren zijn, die hebben hem eigenlijk vanaf jongs af aan. Dus.
#00:43:30-1#
V: Ze kijken meer naar de jongeren dan naar.. #00:43:34-5#
R: De ouderen die vinden... die laten ze maar thuis zitten. Maar met het geld wat ik nou heb
kan ik sowieso geen leven opbouwen, want dan kom je nergens. Daarom wil ik gaan werken,
ik wil van mijn schuld af en een eigen plekje opbouwen. Nee, als ze niets voor mij doen en
het lukt niet dan houdt het denk ik een keer op. Dan sta ik dalijk op straat in een kartonnen
doos. Want haar ouders blijven ook niet eeuwig leven. #00:44:00-5#
I: Nee, jullie kunnen daar nu leven. Maar als haar ouders iets overkomt, in de toekomst sta je.
#00:44:05-7#
Is het dan ook, hebben jullie dan recht op een andere uitkering. #00:44:12-6#
R: Dan krijg je misschien van de sociale dienst een uitkering maar dat is ook 1200 euro, en
waar kom je met 1200 euro, daar kom je ook ergens. We worden behoorlijk gekort.
#00:44:22-5#
I: Dus het is financieel gewoon erg moeilijk in je situatie. #00:44:25-3#
R: Ook als je hard werkt dan is het gewoon. #00:44:29-4#
V: Dat is in principe gewoon prioriteit nummer één dat hij een vaste baan gaat vinden. En dat
het voor mij een vaste baan met meer uren gaat worden. #00:44:35-2#
I; Dat je meer uren hebt en je schulden kan aflossen en./ #00:44:39-5#
V: Dat hij in ieder geval weer onder de mensen is. Sociale contacten opdoen en ja het is nu
alleen maar thuis zitten en thuis zitten en daar wordt je ook niet echt gelukkig van. #00:44:489#
I: Want ik hoor dus eigenlijk ook niet zo heel veel mensen behalve familie. #00:44:55-8#
R: Ja. #00:44:56-5#
I: Maar met de zoon gaat het goed hier. #00:45:03-6#
R: Dochter. #00:45:03-6#
V: Ja, het is natuurlijk allemaal roze inderdaad. Ik zie hier ook een jongen. Dat is onze
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dochter daarboven. En daarnaast dat is. Die drie die daar hangen dat zijn zoons van mijn
broer. #00:45:13-5#
I: Ok. Daar hebben jullie ook contact mee. #00:45:19-3#
R: Nee. #00:45:20-2#
V: Dat is een beetje verwaterd, die kon niet echt het besluit accepteren dat mijn ouders hebben
gezegd kom maar hierheen en.. Toen werd gezegd het zal mijn thuis niet worden. #00:45:364#
I: Want het was moeilijk om dat te accepteren? #00:45:34-6#
R: Ja. Want hij had al een paar jaar daar voor een aan-uit-aan-uit relatie met zijn vriendin
gehad. Die woonde hier toen een nog een paar straten verder. Toen leefde mijn oma nog in
principe. En die heb toen altijd gezegd, er uit is er uit en niet meer terug. En dat is toen bij
hem een beetje verkeerd geschoten. Van mijn ouders dat die gezegd hebben, je bent eruit en je
mag weer terug. En toen heb hij gezegd van, kom wel weer een keer. Het is niet alleen maar
zijn fout maar mijn moeder die ziet het nu hetzelfde als bijna twintig jaar geleden zoals het
met haar broertje toen gegaan is. Die heeft toen ook het besluit genomen om voor zijn gezin te
kiezen en dat doet hij nu ook. Hij kiest dus nu ook voor zijn vrouw en zijn kinderen alsof hij
voor zijn familie kiest. #00:46:21-8#
I: Eigenlijk hoor ik dan ook aan beide kanten van de familie is het contact minder geworden.
En heeft dat dan ook met jullie situatie te maken dan? #00:46:29-4#
R: Nee, het is gewoon, ieder leidt zijn eigen leven. #00:46:32-8#
V: Ieder kiest voor zichzelf #00:46:36-9#
R: Ja, de kinderen krijgen weer kinderen en de ouders worden weer opa en oma. Het is echt
wel weer. Iedereen een eigen gezinnetje, een eigen weg. #00:46:47-0#
I: Jullie hebben één dochter.. #00:46:47-0#
R: Ja en een zoon in een potje. #00:46:49-8#
V: Je ziet elkaar eigenlijk ook alleen maar op verjaardagen, bruiloften en begrafenissen
eigenlijk. En een dagje, ja een familiedag hebben we sinds een paar jaar in het leven
geroepen. #00:47:05-1#
I: En jullie dochter heeft het naar de zin met alles? #00:47:11-4#
V: Ja, die vermaakt zich prima. Zodra ze uit school komt dat staan ze naar het balkon al te
roepen van kom je buiten spelen. Ze heb vriendjes en vriendinnetjes op school en de meesters
en de juffen lopen met haar weg. #00:47:25-2#
I: Dat is helemaal leuk, een leuk kind. Maar je zei, ik vind het wel een beetje spannend dat ze
op straat speelt of in de buurt #00:47:31-2#
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V: Met al die gekke verhalen en. #00:47:34-2#
R: Dat was ook toen ik op straat een mes op mijn keel kreeg om mijn geld op te eisen.
#00:47:39-2#
V: Maar overdag is het wel.. #00:47:40-1#
R: Nee, dat was overdag. #00:47:45-3#
V: Dan lees je dan wel weer dat een man verzonnen hebt dat er drie kinderen ontvoerd
worden in deze buurt. #00:47:53-0#
R: En een tijdje geleden is er zelfs iemand met een slagersmes hier op zijn keel op het
voetbalveld, moest zijn telefoon afgeven. Maar er spelen ook kleine kinderen hier in de
speeltuin. Die dat zien, die hebben een trauma voor het leven. #00:48:03-7#
V: En één of andere gek die liep te gillen want jullie zijn allemaal de duivel en ik moord jullie
allemaal uit en uit de naam van die en uit de naam van die. Maar er liepen wel kinderen van
vijf, zes buiten van mama wat is dat en wie is dat. En we zijn er nog achteraan gegaan maar
ja, die is toen hard weggerend en tegelijkertijd de politie aan de telefoon, die zegt had hem
dan staande gehouden. Ja, dat gaat een beetje moeilijk als je er achteraan moet. #00:48:30-9#
I: Naar, dat zijn geen leuke verhalen. Maar als ik een beetje naar jullie luister dan is het
grootse probleem werk en geld. Dat zijn de grootste problemen. #00:48:43-1#
V: Dat gaat een gunstig iets worden zodra er werk in het spel is. #00:48:52-1#
I: En ook het probleem dat de hulp die jullie hebben gekregen dat jullie daardoor slechter zijn
geworden en dat de gemeente eigenlijk weinig kan doen voor jullie. En ik hoor ook dat de
Wajong een negatief stempel is waardoor je veel minder kansen hebt. #00:49:05-4#
R: Denk het wel. #00:49:06-8#
I: Wel tussen de 18 en 28 maar niet van 28 tot en met 40. #00:49:16-2#
R: Want de Wajong bestaat tot 40 jaar ofzo en daarna krijg je weer een andere uitkering.
#00:49:16-6#
R: Heel je leven. #00:49:18-2#
V: Dat je Wajong je hele leven mee kunt nemen. Dus dat. Of dat een optie is dat je tot je je
kist in gaat dat het een optie is om aan je Wajong vast te blijven zitten. #00:49:29-5#
I: Dus dan is eigenlijk het belangrijkste wat jullie zouden willen is een baan, een
dagbesteding, gewoon. En dan.. #00:49:37-4#
V: Ja het is gewoon jammer dat bepaalde zaken die gebeurt zijn, die bewindvoering dat niet
meer terug te draaien is. #00:49:41-9#
I: Nee, er zijn gewoon fouten gemaakt los van jullie en daar hebben jullie ook. Daarnaast zijn
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die fouten ook niet gecorrigeerd. #00:49:51-7#
R: We hebben contact met de belastingdienst en alles gehad en de bewindvoerder die heb toen
terwijl die wist dat we hier al bijna twee jaar woonden de huurslag twee jaar door laten lopen
en daar zijn ze toen achteraan gegaan. En wij zijn het dupe ervan. Want wij mogen wel het
bedrag terugbetalen. En dan zeggen ze wel simpelweg, jullie boeten er voor. #00:50:07-7#
I: Jullie hebben gewoon heel veel pech eigenlijk. #00:50:09-8#
V: Het was 38.000 bijna 40.000 toen we er ingingen en toen we gestopt waren kregen we een
uiteindelijk optie dat het 68.000 geworden is. Dus ja dan wordt je ook niet echt vrolijk.
#00:50:23-4#
I: Nee dat kan ik me ook goed voorstellen. Dat is ook veel pech. En jullie moesten het
gewoon heel erg zelf doen. Nou heb je nog iets wat je zou willen toevoegen. #00:50:39-1#
V: Nee nou ja. Ik hoop ook wel in ieder geval van dat het positieve naar voren komt en dat hij
gewoon veel geluk zal krijgen bij het vinden van werk. En dat ze meer gaan doen voor de
oudere Wajongers. #00:50:55-3#
I: Want het idee is zeg maar dat er meer verhalen. Er zijn veel onderzoeken met cijfertjes. Van
zoveel mensen dit, zoveel mensen dat. Maar dit idee is hoe meer gewoon ideeën van mensen
dat ze daar eens over horen dat het fout gaat, dus ik hoop zelf ook dat het. #00:51:14-5#
V: Dat hopen wij ook, het gaat al een tijd zo. #00:51:19-5#
I: Er verandert dus ook niet veel? #00:51:19-5#
V: Nee helemaal niets. #00:51:23-2#
R: We gaan altijd weer met negativiteit naar het UWV toe, van ja ik kom daar toch alleen
maar als ze dit of dat zeggen en werk hebben ze nog niet. #00:51:33-0#
I: Ja dat is heel vervelend. #00:51:36-0#
I: Ik ga hem uitzetten. Heb je nog iets wat je zou willen zeggen #00:51:40-6#
R: Dag gemeente, nee grapje (lachen) #00:51:40-6#
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Respondent 3
R= Respondent
I= Interviewer
I: Ja, nou dat is goed. Ik zal me zelf eerst even voorstellen. #00:00:06-3#
R: Ik doe ze even in, dan hoor ik wat. (doet gehoorapparaat in) #00:00:11-6#
R: Even het hoorapparaat in.. #00:00:14-9#
I: Ik ben S. en ik loop stage bij de gemeente Rotterdam en ehh.. op de onderzoeksafdeling en
we hebben natuurlijk twee a drie jaar geleden al eerder met u gesproken. En wij zijn eigenlijk
benieuwd hoe het nu met u gaat een paar jaar later. En het zal ongeveer een uur duren het
gesprek. #00:00:35-2#
R: Ja. #00:00:36-6# #00:00:38-5#
I: En de brief heeft u gekregen. #00:00:41-1#
R: Ja, ik ken het want ik heb het al een keer eerder gehad. #00:00:43-2#
I: Ja dus, dan hebben we eigenlijk een vraag. Twee a drie jaar geleden hebt u meegedaan aan
het onderzoek van de gemeente. #00:00:49-1#
R: Ja, klopt. #00:00:49-3#
I: Er is toen gesproken over de hulp en ondersteuning die u kreeg om zo prettig mogelijk
zelfstandig te kunnen leven. Er is intussen veel veranderd op het gebied van ondersteuning.
En wij zijn benieuwd hoe het nu met u gaat. En of u persoonlijke situatie veranderd is.
#00:01:06-3#
R: Nee, eigenlijk niets, dat is eigenlijk alleen maar hetzelfde gebleven. Er is eigenlijk
helemaal niets veranderd. #00:01:12-7#
I: Helemaal niets veranderd? #00:01:15-8#
R: Nee, helemaal niets. Er is alleen een andere hulp gekomen in de huishouding. En de rest is
eigenlijk allemaal hetzelfde gebleven. Dus. En ze hebben een stoeppie gelegd van de
gemeente. Ja, dat hebben we zij fijn gedaan. #00:01:28-4#
I: Dat is fijn. #00:01:29-8#
R: Ja, dat is een mooie. #00:01:31-9#
I: Wat hebben ze dan? #00:01:34-1#
R: Het was een drempeltje en ik had een scootmobiel en dat ging niet met die scootmobiel.
Toen hebben ze een mooi. Toen hebben ze een stoeppie gelegd. Dat hebben ze wel gedaan.
#00:01:53-3#
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I: Dat hebben ze wel gedaan. #00:01:54-1#
R: Dat was een mooi voorbeeld. De rest is eigenlijk niets veranderd natuurlijk.
(onverstaanbaar gebrabbel). Tussen mij en L. Dat je dus denkt van dat het steeds moeilijker
lopen is. Ik wou dat ik meer handzorg had en meer dingen had. Ik ben best wel moe omdat ik
steeds moeilijker loop. #00:02:15-9#
I: Wat is voor u dan vooral moeilijk? #00:02:17-1#
R: Ehh? #00:02:18-4#
I: Wat is dan het moeilijkste. #00:02:22-5#
R: Het moeilijkste is. Als je naar de badkamer loopt heb je drempeltjes. Dan moet je echt
oppassen de drempeltjes en trapjes en rotzooi dat kan ik allemaal niet. En hier heb je nog die
trappies en drempeltjes. #00:02:34-6#
I: Dus ik begrijp dat het huis eigenlijk nog niet helemaal is ingericht. #00:02:33-5#
R: Ja, kijk als je van de kamer af komt en je moet naar de wc toe enz. Of even douchen. Dan
moet ik al een mat hebben, antislip anders val je en de andere kant de drempeltjes die daar
zitten. En voor mij valt dat niet mee. En de hele tijd geeft dat een, je eigen vast gaan houden.
#00:03:05-1#
I; Maar heeft u ook om hulp gevraagd daarvoor? #00:03:10-3#
R: Wat? #00:03:10-3#
I: Heeft u ook om hulp gevraagd? #00:03:10-3#
R: Nee, ik krijg geen hulp. Ik woon met mijn zoon samen, D. En ik ga het ook niet redden. Ik
heb huishoudelijke hulp normaal gesproken op vrijdag. Maar ik ga niet. #00:03:23-3#
I: Die komt één keer in de week. #00:03:24-7#
R: Dan ga je maar niet zeuren, ik kom voor de wc en ik kom voor de badkamer. F. ga om hulp
vragen daar doe ik niet aan. Dan pak ik mijn eigen wel vast. Dan ga ik.. #00:03:40-6#
I: U zei het zou makkelijker zijn als er rekening wordt gehouden met de drempeltjes en alles.
#00:03:45-8#
R: Ja, dat is echt. Daar staan mensen niet bij stil. Ik merk zelf echt dat er hier diverse
drempeltjes zijn. Mij maakt het. Dat doen ze niet. Maar de drempeltjes dat kan ik niet.
Drempeltjes bij de deur, drempeltjes hier in huis. Dat zijn dingen. #00:04:09-8#
I: En kan de zorg kunnen die dat niet veranderen voor u? #00:04:16-3#
R: Dat weet ik niet. Ik heb het er toen over gehad. Ik heb gezegd. Kunnen jullie drempels
neerhalen? #00:04:20-0#
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I: Nee, dat doen we niet. We halen er geen drempels uit, zei ze. #00:04:25-1#
I: Nou, ik zei misschien is het makkelijk als ik met die kruk loop dat alle drempels weg zullen
zijn. #00:04:31-8#
R: Nee, we halen de drempels er niet uit. We gaan ze er niet uit halen hebben ze toen tegen
mij gezegd. #00:04:38-4#
I: Dat is dan toch moeilijk om daar hulp bij te krijgen. #00:04:43-2#
R: Ja als ik straks een huisje heb en ik mag hier niet blijven zitten zeggen ze. Maar als, want
dan zitten we met de kosten zeggen ze. Ik zit hier nou vier jaar. Dan zeggen ze een nieuwe
huis. 'Nee, mevrouw u staat voor een aangepast huisje. U zien te. Ik zei dat is leuk. Want ik,
(??) geen drempeltjes. Ik wou dat ik het allemaal maar kon. En dat zijn dingen. Ik gun het
niemand maar dat is hartstikke lastig. #00:05:16-1#
I: Hartstikke lastig ja. En u zei u moet hier uit. U mag hier niet blijven in dit huis. #00:05:270#
R: Nee deze huizen worden over vier of vijf jaar, het kan ook wat langer zijn worden deze
huizen tegen de vlakte gegooid. En dan worden al die huizen. Dan worden die huizen allemaal
afgebroken. Dan moet ik er uit want dan moeten ze een aangepast huis, een aangepaste
woning voor mij gaan nemen. Maar goed. Ik zit met mijn zoon samen dus ik kan niet in een
seniorwoning. En dat wil ik ook niet. Dus dan zeg ik. Nou dan moet het iets zijn wat
makkelijk is maar waar ik dan terecht kom weet ik ook niet. Ze kunnen me niks garanderen.
Maar het zal toch. #00:06:04-4#
I: En als u nou vragen heeft, kunt u iemand daar ook voor bellen? #00:06:13-1#
R: Nee ik weet het ook niet. Ik zit bij de ASVZ maar die weten het allemaal niet. En de
gemeente is de enigste die weet wanneer de huizen afgebroken worden en die moeten me dan
ergens in Rotterdam een woning geven. Bij wie je dan terecht komt.
#00:06:29-8#
I: Dus u weet niet waar u aan toe bent of hoe het gaat lopen? #00:06:31-8#
R: Nee, dat weet ik allemaal niet. Ik mag me daar ook niet druk om maken. Ik kreeg die
hersenbloeding en heb medicijnen. Maar aan de andere kant hier maar blijven zitten hoeft van
mij niet. Ik wil best al is het de andere kant van Rotterdam zitten. Maakt me niet uit. Ik ben
een Rotterdamse. Het gaat mij er alleen om, als ik hier weg moet dan moet het aangepast zijn.
Het zijn hier best leuke huisjes maar het is Slinge. Ik weet niet of je dat ken. Nou en ik kan
geen trappen lopen. #00:07:10-2#
I: Dus u moet een huis zonder trap hebben? #00:07:11-1#
R: Dus ik moet weer. Dus ik moet weer een huis. Mevrouw W. Of ze moeten me een
stoeltjeslift geven. Maar ik zou best een leuk willen hebben ergens. Maar hier komen dus
allemaal nieuwe woningen te staan. #00:07:29-0#
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I: Ze worden dus allemaal. #00:07:32-4#
R: Maar er moeten geen trappen zijn. En seniorwoningen. Ik wordt 60 nou in juli, maar ik ga
er niet in wonen omdat ik een zoon van 24 heb. #00:07:42-0#
I: En je zoon van 24 en jij zei die wil blijven wonen bij jou de komende jaren? #00:07:47-6#
R: Ja, ik zie hem. Vastbesloten. We hebben vast besloten, mits J. Ik kan niet in zijn toekomst
kijken. Maar anders, omdat J. ook lichtverstandelijk gehandicapt is heb ik gezegd, laat hem
bij mij wonen. Maar er zit een maar als ik kom te overlijden dan moet J. wat anders. Dus
eigenlijk moet J. dan weer ingeschreven worden. Maar zolang ik gezond blijf vind ik gewoon
dat J. gewoon lekker bij mij kan blijven wonen ja. Maar goed J. zegt je wordt een oude zeur,
zo is het met die jonge lui. Zo is het toch. Dan heb ik zoiets dan moet hij zijn eigen
inschrijven, hij moet nog 24 worden. Maar zover het er nou uitziet blijft hij hier wonen. Hij
staat nog niet ingeschreven. #00:08:40-9#
I: En u zei hij heeft een verstandelijke beperking? #00:08:42-1#
R: Ja, J. heeft een achterstand van vijf jaar. #00:08:43-8#
I: Ok. #00:08:44-8#
R: Dat is bekend bij de ASVZ. Dat is bekend. En hij staat bij de sociale werkplaats
ingeschreven. Hij werkt nog niet. Hij zit dus 24 uur op mama's lip. Het is niet goed als je 24
uur als je nog heel erg jong bent. Hij moet nog 24 worden om dan de hele dag op mama's lip
te zitten denk ik. Dat is nooit goed. Nee, voor mij is mijn wereld anders dan die van J.
#00:09:14-2#
I: Wat doet J dan op een dag? #00:09:15-2#
R: Ehh. #00:09:17-7#
I: Wat doet hij op een dag? #00:09:19-4#
R: Niks, hij ligt in bed. #00:09:21-4#
I: Elke dag? #00:09:19-7#
R: Ja. (begint te lachen). #00:09:26-2#
R: Ik moet er om lachen maar het is zo. #00:09:28-1#
I: Tv kijken of iets? #00:09:30-2#
R: Ja, hij computert he, computers en televisie. En dan doet hij spelletjes op de computer
(moet lachen). Ik moet lachen. Om te zeggen wat doet J. op een dag dat kun je bewijzen.
#00:09:45-4#
I: Hij staat 's ochtend op. En dan gaat hij daarna op de computer? #00:09:50-5#
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R: Ja en dan om 16:30- 17.00 eten. En dan heeft zijn moeder gekookt en zijn moeder heeft
dan weer alles gedaan. En de hondjes uitgelaten. En zijn moeder heeft dan weer alles gedaan
en dan komt J. een keertje uit bed. #00:10:03-4#
I: En 's avonds? #00:10:05-6#
R: Niks, dan gaat hij weer naar zijn kamer toe. Dan gaat hij roken want ik mag geen rokende
mensen hebben (moet lachen). En dat gaat hij zitten en dan gaat hij weer spelletjes spelen.
#00:10:14-9#
I: U bent natuurlijk wel, je bent wel zijn moeder. Vindt je dat dan goed? #00:10:21-9#
R: Nee, leuk vind ik het niet. Maar er is één ding, hij rookt. Ik mag niet bij rokende mensen
zitten. En hij rookt en ik moet geen rokende mensen hebben. En dan denk ik ga dan maar
lekker roken. Sigaretjes. #00:10:34-5#
I: Want wat jij doet, jij doet alles eigenlijk alleen hier in huis? #00:10:39-1#
R: Ja, ik doe alles eigenlijk alleen hier in huis. #00:10:39-5#
I: Maar vraagt je niet, zeg je niet een keer tegen hem, help ook eens mee? #00:10:44-4#
R: Oh hij doet het een keer. Dan gaat hij koken voor mama, dat doet hij wel. #00:10:51-0#
I: Hij kan het wel? #00:10:52-8#
R: Ja, dat doet hij allemaal wel. En soms zegt ie mama ik zal de afwas doen. Dan zet ie de
afwas neer en droogt ie, dat doet hij wel. Zijn kamer moet hij zelf bijhouden ehh. maar de
rest loop ik eigenlijk alles een beetje zelf te doen, ja. #00:11:06-5#
I: Ja. #00:11:07-0#
R: Ja alleen. Als je de hele tijd op bed ligt. Dan is het natuurlijk moeilijk. He, dan kan je niet
zeggen J. wordt eens even wakker, want hij wordt dan toch niet wakker. Dat is het nadeel. Ik
heb natuurlijk een huishoudelijke hulp op vrijdag. En de rest doe ik lekker alleen, laat ie het
maar uitzoeken. Maar als je zo jong bent. Kijk ik was 15 toen werkte ik al. Kijk je bent nog zo
jong en je leven valt niet mee. Je hebt geen diploma's. Je leven val al niet mee. Je zou
eigenlijk aan het werk moeten. Ja toch? #00:11:52-0#
I: Ja. #00:11:52-9#
R: Je zou. (onverstaanbaar). Toen ik 15 was, was ik al aan het werk. Toen ik 23 was had ik al
kinderen. Ik bedoel mijn oudste zoon is al 36. Als ik nou kijk. Nu kan ik het niet meer. Mijn
hondje houdt me bezig en mijn poesje houdt me bezig. En dan denk ik zo ik heb ook nog een
bezigheidstherapie. Ik doe mijn eigen dingen maar leuk is het niet. Ik zit eigenlijk alleen.
#00:12:29-3#
I: Je zit eigenlijk alleen. #00:12:29-8#
R: Ik zit altijd alleen. #00:12:29-8#
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I: Maar je hebt wel een zoon. Maar hij zit op zijn kamer. #00:12:33-3#
R: Ik ben het gewend, ik maak er geen probleem meer van. Ik klets wel tegen mijn hond of
mijn kat (begint te lachen). #00:12:39-8#
I: Maar ik las, want ik had ook het stuk van drie jaar geleden gelezen. Maar toen deed J. ook
al niet zo veel. #00:12:47-9#
R: J. is altijd bij mij geweest. #00:12:55-9#
I: Maar ja, toen was hij ook dat hij niet zo veel deed. Maar dat is dus ook niet verandert?
#00:12:55-9#
R: Nee, dat is niet verandert. Dat is allemaal hetzelfde gebleven. #00:12:59-9#
I: En ziet hij wel vrienden? #00:13:05-9#
R: Het hele systeem wat hij gehad heeft is eigenlijk allemaal hetzelfde gebleven laat ik maar
zeggen. Dan wat je nog steeds op papier hebt. #00:13:13-5#
I: En bij jou dus ook? #00:13:14-8#
R: Dat is gewoon allemaal hetzelfde. #00:13:14-8#
I: Want jij doet eigenlijk alles in de huishouding. #00:13:19-9#
R: Ik knutsel hier de hele dag. Want wat op papier staat is nog steeds hetgene wat. Al is het
stukjes en beetjes (??). En dan denk ik bij mezelf er zijn nog ergere dingen. Er zijn mensen
die kunnen helemaal niet meer lopen. Kijk ik kan dan stukjes lopen. Nee, maar er is eigenlijk
niets verandert. Helemaal niets verandert. Nee (begint te lachen). Oeh, ik bekijk het maar van
de zonnige kant. Ik zeg dat ik nog een keer moet verhuizen. Nou dan ga ik wel een probleem
hebben met inpakken. Het meeste kan mijn zoon inpakken in stukjes en beetjes. Maar dan
denk ik wie gaat me dan helpen. Ik heb geen familie. #00:14:06-0#
I: Maar je hebt natuurlijk wel twee zoons die wat ouder zijn. Kunnen die niet helpen dan?
#00:14:08-2#
R: Ehh. #00:14:10-0#
I: Je zoons? #00:14:11-4#
R: Nee, die zitten heel veel weg. De ene zit in Wageningen en de ander zit tegenwoordig in
Ede. De ene is 36 en de andere is 35. #00:14:23-0#
I: Maar ze willen toch wel een keer helpen? #00:14:23-0#
R: Nee hoor, bij mama? #00:14:23-0#
I: Ze komen nooit langs? #00:14:23-1#
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R: Nee, die komen helemaal nooit. #00:14:27-8#
I: En weet je ook hoe komt dat? #00:14:27-8#
R: Dat weet ik niet, dat zie ik niet. Maar daar komen ze ook niet. #00:14:37-0#
I: Geen contact? #00:14:39-0#
R: Nee. De enigste die ik heb, heb ik J dan. Buiten (onverstaanbaar). #00:14:50-8#
I: Vindt je het niet jammer? #00:14:50-8#
R: Nee, J. is mijn oogappel en B. die zie ik nooit en F. zie ik ook nooit. #00:14:56-7#
I: Vindt je het niet jammer dat je zo weinig contact hebt met je zoons? #00:14:57-8#
R: Het is niet anders. Ze willen niet. Ze hebben geen zin in die oude zeurende moeder
(lachen). Ik bekijk alles van de zonnige kant. #00:15:08-4#
I: Van de zonnige kant. En wat doe je nou? #00:15:09-0#
R: Dat is niet leuk. Stel nou je hebt kinderen en je kinderen zoeken geen contact meer met je.
Dan zeg je toch ook van ja waarom niet. Ik heb mijn eigen leven zeggen ze dan. Nou dan
zoeken ze het maar uit. Ik ga niet overal van wakker liggen. Van die kinderen zo en zo en zo.
Van die kinderen die zien mama helemaal niet. #00:15:38-5#
I: Wat doe jij nou op een dag? #00:15:38-5#
R: Ehh? #00:15:38-5#
I: Wat doe jij nou op een normale dag? #00:15:42-4#
R: Wat ik doe? Om te beginnen een kopje koffie drinken. Iets langer blijven liggen, ligt er aan
hoe ik heb geslapen. Vroeg naar bed dan ben ik er vroeg uit. Maar wat doe je de hele dag. Het
hondje naar buiten gooien, beestjes verzorgen, de vogeltjes eten geven, mijn huisje
schoonhouden. Wat doe ik de hele dag. Even 's middags een boodschapje doen. Ja, ik houd
mijn eigen bezig. #00:16:07-7#
I: Dus voor het huishouden en voor de dieren zorgen? #00:16:09-9#
R: Ja, ik moet het echt stukjes bij beetjes doen. Je moet niet denken zoals ik het vroeger kon.
Werken dat zou ik geen dag meer volhouden. Als ze mij aan het werk zetten. #00:16:22-2#
I; Hoe is het nu met je gezondheid? #00:16:25-2#
R: Ehh? #00:16:26-8#
I: Je gezondheid? #00:16:28-9#
R: Ik zit er wel mee (laat een heleboel medicijnen zien). Dit is een hele grote rol dan, allemaal
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voor vandaag. En die zijn voor mijn hoofd, dat is voor mijn maag, dat is voor mijn bloeddruk.
#00:16:51-6#
I: En dat is voor één dag? #00:16:49-3#
R: Ja, dat is voor één dag. En dan ben je er nog niet (onverstaanbaar). Ik zou anders. Ja, je zou
mijn niet moeten zeggen zet jou maar aan het werk. #00:17:16-3#
I: Is het ook achteruit gegaan de afgelopen paar jaar? #00:17:16-5#
R: Ja. #00:17:18-3#
I: Hoe merk je dat dan? #00:17:21-3#
R: Tuurlijk merk je dat. Punt één je gehoor is een eind achteruit gegaan. Je lopen is wat
slechter geworden. Je gaat, Je lichamelijke gebreken. Ja, dat merk je wel. Ik heb fysiotherapie
dinsdag. Ik ga daar niet over zorgen hoor. Hoe zeggen ze dat dan. Ach, zeg maar tegen F.
alles gaat goed. #00:17:53-7#
I: Maar dat is niet zo. #00:17:56-2#
R: Onverstaanbaar. Laat ze allemaal maar praten. Iedereen zal wel wat hebben. #00:18:02-4#
I: Dus u zeurt niet graag over als u iets lastig vindt? #00:18:09-5#
R: Wat? #00:18:12-3#
I: U wilt niet klagen of zeuren? #00:18:12-7#
R: Nee, ik ben geen. Ik denk dat ik, ik ben geen klager, ik zeg altijd maar bekijk het maar van
de zonnige kant, ik ben helemaal geen klager, ik wou dat het anders was dan. En ik vind al die
jonge mensen dat één van mij. Dan zou ik graag zeggen ga allemaal aan het werk en doe
allemaal eens wat. Maar kijk luister, ik heb daar niets over te zeggen. Maar nee, als ik het
vergelijk met vroeger dan ben ik van de ouderwetse stempel. Maar nee. ik ben geen klager,
dat zit niet in mij. #00:18:45-3#
I: Maar zijn er dan dingen. Wat vindt u moeilijk? #00:18:47-4#
R: Waarom ik dat vindt. #00:18:50-6#
I: Punt 1 wat ik moeilijk vindt is dat ik geen man meer heb. Die overleden is. Wat moet ik er
mee. Nog steeds, al is het acht jaar verder. #00:18:58-7#
R: Daar heeft u verdriet van? #00:18:58-7#
I: Ja natuurlijk. Mijn man is overleden aan kanker. En daar heb ik altijd moeite mee. Dan zijn
er nog eens plagende buren. Twee. Hier recht tegenover. #00:19:09-7#
R: De buren die klagen ja? #00:19:13-0#
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I: Ja, dat is van de week weer gebeurt, deze week. Die zit recht tegenover mij in dat autootje.
Recht tegenover mij, jongelui en dan eentje die van 74. Nou ja het ene naar het andere. Dan
gaan ze dit en dan gaan ze zeuren over dierenvriend, de dierenpolitie. Dan zeuren ze een
keertje weer over. #00:19:41-9#
I: De dierenpolitie? #00:19:43-6#
R: Ja de dierenpolitie. #00:19:43-6#
I: Wat is er dan aan de hand? #00:19:47-4#
R: Een heel verhaal. Ik kreeg verleden week kreeg ik mijn hondje. Ik kreeg een verzakking.
Kijk ik zit hier in de stoel een kopje koffie te drinken. Bent u mevrouw W. Wij zijn de
dierenpolitie. Ik kreeg een verzakking. Dierenpolitie, ik ben goed geweest wat doet u hier.
Heb iemand lopen klagen. Nou ik kan meteen bedenken hij hier recht tegenover dat is een
grote mond, dat is een grote jonge gast. En hij hier. #00:20:19-6#
I: En de politie toen, wat kwam die doen bij u? #00:20:21-9#
R: Nou de dierenpolitie is dus komen kijken hoe het met jou beestjes gaat en of ze er gezond
uitzien en of ze in goede gezondheid zijn. En die waren gezond. En die ging kijken, een beetje
zeuren laat ik het maar zo zeggen. Er was een dierenarts. Ik zeg wat moet ik hiermee. Niets.
Je hebt altijd zeurkousen, ja de dierenpolitie is een zeurkous. Maar ik ging het mijn eigen wel
aantrekken. En dan moet je net mij. Ik dacht wat heb ik nou weer gedaan. En ik was helemaal
hotel de botel. En dat hij ASZ. En ik had ook gewerkt en ik zei kun je ook bij mij komen. Ik
zeg, ik zie je de volgende dag en dat gesprek aanknopen. Kan niets doen, kan ik niets doen.
Dus ik zeg het gaat het ene oor in en het andere oor uit. Dus ik zeg, ja ik ben doof. Maar
eigenlijk heb ik helemaal geen, geen steun zo. Ik kan je niet helpen, ik kan je niet helpen. Kijk
dat vind ik nou geen alibi. Kijk mij zeggen. Kijk wat heb je ermee gedaan, ja ik ben naar de
dierenarts gegaan. Ik heb het hele schema zwart op wit laten zetten. Ik zeg, ik zeg jullie
kunnen me niets maken. Ik heb er ook niets van gehoord. Maar dat zijn allemaal dingen,
maatschappelijk werkers daar heb ik ook niets aan. Ik moet iemand hebben. Ik moet niet een
ander kunnen bellen. Ik heb best vrienden maar die zitten een eind weg 'maar bij mij zit het er
uit zo en zo, heb je dan geen maatschappelijk werker?'. Ja, ja, ja, maar die kunnen niets en die
doen niets. #00:22:13-4#
I: Dus u zegt, u heeft geen maatschappelijk werker want. #00:22:16-2#
R: Ja van de ASCZ, van de ondersteuning zijn die. Maar die maatschappelijke ondersteuning
die zij moeten geven dat denk ik van mijn eigen, als dat maatschappelijke ondersteuning moet
zijn dan ben ik. Je hebt er dus eigenlijk geen, ik zal het heel netjes zeggen, geen ene klap aan.
Zij, zij doen alleen maar mijn formulieren en dan faxen zij dit door naar mijn curator want
daar zit ik bij. Maar ik zei jongens maatschappelijke ondersteuning, ze heet H. Jansen, ze zit
bij de ASCZ. Maar ik kan echt niet zeggen. Ik zit daar nu al vier jaar bij en ik heb het gewoon
naar vier jaar weer. Wat heb ik daar nu steun aan, nou nee. #00:23:11-0#
I: Maar ik begrijp je hebt huishoudelijke hulp één keer in de week? #00:23:18-7#
R: Ja, ik heb huishoudelijke hulp. Dat is een schat van een vrouw. Die is één keer. Ze is nu
even op vakantie. Normaal één keer in de week. En dan heb ik H. Jansen die is van de ASCZ.
194

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

#00:23:28-4#
I: Dat is voor de maatschappelijke ondersteuning? #00:23:29-4#
R: Ja, ik zeg maatschappelijke ondersteuning. Het is eigenlijk gewoon ondersteuning voor
mensen met een beperking. #00:23:40-7#
I: Maar wat regelen ze allemaal? #00:23:40-7#
R: Ze doen niet veel want. #00:23:41-8#
I: Je zegt ze komen hier. #00:23:44-3#
R: Ze strijken 58 euro op, ze komen hier, ze gaan op de stoel zitten. Ehh.. Heb je nog post
want dat moet naar de curator. Nee, ik heb geen post. Ja, hoe is het verder zegt ze dan. Prima,
wat moet ik anders zeggen. Oh ja dat was het. En dan is het. Dan is ze ook met vakantie. De
ene keer heb ik meer te vertellen dan de andere keer. Maar ondersteuning is alleen maar mijn,
mijn brieven doorfaxen. #00:24:14-3#
I: Dus ik begrijp ze komt voor het geld, de financiële dingen. #00:24:18-4#
R: Nee rekeningen niet. Dat krijgen we, die moeten dan weer doorgefaxt worden naar mijn
curator. Het werk daar hebben zij niets over te zeggen. Zij alleen als er een vervelend iemand
zit die zegt ik moet de rekening betalen, dan mag ik ze doorsturen naar mijn curator of ik mag
ze dus. Die moeten dan de rekeningen moeten dan weer doorgefaxt worden. De huur hier ook
van de gemeente. Dus dat moet allemaal weer doorgefaxt worden naar mijn curator. Dus
eigenlijk heb ik de troef hier niet zelf in handen maar dat is wel rustgevend. Maar het is wel
zo. En die zorgt dat de stoep in orde kwam. Meestal ben je verzorgd. Nog achterin zitten, nog
achteraan gezeten. Toen kreeg ik eindelijk mijn stoeppie. #00:25:22-2#
I: Dat is fijn. #00:25:22-2#
R: Ja. Eigenlijk heb ik het. #00:25:26-8#
I: Maar u heeft er al jaren mee te maken. Hoe vaak ziet u haar dan? Die mevrouw van de
ondersteuning. #00:25:36-3#
R: Die van de ondersteuning. Dat doet zij dus. #00:25:36-2#
I: Hoe vaak komt zij hier? #00:25:39-4#
R: Ja, de rest komt hier. De ondersteuning die zij geeft, ze moet ondersteuning geven,
ondersteuning is prima in orde. Ik ben een beetje slechthorend. Die ondersteuning moeten zij
geven maar ze kunnen daar niet veel mee. Daar kunnen ze niet veel mee. En dan neem ik het
allemaal met me mee en dat is iets. Hun gaan hun jas aantrekken en zij gaan beneden naar
huis en doen er niets mee. #00:26:12-6#
I: Maar al jaren heb je die ondersteuning? #00:26:14-3#
R: Vier jaar. #00:26:16-5#
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I: Vier jaar. Maar u zegt er gebeurt eigenlijk niets. #00:26:20-9#
R: Nee, er gebeurt eigenlijk helemaal niets. Dan zeggen zij, als zij er eens moeten stoppen
zeggen ze dan. Ik zit al vier jaar bij hun. Wat zou je dan graag willen? Dat weet ik niet want
iemand moet het doorfaxen maar of als er iets is moet er iemand zijn. Dat zou de gemeente
kunnen doen. Het maakt mij niet uit wie het doet. Dat is het enige. Ik heb eerst vier jaar in
Lekkerkerk gezeten daar had ik WMO. En toen is die ander gekomen en nu zit ik er vier jaar
in. In 2012 heb ik toen die hersenbloeding gekregen. #00:27:02-2#
I: En toen ben je daarna hier gaan wonen? #00:27:01-5#
R: Ja. Dat was een tweede huis. De rest is niets, helemaal niets in verandert. #00:27:13-8#
I: Wat zou u willen? #00:27:16-6#
R: Ehm? #00:27:19-2#
I: Wat zou u willen? #00:27:22-3#
R: Ehm? #00:27:22-7#
I: Wat zou u willen van ondersteuning? #00:27:22-7#
R: Wel ja, niet zo als nou het geval is. Zoals het gaat, ik ben nou weer weg. Als ik er aan zou
wennen. En ik zit met die fantastische leuke buren. (...) Als ik geen maatschappelijke
ondersteuning. Als ik maatschappelijke dinges zou zijn zou ik het even anders doen. Als
mensen daar mee zitten en ik zat er echt mee verleden week. #00:28:03-9#
I: Met de dierenpolitie? #00:28:07-1#
R: Ik dacht superdrukke buren. Wat zou jij doen als je zulke buren zou hebben. Morgen is het
weer die zijn 74. En hier recht tegenover met die auto's. Als iemand daar een andere auto
neerzet om mij op te halen. Grote mond heeft die knul. Grote mond. opvoeding. Als het mijn
zoon zou zijn dan had ik hem wel achter het behang kunnen plakken. Een hele groot mond zit
erop. Daar komt geen zinnig woord uit. Ik heb schijt aan iedereen en zo en zo, zus en zo.
#00:28:37-7#
I: Want u wilt hulp hebben als u tegen problemen aanloopt? #00:28:43-1#
R: Ja. We hebben het over maatschappelijke ondersteuning. Dan zeg ik, als ik iemand zou
ondersteunen, dan zou ik hem grondig advies geven. Als er iets is dan kun je me altijd
bereiken. Maar ja. Dat is tegenwoordig. Een half uurtje, zoek het maar uit, bekijk het maar.
#00:29:09-5#
I: U zegt tegenwoordig, was het eerst dan anders? #00:29:15-7#
R: Ja. #00:29:16-8#
I: Wat is er dan anders? #00:29:17-5#
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R: Anders. Toen ik hier pas kwam. #00:29:21-7#
I: U zei dat ze nu weinig voor je doen. Vroeger was dat beter? #00:29:31-7#
R: Dat ze weinig voor je doen het is nooit heel veel verandert. Maar de ene is de andere niet.
De ene doet zijn werk beter. #00:29:42-6#
I: De persoon. #00:29:44-7#
R: De ene persoon doet zijn werk beter dan de ander. Maar als ik dat werk zou moeten doen
zou ik het zeker anders doen. Ik zou het meer naar de mensheid toe. Ik sta open voor de
mensheid. Meer naar de mensheid. Meer belangstelling. Want zij kunnen dat niet. En dat is
ook bij de ASGZ, de ene is de andere niet. Daar gaat het ook niet om. Maar deze trekken zich.
Op een bepaalde manier kan je daar niet naar kijken. En dan reken je alleen. Als ik morgen
binnenkort naar mijn huishart is juli, maar een paar weken. Ik zei tegen mijn zoon, dat is geen
opvang. En hij zei we doet er maar niets mee. Maar geen incidenteel gebeuren, we hebben dat
35 keer gehad. Als hij gaat weglopen. Er zijn er twee die hem echt plagen. Waarom weet ik
niet. Ik zeg niet. #00:30:55-5#
I: Maar dan heeft u dus, als u een probleem heeft met de buren of iets dan zou u eigenlijk het
liefst. #00:31:06-1#
R: Er zijn twee mensen hier, dat zijn een meneer, recht tegenover en rechts hierzo. Die zitten
dus op de één of andere manier. Maar aan de andere kant zijn er twee die me echt plagen
(onverstaanbaar gebrabbel). #00:31:25-6#
I; Maar begrijp ik het goed eigenlijk zou u wat hulp en advies willen hebben hoe je daar mee
zou moeten omgaan? #00:31:33-8#
R: Ehh? #00:31:33-8#
I: Je zou wat hulp willen hebben juist daarmee? #00:31:37-1#
R: Ja, zo mevrouw W. hoe ga je daarmee om. Maar wat ga je mondeling zeggen en wat ga je
doen? Kijk wat doe ik, politie staat voor de deur. Maar ik heb toch helemaal niets gedaan.
Heb ik ook niet want ik heb daar nog nooit mee te maken gehad. Kijk eens hoe ze zeuren.
Laat eens even zien dat je harde tanden hebt, laat eens even zien dat je in de realiteit. Dat je
niet bang bent dat je deur open doet, van ik trap de deur in want je moet de deur wel
opendoen. Dat zijn buren. Wat zou jij doen. Ze zijn op poezenjacht, die twee. Een meid die
samen zit met die gozer. Ja, het was op een zondag. Ja, als je de deur niet opentrap trap ik
hem in zegt ie. Ja, wat moet ik dan doen, nee. Nou ja, mijn zoon die deed de deur wel open.
Nou dan ga je. Die mensen zijn allemaal zo raar. En trapte ik ken dat zo allemaal niet. En dan
zeggen ze dat ze zo aardig met elkaar zijn, dat schrijven in zo'n krantje. Nou mij maakt het
niet meer uit wie de buren zijn. #00:32:49-6#
I: Maar met de problemen zeg maar, wat doet u daar mee? #00:32:52-6#
R: Niets. Doorslikken. Medicijnen nemen natuurlijk. #00:33:00-6#
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I: Niets. Maar u vraagt niemand om hulp? #00:33:00-6#
R: Nee. #00:33:02-3#
I: Zou u dat wel willen? #00:33:05-1#
R: Als er zulke incidenten zijn om te zeggen wat zou u ermee willen. Ja, weten wat je moet
zeggen en wat moet je doen. Je kunt er niet veel mee maar het is geestelijk dat je het toch wel
even met je meeneemt. Ja, neem nog maar zes tabletten. #00:33:27-7#
I: Kun je er ook over praten met mensen? #00:33:31-6#
R: Hier in de buurt niet. Ik heb hier helemaal niets in de buurt. #00:33:33-0#
I: U heeft geen vrienden? #00:33:35-9#
R: Ik zoek hier ook geen contact? #00:33:38-7#
I: Nee? #00:33:38-7#
R: Ik heb zoiets van er zitten hier twee grote, twee. Ik overdrijf het niet. Ik wil er ook verder
niets mee. Maar als je het hier over de buurt heb. Ga maar wonen hier. Het lijkt hier aardig,
dit. Ik wil er niets mee te doen hebben. Ik heb al honderd keer gezegd, dag buurman, zal ik
een bordje eten voor je maken? Ja, buurman zal ik een bloemetje voor je maken, zo ben ik
bijvoorbeeld. Als ik zou zien dat de buurman aan de overkant zou leuken zou F. zeggen zo
buurman hoe is het kan je nog ergens mee van dienst zijn, geloof me. Echt geloof me
(gebrabbel). Ik zou echt hard en hard en hard weg willen lopen maar dat gaat niet. En dat zeg
ik tegen mezelf als je weggaat heb je straks ook vervelende buren want die zijn tegenwoordig
ook overal. Dus aan de andere kant denk ik van. #00:34:38-2#
I: Dus je hebt geen contacten hier? #00:34:41-8#
R: Nee. #00:34:42-7#
I: Maar als je dus soms met problemen zit praat je er dan wel over met iemand of helemaal
niet. #00:34:49-7#
R: Ja een hele goede kennis. Dat is ook weer een heel eind weg. Die zit helemaal aan de
andere kant. Dat is ook allemaal te ver weg. #00:34:58-2#
I: Kun je die opbellen? Bel je soms op als je een probleem hebt? #00:35:02-7#
R: Dan doe ik niet. #00:35:06-4#
I: Als u dus een probleem hebt of u voelt zich niet fijn? #00:35:06-0#
R: Niets. Ze zeggen als er problemen zijn mag u bellen. (Gebrabbel). Zeg dan gewoon F. ik
kan er niets mee. Het is deels goed dat ze er niets mee kunnen maar die mensen die denken
zoek het maar uit. #00:35:35-9#
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I: Voelt u zich weleens eenzaam? Voel je je weleens alleen of eenzaam. #00:35:44-8#
R: Nou wat is eenzaam ik denk dat ik mij het gelukkigst voel met de hond (moet lachen).
Daar kan ik altijd tegen praten. Als straks die hond dood is dan zou ik me wel eens eenzaam
kunnen voelen want die hond die heb kanker. Maar ja. #00:36:00-1#
I: Je hebt één hond. En hoeveel dieren heb je? #00:36:05-8#
R: Eén hond en drie katten en dan een logeetje van een ander, een kat. Want die heeft geen
huisvesting meer, die heeft hem even bij mij neergezet. Dat is allemaal leuk, ik help graag
anderen. Helpen die anderen mij. Nee. de belangstelling is niet zo groot. Ikke, ikke, ikke en de
rest kan, het spreekwoord en de rest kan schikken. Als ik er niet meer ben dan vraag ik me af
hoe doen ze het dan allemaal. #00:36:34-6#
I: Wat doe je dan voor anderen? #00:36:36-3#
R: Nou ja voor anderen heb ik een (onverstaanbaar). Wat doe ik voor anderen is zo goed
mogelijk luisteren. Zit jij ergens mij. Ik zit met mijn kat, kun je op mijn kat letten. Jongen,
geef maar hier, ik zal wel op je kat letten. Zo en zo, ja ik luister naar je. F. mag ik een keertje
langskomen want ik zit de hele avond alleen. Is dat goed? Ja, tuurlijk mag ik komen, als je
kom dan kom je maar ik heb niets te verbergen. Zulke dingen, ik sta open voor een ander. Ik
weet dat er een oude man zit, die is 74, ik maak een bordje eten, lekker. Of ik nou met J. eet
of dat ik nou die man, dan geef ik ook eten. En die man die vraagt dat niet, ikzelf doe zoiets.
#00:37:45-6#
R: Dus vanuit jezelf. Ik koop een bloemetje, dan denk ik, ik koop voor jou ook een bloemetje.
#00:37:54-2#
I: Maar dan zijn mensen dan niet blij als je dat doet? #00:37:57-9#
R: Ja, had je niet hoeven doen is het enige antwoord wat je dan krijgt. Ja, had je niet moeten
doen. Ja, haal ik er uit, dan ben ik blij als iets doe voor je. Ik zou zeggen als ze dat bij mij
zouden doen oh waar heb ik het aan te danken en leuk dat u dat gedaan hebt. Zo zou ik
reageren. Maar goed, ik ben daar misschien in wat anders dan een ander. Nou dan haal je eruit
de mensen die zullen erg blij zijn. En verkijk je eigen niet op dit hofje hier, het hofje is niet zo
lief hier. Ik loop hier hard weg uit dat hofje. En ik zeg niet de rest, ik zeg twee. En dat zit me
hoog, echt hoog. Dan zou je echt zeggen. Waar heb je die hoge bloeddruk nu van en waar heb
je die hartkloppingen nu van. Dat zit me niet lekker. Ik weet het zeker. Het is er eentje met
een grote mond. Maar anders en eentje en dan zeg ik niets meer. Bekijk het maar. #00:39:062#
I: En zijn er nog dingen gebeurt de afgelopen jaren? Is er een belangrijke gebeurtenis.
#00:39:12-7#
R: Ja, ik durf echt die deur bijna niet open te doen. Dan gooi ik wat papier tussen de deur, er
komt toch niemand. Ik weet altijd als mensen komen. Want anders trappen ze weer een ruit in
en (onverstaanbaar). Dat is niet (onverstaanbaar). #00:39:39-0#
I: Maar is er de. Want u zei eerst er is eigenlijk helemaal niets verandert in mijn leven de
afgelopen jaren? #00:39:45-8#
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R: Nee. #00:39:48-0#
I; Zijn er nog wel. In de buurt is het minder leuk geworden? Of was dat al zo? #00:39:59-6#
R: Nee, ik zit nu vier jaar hier dat ik ben gekomen. Hiervoor, dat weet ik nog dat was hij
hiernaast. Die oude man, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Als ik viel en ik viel over het
drempeltje als ik naar buiten moest was het, oh F. zal ik helpen. En het was best heel goed
allemaal. Ik stuurde kerstkaartjes en het ging goed. het ging goed, het ging echt goed. En op
een gegeven moment werd die man ziek, kanker. En hij was ziek maar ik wist niet wat hij had
tot dat hij dus daar mee kan. En hij zei F. ik heb kanker. Dat is verschrikkelijk. Mensen met
kanker dat is verschrikkelijk. Ik bedoel ik heb een eigen gehad en die had kanker en die is
toen overleden dus ik weet allemaal dat ik het allemaal mee gemaakt heb. En dan denk je ja.
Dus je kunt niet zeggen ik laat mijn eigen niet wegpesten. Ik heb altijd burenruzies gehad.
Maar dat kan nou ook niet meer. Er zijn er twee die vervelend zijn, twee, ja. En ze worden
zelf nooit. Ja. Dat is het, het is echt als jij hier zou zitten zou je denken laat die mensen met
rust. #00:41:24-6#
I: Maar twee, drie jaar geleden was dat toen ook een probleem of is het echt de laatste tijd
dat? #00:41:27-3#
R: Niks. Het incident met de knul die een grote mond heeft, hier recht tegenover met die twee
autootjes waar die meid bijgekomen is. Dat is niets. Daar is niets aan de hand. Die gozer
werkt de hele dag en ik had er niets, geen toestand van totdat ik tijd met de katten had en die
twee zwart witte katten die waren ze aan het zoeken. Maar alle mensen die gaan verhuizen die
zij denken dat die katten allemaal van mij zijn. Maar hoe kunnen die katten nou van mij zijn
terwijl iedereen een kat heb. En toevallig zijn die van mij zwart wit zijn. Dus dan zouden alle
katten zwart-wit zijn. Daar draaide het uiteindelijk beetje om. #00:42:05-3#
I: De katten zouden van u zijn. #00:42:08-5#
R: Mensen hebben allemaal katten. Alle buren hebben katten en die zijn allemaal zwart-wit
tegenwoordig. En zij zijn grijs. #00:42:16-2#
I: Ze weten niet meer van wie die katten zijn? #00:42:17-1#
R: Ja, ze weten niet van wie die katten zijn. Dus ze kloppen op de deur. Wij doen, mijn zoon
doet open. Ik denk laat maar zitten het is zondag, het is moederdag. Niet die deur opendoen,
prop papier tussen de deur en ik trap die ruit in als je er niet. Ik ga die ruit intrappen mevrouw
W. Ik zeg je doet maar, dan haal ik de politie erbij. #00:42:43-3#
I: De ruzie gaat dus om de katten? #00:42:44-5#
R: Ja. En er was niets aan de hand. Maar omdat ik deur niet opendeed. Ik hoef voor niemand
de deur open te maken. Ja, ik trap de ruit in. Nou stel je voor ik ga recht tegenover op de
deurbel en ik ga tegen die zeggen, ik ga je ruit intrappen. Wat zou je dan zeggen? (...). Ik denk
als die trapt dan trapt die maar dan haal ik de politiek erbij halen. We willen met niemand te
doen hebben zeggen ze dan, we werken de hele dag. En nou is zij de hele dag thuis. Maar ze
lopen met een grote mond, ik zou de ruit intrappen. Ja, dat is agressief. Ik ga daar niet op in.
Ik heb die opvoeding echt absoluut niet gehad, ik ken dat zo niet. Bij mij laten mensen. Zoek
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het uit. #00:43:41-0#
I: En als u nu kijkt welke mensen zijn er dan belangrijk in uw leven? Ik heb al gehoord u
zoon. #00:43:45-0#
R: Wat voor mijn het belangrijkste is. Wat voor mij het belangrijkste in mijn leven is die, die
daar op zijn bed ligt te slapen. #00:43:54-5#
I: Voor jouzelf, welke mensen zijn voor jou het belangrijkste. #00:43:58-1#
R: Wat zijn belangrijke punten? #00:44:02-8#
I: Mensen. Welke mensen? #00:44:07-8#
R: Welk moment? #00:44:09-9#
I: Welke mensen zijn belangrijk? Welke mensen vindt je belangrijk? #00:44:18-5#
R: Ja, ik heb twee hele oude mensen. Die zitten bij de Jehova's, dat zijn twee hele oude
mensen van 81 jaar. Voor mij zijn die mensen. Ze komen regelmatig, ze komen één keer per
maand, ze gaan eerst op vakantie. En dat zijn bij mij twee hele belangrijke mensen T. heette
ze. Als ik hier zit zijn dat de belangrijkste mensen in mijn leven. #00:44:50-3#
I: En je zoon is belangrijk voor je? #00:44:55-0#
R: Ehh? #00:44:56-9#
I: Je zoon? #00:44:56-9#
R: Ja, J. is belangrijk. #00:44:56-9#
I: En je andere kinderen? #00:44:56-0#
R: Die zie ik niet dus dat is. #00:45:04-0#
I: Maar de mensen van de jehova's die komen hier langs. Wat komen ze. #00:45:06-4#
R: Laatst pas zijn ze een keer geweest. Mijn zoons die hebben geen contact met hun mama.
Dus ik kan niet zeggen wat is belangrijk voor die mannen. Ze zijn niet meer belangrijk. Ze
hebben hun eigen leven, ja dat mag. Maar ze hebben geen zin of geen inkomen om daar langs
te komen. Dan denk ik ja luister eens. Die mama die gooi je ook niet in de kou. Dan denk ik
bij mij. Ik zou het zo niet kunnen als ik nog een moeder zou hebben om niet langs te komen.
Maar je moeder heeft misschien. #00:45:48-7#
I: Maar je zei die mensen van de Jehova die komen dan langs en die zijn heel belangrijk voor
je. #00:45:49-5#
R: Ja, die zijn voor mij belangrijk. #00:45:55-2#
I: En waarom, wat maakt ze zo belangrijk? #00:46:00-3#
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R: Wat voor mij zo belangrijk is, zij hebben, zij zijn heel aardig. Zij hebben een goed gesprek
met me over van alles en nog wat. Zij kennen hier de situatie van J en mij. Ze gaan lief met J
om. Voor mij als er wat is dan F. dan bel je maar dan komt mijn man wel eventjes. Of als je
wilt komen dan kom je. Voor mij, voor mij, voor mij zolang ik hier zit. Het klinkt misschien
gek voor een ander zijn ze heel belangrijk. Ja #00:46:36-6#
I: Want jehova is natuurlijk een geloof, ben je daar zelf dan ook? #00:46:41-7#
R: Nou niet he want ik heb ze leren kennen. In principe ben ik hervormd. Maar als je zou
zeggen het geloof Jehova nee, en toch gaat het. Ik ga mee. ehh. Ik doe die vrouw en die man
een plezier. Je kan niet echt zeggen. Ik ga weleens een keer mee als er iets is. Ik kan niet
zeggen wat het is om bij het geloof Jehova te zijn. Nee, absoluut daar ga je bij mij niets
vinden. Alleen ik steek er het één en ander wel van op van hun. Dat geeft me wel
ondersteuning en rust. Ik kan bij die mensen, iedere keer bij die mensen terecht die zijn
vriendelijk en staan open voor je. Ik weet het zeker, als er wat is, je hoeft maar te bellen als ze
thuis zijn. Het zijn oudere mensen van 81 jaar. Maar ze zijn heel aardig en staan voor iedereen
open. Dat moeten ze misschien ook wel. Maar het zijn hele aardige mensen. Het zijn lieve
mensen. Als ik die als buren zou hebben zou ik blij zijn. Ja, dat zijn voor mensen waar van ik
zeg van ja, terwijl ik ze helemaal niet kende. (Gebrabbel over hond), negen jaar is ie.
#00:48:15-2#
I: Dat is leuk. #00:48:16-9#
R: Die heeft ook een hartafwijking. Kijk en daar klets ik tegen en dat zit hij me aan te kijken
van waar heb dat mens het over. Een lekker Jack Russeltje. En verleden week kwam ik te
weten dat die Jack Russell die heeft kanker. Maar dan moet ik 500 euro neertellen en die krijg
ik denk ik niet. 500 euro om een hond te laten helpen aan kanker. En hij is nu tien jaar en hij
kan nog een paar jaar mee als het kankergezwel verder niet uitloopt. Maar mijn hondje waar
ik helemaal. Ik wil mijn hondje niet weghebben. Ik heb geen recht om boos te zijn, maar dan
zou ik verdrietig zijn. #00:49:11-2#
I: Die hond is ook heel belangrijk dus? #00:49:14-6#
R: Ja, voor mij is dat heel belangrijk. Ik weet niet of je bang voor honden bent anders zou ik
zeggen het is een heel lief beest.
#00:49:18-3#
I: Nee ik ben niet bang. #00:49:19-4#
R: Maar het is een heel lief hondje die niemand wat doe. Maar voor mij is hij heel belangrijk.
#00:49:26-7#
I: Echt heel belangrijk. #00:49:28-7#
R: En daarom wil ik ook alles om alles zetten. Maar ik weet niet of de curator dat goed gaat
keuren maar ik hoef niet op vakantie, maar ik moet 500 euro neertellen en die heb ik ook
niet.(onverstaanbaar). En dan denk ik natuurlijk ben ik verdrietig als ik besluit niet meer. Ja,
dat mag je best weten ja. Dan zou ik heel verdrietig zijn. Want niemand heeft last van Snuit.
En Snuit is voor mij datgene waar ik helemaal op gefixeerd ben, waartegen ik kan praten,
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waartegen ik kan doen. En dan zit hij me aan te kijken waar heb dat mens het over. Maar
Snuit is voor mij echt, voor mij is Snuit alles. #00:50:18-6#
I: En hoe kijk je naar de toekomst? #00:50:24-8#
R: Als de wereld zo daar blijft gaat als ie nu gaat. Ik heb het nooit gezegd maar ik heb dat
tegen meer mensen gezegd, niet alleen dat is het heel droevig, heel zielig. Zoals de hele
maatschappij die totaal aan het verzieken is. Wat uitdraait ooit als een derde wereldoorlog zeg
ik wel eens. Blijft het niet goed gaan. Want kijk maar om je heen. Er is veel ruzie. Daar is het
één bonk ellende zoals het nu gaat. En die wereld wordt alleen maar erger. Kijk alleen maar
naar de mensen om je heen. Dan zeg ik dan zie ik het heel somber in en dan vind ik het heel
zielig voor al die jonge baby’tjes die geboren worden en al die jonge mensen die in deze
toekomst leven want zoals het er nu uitziet gaat het wel naar een derde wereldoorlog.
#00:51:16-1#
I: Want zijn er ook goede dingen in jou leven zelf? #00:51:21-2#
I: We hebben het net over mensen gehad. Mat wat zijn nou dingen die jou gelukkig maken?
Wat gaat er goed? Wat gaat er nu goed in je leven? #00:51:32-3#
R: Wat er nu goed gaat? Ehh… Ja dat, wat gaat er goed. Dat is lekker gezond blijf, dat ik het
positief bekijk, dat het goed gaat zoals ik nu ga, gaat het beter. Wat goed is, ik kan met J.
lachen en doen. En er zijn natuurlijk zijn er, ik bekijk het maar van de positieve kant daar ben
ik erg gelovig in en dat doe ik ook. En dat gaat eigenlijk goed. En godzijdank dat denk ik elke
dag dat ik nog zo mag zijn want er zijn mensen die zijn erger dan ik. #00:52:13-6#
I: En wat vindt je dan het moeilijkst? Want ik hoor met de buren dat vindt je vervelend. Zijn
er nog meer dingen die je gewoon heel lastig vindt? #00:52:25-1#
R: Nee over het algemeen niet. Nee, nee, nee. #00:52:30-4#
I: Maar je zegt wel waar gaat het met de wereld naar toe? #00:52:31-5#
R: Ja, die buren, die buren zitten me hier. Die zitten me echt niet lekker. Als die zo door
blijven pesten loop ik hard weg en dat vind ik moeilijk. Dan zou ik liever dan ergens anders
wonen. Maar dan moet dat aangepast worden. Maar aan de andere kant, ik heb nooit niets met
die mensen gedaan. Ik heb ze altijd met rust gelaten. Trap geen ruiten in, doe niet vervelend.
En het zijn er twee. En dat zit me echt niet lekker. Maar de rest van de positieve kant
bekijken. Kijk ik kom hier zo met de scootmobiel aan. Ik zeg buurman stond buiten, die grote
mond zal ik maar zeggen. En ik zeg dag buurman en hij wist niet hoe hij kijken moest. En ik
zeg dag buurman, denk er is morgen weer een dag. Ik kijk altijd maar vrolijk denk ik. Ik vind
hem zielig. Ik denk dat ik hem. Ik beschrijf het tenminste als zielig, zal ik het daar op houden.
Maar ik moet het gelukkig maar van de positieve kant bekijken, ik vind die mensen zielig. Ja,
ik zou ze allemaal zelf graag willen veranderen maar ik kan ze niet veranderen. Ja, kan me
van de kaart laten brengen. Ach, je gezondheid is heel belangrijk in je leven. Is heel
belangrijk. Als ik morgen. F. je hebt weer pillen en je bent weg. En je hebt minder nodig. Dan
zeg ik ohh.. #00:54:16-0#
I: Gelukkig maar. #00:54:17-8#
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R: Ik zie ook mensen die spierdystrofie hebben en die niets meer kunnen. En dat is allemaal
veel erger. Ik kan nog van alles doen. #00:54:29-3#
#00:54:29-3#
I: Maar kun je je goed zelfstandig redden nu? #00:54:27-3#
R: Eh? #00:54:32-7#
I: Kun je je goed zelfstandig redden? #00:54:37-8#
R: Ja, ja...ja.. #00:54:40-6#
I: Want je zit wel met je gezondheid. #00:54:42-8#
R: Ja, ik heb van alles gehad maar dan denk ik, ach laat mij maar gaan. Ik red me eigen wel.
Ik ben een vechtersbaasje, niet in de zin naar de ander maar een vechtersbaasje. Opstaan,
kruip (moet lachen). Als ik mensen zie, dat wil ik niet. En dan moet ik in therapie. En dan
denk ik kom op F. schouders eronder. Dan weer verder. Niet zielig doen. Zielig helpt niet.
Wat schiet je er mee op om zielig te doen. Ik schiet er niets mee op, een ander schiet daar ook
niets mee op. #00:55:24-0#
I: En heb je ook behoefte aan meer hulp? #00:55:28-8#
R: Die hulp die ik heb, dat is een schat van een mens. Ze komt van Afrika vandaan. Ik versta
haar slecht, ik ben te slecht horend en ik versta haar slecht. Maar ze komt van Afrika maar het
is een schat van een vrouw, een schat van een mens. Ik heb gezegd. Ze zou weer terugkomen.
Ik zei ik wacht dat ze weer terug komt (ze is nu op vakantie). Ik zei ik wil geen ander in mijn
huis. Zij is diegene waar ik op vertrouw nou. Die mijn boel goed doet. Ze is niet bang voor
beestjes. Dus aan de ander kant. Ze zeurt ook nergens over. Nee voor mij is ze. Zou ik zeggen.
Ja, dat is echt wel, ze is echt wel een goede. Zij is wel om te houden. Ja, dat is mijn
persoonlijke. Ze is echt een mens waar van ik denk. Ja, dat is er ook eentje die er wel past.
Maar is met vakantie. Ze is even vrij en ze komt de 12e weer terug dus. Nee, dat is echt, dat is
echt wel een goed mens. Alleen het communiceren dat gaat af en toe een beetje moeilijk. Dat
komt omdat ik slechthorend ben en zij een beetje dat accent van buitenland. Maar aan de
andere kant moet ik toegeven ik heb daar geen klachten over dat hele mens niet, ze moeten
haar er echt wel inhouden. #00:56:58-1#
I: En kun je financieel rondkomen? Want dat wordt uitbesteed begrijp ik?
#00:57:00-8#
R: Financieel inkomen heb ik mijn curator. #00:57:06-4#
I: Dat wordt dus door de curator. #00:57:10-5#
R: Als ik hier. Omdat er schulden waren. Eén of ander vervelend iemand op mijn deur zou
krijgen mag ik hem, nee ik moet niets binnenhalen, ik mag hem laten staan. Want daar moeten
zij contact opnemen met mijn curator. Mevrouw H en die moet het met haar weer verder
uitzoeken. Maar er zijn natuurlijk altijd, altijd mensen die gaan het proberen. Tenminste
deurwaarder noem maar de tijd van het jaar weer. Maar die hoe ik niet binnen te laten. Als ie
zijn poot weer binnen mijn deur zou steken mag ik hem absoluut weigeren met politie erbij
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want ik zit bij de curator en dat geeft mij een stukje ondersteuning weer naar hun. Want zij
nemen het eigenlijk allemaal voor mij op. Of nu de huur komt mevrouw W. u moet betalen
dan mogen ze even wachten dan wordt het weer doorgefaxt. Want H. moet het dan weer
doorfaxen naar de curator. Dus dan kunnen ze niet bij mevrouw W zorgen want die financiën
gaan allemaal naar de curator toe. Weet je. Ze komen hier acceptgiro. Die zijn pas weer
gekomen. En die worden weer doorgefaxt naar de curator en de curator moet het allemaal
weer gaan rekenen. Daar is een curator voor. En ik vind het rustgevend. Ik had dat eerst niet.
Maar ik ben blij dat mevrouw H mijn curator doen. Want als ze nou vervelend doen, ze
kunnen er niets mee, dat mogen ze niets, daar hebben ze een curator voor. Dus aan de andere
kant daar hebben ze wat aan.. #00:59:03-5#
I: En je zoon heeft een beperking? #00:59:05-5#
R: Ja, ja. #00:59:07-6#
I: En heb je ook? #00:59:10-0#
R: Je heeft een beperking van vier jaar achterstand. Dat is een geestelijke beperking. Dat zie
je niet aan de buitenkant. Hij is nu 23 en hij wordt nou nog 24. De gemeente wil al die
jongelui aan het werk hebben. Maar ik vind het goed om al die jongelui aan het werk komen
maar dan kan je beter allemaal werkplaatsen voor dat soort mensen of dagbesteding voor dat
soort mensen hebben en die zijn er te weinig en te lange wachtlijsten voor dat soort mensen.
#00:59:36-8#
I: En krijgt hij hulp? #00:59:37-9#
R: Eh ja, van de ASCZ. Daar heeft hij T, dat is zijn hulp. En goed die, als er iets is kan hij de
dingen met T. bespreken. Daar ben ik niet bij, daar gaat hij netjes alleen naar toe. Maar ik heb
wel gezegd, houd hem maar aan. Want hij, zou ik wat hebben dan is het goed als er iemand
voor J. is. #01:00:05-4#
I: En via hem kan hij ook aan het werk? #01:00:06-6#
R: Ja nou ja, voor J. zijn ze aan het kijken voor werk. Of er een dagbesteding. En als er straks.
Al die jonge lui hebben een Wajong. Ik moet eigenlijk naar een Weduwe want ik ben
weduwe. Maar ik ga lachen (lachen). Ik zit in een Wajong uitkering, ik ben weduwe.
#01:00:29-1#
I: Maar waarom heb je een Wajong uitkering? #01:00:30-5#
R: Ik heb. Hoe lang. Even kijken. #01:00:36-6#
I: Waarom heb je die gekregen? #01:00:40-1#
R: Ook zo'n verhaal. Ik zat dus in de weduwe, in de bijstand. Toen zij ze voor een tientje meer
gaan we in een Wajong uitkering voor jou. En die hebben me toen in een Wajong uitkering
gestopt. Maar die Wajong uitkering, ik word er niet goed van. Al die jongelui moeten weer
aan het werk. Ik ben ook jong. Maar goed als zij mij zien aankomen. Dus er zijn jongelui
genoeg, laat die maar werken. Maar alles wordt gekort. Maar voor mij zijn er verder geen
kortingen. Dus aan de andere kant bij mij. Alles wat in een Wajong zit en hier hebben twee, ik
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een Wajong en J. een Wajong moet als het even kan aan het werk. De brieven die liggen bij
de gemeente. In 2018 dan zouden ze verder kijken om dan één van de twee te korten. Dan
moeten die mensen aan het werk zijn via die Wajong, omdat ze een Wajong uitkering hebben.
Mij kunnen ze niet pakken ik kan toch niet veel meer, dan pak je J. Want je staat ingeschreven
voor een werkplaats. Maar er zijn zo weinig werkplaatsen en dagbestedingen. Dat ik denk, als
ik me in zou zetten als gemeente, zorg eerst eens gemeente zeggen dat er meer werkplaatsen
komen voor die mensen. Want niet alles heeft een zak vol diploma's. En vooral zo een niet.
#01:02:22-0#
I: En heb je zelf ook een beperking? #01:02:26-8#
R: Ik heb zelf natuurlijk ook een beperking. Nou valt die beperking mee maar mijn beperking
is dat ik niet kan schrijven en dat is voor mij weer lastig. En omdat, natuurlijk die incidenten
die ik gekregen heb. Dat is eigenlijk meer de grootste zorg maar dat zijn allemaal
beperkingen. #01:02:46-4#
I: Maar die incidenten dan bedoel je. #01:02:48-9#
R: Nou bedoel je een hersenbloeding. Astma, hersensbloeding, reuma. #01:02:55-5#
I: Dat is fysiek zeg maar. #01:02:59-6#
R: Ja, maar het zijn wel beperkingen. En als je ze achter elkaar zet kun je er wel een knal mee
krijgen. En ik had natuurlijk een beperking. Ik kan lezen maar kan niet schrijven, dat is ook
een beperking. #01:03:19-9#
I: En loop je dan ook tegen problemen aan daarmee? #01:03:23-2#
R: Heb je daar ook last van? #01:03:26-2#
I: Natuurlijk heb ik er last van. J. komt bij mij, ik kan niet schrijven hoe moet ik dat
opschrijven. Ja, en door mijn eigen oefenen ga je geleidelijk aan wel leren. Maar dan heb je
het weer in de buurt hier, als je geen vervoer hebt is dat lastig. Er zitten hier geen cursussen
waar je kan leren schrijven. Dat zit allemaal in verschrikkelijk eind weg en ik heb geen auto
dat ik kan zeggen ik ga even naar dit en dat. Ik krijg er ook geen geld voor, ik krijg maar 50
euro in de week en daar heb ik geen geld voor. Zoiets ga ik niet redden. Ik heb er lang naar
geïnformeerd. Dat zit allemaal zo ver weg. En natuurlijk ik zal niet de enigste zijn en zijn
mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Ik kan wel lezen maar ik kan niet schrijven. Ben ik
eerlijk in. Alleen ik schaam me er eigenlijk niet voor. Want dan ga ik naar een ander en vraag
ik wil je het even opschrijven. Oh ja.. daar ben ik. Kun je het even voor mij op papier
schrijven. #01:04:31-7#
I: Ben je het dan wel aan het leren of lukt dat niet? #01:04:32-5#
R: Ehh? #01:04:32-5#
I: Leren? #01:04:32-9#
R: Ja, ik ken het leren maar daar gaan we weer. Het zit een roteind weg. En als je geen
vervoer hebt. #01:04:42-9#
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I: Maar waarom krijg je geen vervoer? Weet je ook waarom je geen vervoer krijgt? Kun je dat
aanvragen bij de gemeente? #01:04:55-1#
R: Nou het zit zo. Je kunt dat zelf opzoeken. Je hebt allemaal computers vandaag de dag. Ik
zelf heb het opgezocht maar het zit een roteind weg, een roteind. Ik heb geen vervoer om naar
die cursus te gaan. #01:05:08-4#
I; En dat kan niemand regelen? #01:05:08-7#
R: Nee, nee. Dat hoef je helemaal niet te vragen, dat is er helemaal niet. Dus als je geen
vervoer hebt moet je naar zo'n cursus. Hoe ga je daar komen. Te voet, nee dat kan niet. Ehh,
per scootmobiel dat kan niet. Het is zo ver weg, dan moet het hier in de buurt zitten.
#01:05:26-0#
I: En in de buurt is niks? #01:05:27-2#
R: Nee, er zit helemaal niks. Ik wou tegen de gemeente zeggen. Het wordt eens tijd dat
mensen leren lezen en schrijven. Er zijn er een heleboel. Zo dan zou ik morgen naar die
cursus gaan, dan geef ik mijzelf het eerste op. #01:05:40-4#
I: Dus je zegt eigenlijk die cursus die wil je wel graag doen dus. #01:05:45-2#
R: Ja als jij echt.. Als jij hier een cursus zou starten dan zou ik echt zeggen. Ik denk dat heel
veel mensen blij zouden zijn die niet kunnen lezen en schrijven. Maar het zit veel te ver weg.
#01:06:03-9#
I: Heb je het vroeger niet geleerd of ben je naar een andere school geweest? Of #01:06:05-9#
R: Nee een schoolopleiding nee. Ik heb altijd op een school gezeten met mensen met een
beperking. En de school zat ik niet. Er is ook een. Dat is jammer. Maar ze zouden een project
moeten starten. Mevrouw W, T, B, N en lezen en schrijven, jullie kunnen naar zo'n cursus toe.
#01:06:35-2#
I: Dat zou wel goed zijn. #01:06:35-2#
R: Ja, echt wel. Want die mensen moeten toch ook kunnen leren schrijven lezen enz. Eigenlijk
wel, maar aan de andere kant dat is hier gewoon niet, dat vind ik jammer. Ik vind dat best
jammer. En dat klopt. Het is niet anders. Misschien komt er nog eens iemand die zegt ik ga
het hier houden, dan zou ik zeggen, prima. #01:07:09-8#
I: Ik heb eigenlijk heel veel vragen al beantwoord. Zijn er zelf nog dingen die je zou willen
toevoegen aan je verhaal? #01:07:19-1#
R: Wat? #01:07:19-1#
I: Wil je nog iets toevoegen aan je verhaal? #01:07:20-5#
R: Oh het maakt mij verder niet uit wat je er mee doet. #01:07:23-7#
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I: Nee maar het is zeg maar. Ik heb de dingen die ik wil weten die heb ik al en dit wordt door
de gemeente gebruikt dus. Zijn er nog dingen die jij zou willen zeggen. Daar moet de
gemeente meer rekening mee houden. #01:07:38-9#
R: Nou, waar de gemeente rekening moet houden is. Dat er gewoon een cursus moet komen
van mensen die met lezen en schrijven zitten. Ik zal niet de enigste zijn die dat zal zeggen. En
dan knok ik voor mijn medemens. Maar eigenlijk aan de andere kant. Als ik het nou eerlijk
mag zeggen zou iemand nog eens het initiatief mogen nemen van de gemeente en moeten
zeggen zo. Laat die cursussen op poten zetten, van de Slinge ofzo. Daar bouwen we wel. Zet
het daar maar op poten dat die mensen niet kunnen lezen en schrijven. Daar gewoon ja, die
daar wel naar toe kunnen. Ha, want er zijn genoeg mensen die dat hebben. Ja. Dat mag je met
koeienletters erop zetten maar eigenlijk is het zo. Ik vind. Ik knok dan wel voor mijn
medemens. #01:08:27-6#
I: En met zorg voor jouw zelf, heb je nog meer zorg en ondersteuning nodig? #01:08:34-0#
R: Nee dat is wel goed zo. Ik heb een schat van een hulp die schoonmaakt en ehh, nee die
ondersteuning daar kan ik niet zoveel mee. Maar zoals het nou gaat, nee. Ik klets er op los en
goed aan de andere kant ik denk niet dat we aan meer ondersteuning behoefte hebben nee.
Maar goed er zijn wel dingen dat ik zeg, maar goed ik heb niet zo'n grote mond om te zeggen
van ehh.. Wat er gebeurt is met die buren die krijgen niet de. en die gooien er met de pet naar.
Dat zijn allemaal dingen dat mag allemaal. Nee ik... (onverstaanbaar). Echt letterlijk en
figuurlijk. Nou zal ik maar... (onverstaanbaar). Zo vervelend mensen moeten nader tot elkaar
komen. Hoe zo met elkaar omgaan. Als ze het mij zouden vragen zou ik zeggen. Nader tot
elkaar komen, betekent handen op een kluitje. Ga gezellig een kopje koffie drinken. Sta nou
net weer in de krant. Mensen komen niet tot elkaar, ze slachten elkaar af. Ja, dat moet je doen
hier. Ha gezellig een kopje koffie drinken. Dat doen ze niet. #01:10:19-1#
R: Dat is jammer. #01:10:19-1#
I: Dat is jammer. Gewoon in de buurt. #01:10:21-3#
R: Plagen en nog eens plagen. En dan zeg ik er zijn duizenden mensen die alleen zijn maar.
Wees eens lief voor elkaar, laat elkaar met rust. Maar er zijn er hier maar twee. Maar
misschien de rest nog meer. Ik kan me eigen daar best wel voor inzetten. Maar ik denk niet
dat mij dat zal lukken. Dat is geen punt. Allemaal terughoudend. Het is allemaal heel erg.
Maar goed dat zijn ze tegenwoordig. Als je daar twee zeikerds hebt, dan denken ze bekijk het
maar. Maar goed, dat zijn allemaal dingen. Het leven is geen rozengeur en maneschijn en
bekijk het maar van de zonnige kant. En zo bekijk ik het maar van de zonnige kant. En die
verpleegsters ik ben ik ben ik ben. De één is rustig de ander druk. Ik zeg altijd maar, ik houd
van gezelschap, ik houd niet van plagen, zeker niet. Iedereen gun ik zijn waarde. #01:11:469#
I: Dan zet ik hem nu stop. #01:11:46-9#
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Respondent 4
R= Respondent
I= Interviewer
R: Waar ging het nou precies eigenlijk over? #00:00:03-6#
I: Ik zal het even uitleggen. Ik ben S. en ik loop stage bij de gemeente. En het gaat eigenlijk.
We hebben twee, drie jaar geleden ook al een onderzoek gedaan om meer zicht te krijgen op
de zorg en ondersteuning die mensen krijgen en hoe het met mensen gaat in Rotterdam. En
dat is eigenlijk dat de gemeente er niet altijd genoeg van af weet. En ze vinden het belangrijk
dat de zorg voor mensen verbeterd wordt. #00:00:27-8#
R: Ja. #00:00:28-7#
I: Ik kan alleen niet beloven wat er hierna gaat veranderen of gebeuren voor u. Maar het is wel
belangrijk dat mensen horen hoe het met u gaat. En dat ze gewoon een beetje weten wat er
leeft bij u. #00:00:42-2#
I: En het duurt dus een uur ongeveer. En ja, dat is ook zo. Nou dan wil ik wel beginnen.
Weet u nog van het onderzoek twee, drie jaar geleden of. #00:00:58-2#
R: Nee joh. #00:00:59-5#
I: Het is ook lang geleden. #00:00:58-0#
R: Echt he. Ja, maar dat komt ook weet je. Ik heb mensen van de Pamijer, weet je. Dan die en
dan die, weet je. #00:01:06-7#
I: Er zijn zoveel mensen. #00:01:06-0#
R: Ja, dat je denkt van wat was dat nou ook alweer. Nee, ik weet het niet meer. #00:01:13-7#
I: Nee inderdaad. Maar we hebben toen gesproken over de zorg en ondersteuning die u kreeg
en het ging er toen over dat u zo zelfstandig mogelijk kon leven en intussen is er veel
veranderd op het gebied van zorg en ondersteuning en wij zijn benieuwd hoe het nu met u
gaat en of u persoonlijke situatie veranderd is ten opzichte van een paar jaar terug. Want we
hebben toen ook al een persoonlijk gesprek gehad drie jaar geleden. #00:01:42-1#
R: Maar toch niet wij, met iemand anders. #00:01:42-2#
I: Met de gemeente, het was iemand anders ja. Maar ik heb wel kunnen lezen wat er de vorige
keer besproken is, ik weet wel wat er toen speelde. Dus ik was benieuwd, is er in u situatie
iets veranderd als het gaat om zorg en ondersteuning? #00:01:57-4#
R: Ja, weet je. Ik heb wel natuurlijk. Weet je, ik heb wel twee, drie jaar geleden ofzo, toen
was het een beetje net aan het lopen dat ik volgens mij hulp kreeg of zo. Ik zou het niet zo
goed meer weten. #00:02:10-1#
I: Want ik heb gelezen, u heeft met de ogen. Daar kreeg je eigenlijk geen hulp bij? #00:02:134#
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R: Nee, toen volgens mij. Ik besef me, volgens mij is het toen een beetje gaan. #00:02:19-5#
I: Toen had je opeens recht op hulp. #00:02:21-0#
R: Ja, hoe heet dat, eerst van MEE dan en daarna. MEE mag maar een jaar blijven geloof ik.
En dan dus nu van de Pamijer. #00:02:32-6#
I: De Pamijer, oh ja. #00:02:34-7#
R: Suiker? (de respondent vraagt of ik suiker in mijn thee wil) #00:02:36-3#
I: Nee hoor, gewoon thee is genoeg. #00:02:41-4#
R: Oh, oh. (zet thee). #00:04:03-2#
I: Zo, bedankt hoor. #00:04:07-1#
I: Maar je zei toen, eerst kreeg je eigenlijk helemaal geen hulp. En toen is dat in gang gezet.
#00:04:15-5#
R: Ja. #00:04:15-5#
I: Hoe is dat toen gegaan? #00:04:17-6#
R: Mijn broer heb toen dingen uitgezocht en die heeft toen een afspraak gemaakt met MEE
enz. en toen is het een beetje gaan lopen allemaal. Maar ik ben er wel blij mee dat dat is
gebeurd hoor. Want weet je, je hebt toch, weet je, vervoer op maat weet je. Dat je zo'n pasje
krijgt met de bus weet, dat er iemand mee ken. Want je bent toch afhankelijk van dingen.
Weet je en als je dan een afspraak hebt ofzo. Als ik dan niemand heb dan 9 van de 10 keer
moet ik wel afzeggen. Dan kan ik het niet, dat kan gewoon niet. Nou als je dan die dingen
hebben dan ben ik toch een stuk vrijer. #00:05:03-0#
I: Want hoe gaat dat dan met zo'n pasje enz. En met vervoer? #00:05:08-0#
R: Nou als je iemand mee hebt. Stel als wij samen naar een afspraak gaan ofzo dan hoef je
niet te betalen. Dan moet ik wel voor mezelf maar de persoon die met mij mee gaat hoeft dan
niet te betalen. Dat is toch beter voor mensen. Anders moet je toch altijd voor diegene betalen
of weet ik veel wat #00:05:35-5#
I: En wie gaat er dan mee naar de afspraak meestal? #00:05:35-5# #00:05:35-5#
R: Dat is altijd verschillend of ik neem mijn dochter mee als zij kan. Of toevallig diegene die
dan wel een keertje kan. #00:05:50-0#
R: Ja best wel. #00:05:50-7#
I: Maar u zei, u bent er wel blij mee? #00:05:50-7#
R: Ja hoor, zeker natuurlijk. Want als je dat niet hebt, vervoer op maat enz. die dingen.
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(respondent hoest). Sorry hoor, ik ben verkouden. Je bent toch een stuk vrijer, weet je, want je
pakt iets op en het busje komt je halen en ze brengen je weer naar huis. Weet je, van je
afspraak, dat is toch fijner. Ja, en dan ken je ook alleen met hun, want je wordt voor afgezet
waar je moet wezen. #00:06:21-4#
I: Dat loopt eigenlijk goed. En met je gezondheid hoe is dat gegaan? Want je kon heel weinig
zien las ik. #00:06:29-7#
R: Ja, dat wordt natuurlijk wel steeds slechter, dat wel. Weet je maar daar kan je niks aan
doen. Dat is nou eenmaal zo. Weet je. Daarvoor ben ik blij met de dingen, weet je, die ik nou
krijg van de gemeente ook enz. #00:06:46-1#
I: Want kun je je goed redden met de ogen hier thuis? Lukt dat allemaal? #00:06:48-8#
R: Ja, thuis wel. Ik heb natuurlijk één keer in de week een schoonmaakster. Maar als iemand
die goed kan zien die doet in een uurtje bij wijze van spreken schoonmaken en ik doe er wat
langer over. #00:07:09-7#
I; Dus dat loopt eigenlijk wel. En u zei u kinderen, de dochter helpt dus ook wel. #00:07:146#
R: Ja. Ja, maar zij woont op der eigen nou en ze werkt maar als ze kan weet je wel dan. Maar
ik wil niet afhankelijk zijn van me kinderen. Want ja, weet je, mijn moeder had dat ook en
dan kwam je uit school, weet je, en dan dacht ik nee en dan moet ik weer boodschappen doen.
Weet je, omdat zij niet kon zien, dan moest ik met haar boodschappen doen. En dan ging ik
met haar boodschappen doen maar dan moet je buiten spelen weet je als je kind bent.
#00:07:40-8#
I: Want zij kon ook moeilijk zien? #00:07:41-4#
R: Ja, zij had dat ook. #00:07:41-4# #00:07:39-5#
I: Dus het is erfelijk. Oh ja. #00:07:46-9#
R: En dan had ik zo iets van he moet ik weer boodschappen doen, weet je wel. Of dan moest
ik mee naar het ziekenhuis of ik moest weer daar heen. Weet je, voor een kind is dat
vervelend, weet je wel. Ik wil niet dat ik dat bij mijn kinderen. #00:07:59-5#
I: Hoe doe je dat zelf dan? #00:07:59-5#
R: Nou daarvoor ben ik blij dat ik nou vervoer op maat heb. En Pamijer, want die gaan ook
vaak met me mee, naar dingen weet ik zo. #00:08:07-2#
I: Dat zijn mensen van Pamijer van het vervoer die kunnen dan ook mee? #00:08:10-1#
R: Ja, weet je, voor een afspraak of weet ik veel, dan gaan hun met me mee.. #00:08:13-6#
I: Ok. #00:08:14-8#
R: Dus dat is wel fijn. #00:08:16-7#
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I: En dat kun je dan ook. Dat moet je van te voren aanvragen? #00:08:20-8#
R: Nee dat kun je. ze komen één keer in de week of één keer in de twee weken komen ze.
Nou, en dan we zijn daar eigenlijk met papieren enz. weet je wel, en met belangrijke dingen
omdat ik het zelf niet kan, weet je. Dan gaan hun me helpen met administratie dingen en weet
ik het wel. En dan komen ze hier zo en nou als ik dan een afspraak waar ik naar toe kan die
belangrijk is omdat ik er zelf niet alleen heen kan, dan gaan zij met me mee. #00:08:53-7#
I: Dat is fijn. #00:08:53-7#
R: Dat is zeker fijn. #00:08:54-5#
I: Ja dat snap ik. Want u zei u dochter is het huis uit gegaan? #00:09:00-7#
R: Ja die woont op der eigen. #00:09:01-6#
I: Die woont op zich zelf. Is dat de dochter van de babyversiering? En u heeft ook nog, u heeft
vier kinderen? #00:09:09-7#
R: Ja ik heb er nog drie thuis. #00:09:10-9#
I: Drie thuis. #00:09:13-7#
R: Die zijn allemaal naar school, gelukkig. #00:09:18-8#
I: En. En als u kijkt naar de afgelopen jaren is er dan een gebeurtenis geweest die veel indruk
op u heeft gemaakt in het leven? #00:09:31-3#
I: Afgelopen paar jaar zeg maar, zijn er nog dingen veranderd in je leven? #00:09:39-1#
R: Nou ik weet het eigenlijk niet. Niet echt groot. Nou dat mijn dochter zwanger is. Dat vind
ik toch wel heftig. Want ze is 20. #00:09:48-8#
I: Dat is een jonge moeder. #00:09:49-1#
R: Ja. #00:09:50-8#
I: Een jonge oma ook. #00:09:52-9#
R: Ja, dus dat vind ik best wel heftig, ja toch. #00:09:57-6#
I: Maar het gaat goed met haar? #00:09:59-2#
R: Ja, gelukkig wel, ze doet het goed hoor, want ze heb der huisie en ze heb een leuk huisie,
zij heb der werk enz. Als ze nou geen werk zou hebben en ze zou nog thuis wonen enz zou ik
het tien keer erger vinden dan de situatie nu. #00:10:14-1#
I: Ze heeft het wel op orde? #00:10:15-3#
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R: Gelukkig wel. Want ze heb der werk en ze heb der huisie enz, ze doet het goed. Weet je,
dat scheelt weer. #00:10:24-2#
I: Maar je vindt het toch wel heftig? #00:10:25-5#
R: Ja tuurlijk, ik had het nooit niet verwacht. Omdat ze ziet weet je, weet je. Kijk de jongste
van mij is vier weet je. Ja snappie. Dus zij heb best wel gezien hoe zwaar het kan zijn, weet
je wel. Want zij is twintig. Ik bedoel ze was, ze was thuis om te zien weet je hoe, met die
kleintjes hoe zo, dat is best wel zwaar. Dan had ik niet verwacht dat zij nu al zwanger zou
zijn. #00:10:54-8#
I: Ja, dus het was een verassing? #00:10:58-7#
R: Ja eigenlijk wel ja, ik had het niet verwacht nee. Ik dacht die wacht nog wel tien jaar enz.
#00:11:08-9#
I: En kun je iets vertellen over de zorg die je krijgt? Ik heb al gehoord van Pamijer natuurlijk
die hier dingen doet en er komt een hulp één keer in de week? #00:11:19-3#
R: Ja, maar daar ben ik niet zo tevreden hoor, die hulp. #00:11:21-5#
I: Nee? #00:11:22-4#
R: Nee, ze sturen elke keer een andere. #00:11:23-4#
I: Dus die ken je ook niet goed. #00:11:26-6#
R: Weet je, maar ik vind. Verleden week komt hier ook een vrouw, weet je, een oudere vrouw
en als ze dan iets gedaan heb gaat ze een uur staan (doet hijgen na). Volgens mij heb ze zelf
hulp nodig. Dat ik denk waarom stuur je die mensen nou. Weet je, ja toch. Dan denk ik van.
De ene keer. En als je dan een goede heb. Weet je, maar die kom dan als inwoner, zeg maar
als invaller. Want die mensen leggen in het ziekenhuis of weet ik veel wat dus die krijg je dan
niet meer, de goeie. En dan krijg je allemaal van die, ja.. (lacht). Ja, hoe moet je het noemen.
Maar voor de rest weet je.. ben ik wel tevreden hoor. #00:12:12-2#
I: Jawel. #00:12:13-1#
R: Want wat zijn nou dingen waar je ook hulp bij nodig hebt in huis? #00:12:18-7#
I: Ja, de ramen zemen. En gewoon weet je, dingen die ik niet kan zien, weet je. Stofzuigen en
dweilen dat lukt me nog wel. Maar weet je. Maar net als. Als je tegen mij zegt: zijn de
keukenkastjes vies, dat zie ik niet. Weet je, ik doe dat één keer in de week ofzo, maak ik die
schoon maar ik ken, ook al zijn ze schoon dan kan het nog een keer. Nee, dan zijn ze toch
schoon als dat niet zo is. Maar dat zie ik dan niet. En de ramen zemen kan ik dan weer niet
zien. Ja, grote dingen, zeg maar. (hoesten). En als de wc schoon is vraag ik wel eens aan
iemand, is de wc schoon? #00:13:00-0#
R: Dat ziet u dan niet? #00:13:00-0#
I: Nee. #00:13:00-0#
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I: Want ik las ook inderdaad in het stuk van vorige keer dat je het verschil tussen wit en bruin
brood is eigenlijk ook al. Ja ook al. #00:13:09-9#
R: Klopt. Boodschappen. Ja, dat klopt, ik neem heel vaak de verkeerde dingen mee. Weet je,
dan staat de sinas ofzo, weet je dan ik light mee ofzo. Dan denk ik, ach ja maakt het uit. (moet
lachen). #00:13:20-1#
I: Daar kun je ook niets aan doen. #00:13:21-5#
R: Nee, precies, weet je. Want in heel veel winkels, weet je, is het licht weet je, is weet je. Als
je nou gewoon goed licht heb kun je het wel zien maar weet je, dan heb je toch, voor mij is
het te donker. Ik zie het niet, weet je. #00:13:41-6#
I: En heb je daar ook iets van hulp bij ofzo. Van, dat je, dat je hebt geleerd hoe je daar mee
om moet gaan? #00:13:44-1#
R: Ja ik heb nou een loepie. #00:13:45-9#
I: Een loepie, wat is dat dan? #00:13:49-8#
R: Zo'n ding (laat een loep zien).. #00:13:50-9#
I: Oh een vergroot ding. Oh ja. #00:13:51-2#
R: Ja, die doe ik dan in mijn tas, weet je. En dat is voor de prijzen hoor, meestal. #00:13:579#
I: Ok. #00:13:58-7#
R: Die heb ik van de fysio gekregen. Die heb ik, maar de batterijen zijn leeg. #00:14:05-7#
I: Die neem je dan ook mee als je. #00:14:07-6#
R: Ja, die doe ik gewoon in mijn tas. En als het dan echt niet kan zien van de prijs of ik wil
iets weten. #00:14:18-7#
I: En de fysio die helpt je ook? #00:14:18-9#
R: Ja, ja want die. Nou, dan ik heb een tijdje niks gehoord. Maar de laatste keer heb ik de loep
gekregen. #00:14:28-4#
I: Maar je ging. Waar ging je voor naar de fysio? #00:14:32-5#
R: Dat is voor mijn ogen. Want de fysio. #00:14:36-1#
I: Het is een fysio voor je ogen. #00:14:35-8#
R: Ja. Het is naast het oogziekenhuis daar in de stad. Daarzo. Dat is voor mensen met een
beperking aan hun ogen. #00:14:45-7#
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I: En wat kunnen ze daar voor je doen? #00:14:45-7#
R: Nou ja, die doen, hoe heet dat, ze kunnen niks aan je ogen doen. Maar ze kunnen jou een
beetje ondersteunen in je beperking. Zeg maar op je, dat ze daar stickertjes plakken zodat ze
daar een beetje de standen enz. En ja weet je. Net als een loepie en je kan ook een stok krijgen
en weet je wel allemaal van die dingetjes allemaal. #00:15:07-9#
I: Ja. #00:15:08-6#
R: Ik heb ook een. Een televisiescherm is dat. En dan moet je je papier er onder leggen. En
dat vergroot dan de letters. (De telefoon van dochter gaat af). Dat is de telefoon van mijn
dochter. #00:15:23-4#
I: Oh. Dus dan kan je op die manier wel lezen enz. #00:15:28-8#
R: Ja. Maar dat ding is zo groot, weet je. Ik heb hem boven staan, weet je. Want ik had
vroeger die televisiekast en er zit zo'n ding achter. Zo’n computerscherm, weet je wel. Zo'n
enorm scherm. Zo'n ding is enorm groot. Als je die op je eethoek zegt dan hebben wij alleen
dat stukje om te eten. Die neemt zoveel ruimte in beslag. #00:15:52-2#
I: Maar dan krijg je dus hulp wat ik begrijp van Pamijer enz. En ik hoor een huishoudelijke
hulp één keer in de week. En daarnaast heb je voor je ogen dus fysiotherapie. En heb je nog
meer hulp of is dat het eigenlijk? #00:16:05-2#
R: Dat is het eigenlijk. #00:16:05-9#
I: En. Op een normale dag in de week wat doe je dan vooral. Wat is je dagbesteding zeg
maar? #00:16:19-2#
R: De kinderen moeten naar school, dan ga ik een beetje schoonmaken en boodschappies
halen. Gewoon je was, en gewoon normaal eigenlijk. #00:16:31-1#
I: En behalve je familie en kinderen. Welke mensen zie je vaak? Welke mensen zijn
belangrijk voor je? #00:16:41-6#
R: Ja mijn kinderen. #00:16:43-7#
I: Verassing. #00:16:45-2#
R: Ja, eigenlijk. Ja, je heb het veels te druk. Want ik heb drie kleine kinderen hier wonen dus
die houden me hier wel bezig. #00:16:54-6#
I: Want hoe oud zijn ze? #00:16:56-4#
R: De ene is bijna 10, de andere bijna 7 en die andere is dan pas 4 geworden. #00:17:02-2#
I: Dus je hebt ook hele verschillende leeftijden. #00:17:06-3#
R: Ja daar heb ik best wel druk mee. Die maken er best wel zootje van altijd. Ja, die houden je
wel bezig hoor. #00:17:15-1#
215

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

I: En zijn er ook mensen in je omgeving die je om hulp kunt vragen met dingen? #00:17:169#
R: Ja soms weet je, maar ik wil niet te veel, weet je, want dan denken ze ook, heb je haar
weer. #00:17:25-5#
I: En wat doe je dan als je ergens. Als je met een probleem zit of iets? #00:17:32-1#
R: Nou meestal, dan bel ik toch wel die meiden van de Pamijer als er iets is ofzo. Maar kleine
dingetjes, als ik me eigen niet lekker voel om naar school te brengen. Dan heb ik een vrouwtje
die hier achter woont en die brengt ze dan naar school. #00:17:46-3#
I: Dus hier in de buurt is er ook iemand die kan helpen? #00:17:46-3#
R: Ja. Dat wel. #00:17:54-3#
I: En hoe is het hier in de buurt? #00:17:57-7#
R: Wel gezellig hoor. De speeltuin is dichtbij. Die is aan het einde van de straat, heb je de
speeltuin, dat is lekker voor die kinderen. #00:18:02-3#
I: Leuk voor de kinderen. #00:18:05-2#
R: Ja, je zit hier best wel goed hoor. #00:18:09-0#
I: En hoe is het nou met die. Met die oogziekte, vindt je dat moeilijk? #00:18:18-7#
R: Nou weet je ik heb het al zo lang, je wordt er mee geboren, weet je. Dus je weet niet beter,
weet je. En je leert ermee leven. #00:18:28-1#
I: Maar eerst had je eigenlijk geen ondersteuning daarvoor. Maar hoe kan dat dan? #00:18:328#
R: Omdat ik het nooit heb geweten, dat ik dat kon krijgen. #00:18:37-3#
I: Want je wist wel van die oog. #00:18:40-4#
R: Ja, natuurlijk ik wist het wel maar ook pas later hoor. Maar ik heb nooit geweten dat
instanties ofzo dat die je daarmee konden helpen ofzo. Dat heb ik nooit geweten. #00:18:553#
I: Maar daar ben je dus achter gekomen door je broer? #00:18:59-2#
R: Ja, mijn broer zei dat. Hij heeft een kennis. Maar die heb ik ook. Mijn broer heb ik ook
jaren niet gezien ofzo hoor. Toen kwam hij weer en toen hadden wij het erover. En toen zei
hij, ik ga voor jou. Want hij vond het ook heel raar. Dat ik helemaal geen hulp kreeg.
#00:19:14-1#
I: Je had vier kinderen en je had eigenlijk geen hulp. Dus toen stond je er eigenlijk alleen
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voor. #00:19:19-0#
R: Ja. #00:19:19-7#
I: En hoe loste je dat dan op? #00:19:23-9#
R: Weet ik veel. Door heel vaak niet naar afspraken te gaan want je kinderen moeten toch
naar school. Weet je, dus dan moest ik weer afbellen. Weet je, daar lag ik echt wakker van. Ik
denk van hoe moet ik dat nou doen. Weet je, dat gaat niet. Als niemand met mij mee ken dan
ken ik niet daar naartoe. Weet je, en helemaal als ik ergens naar toe moet waar ik nog nooit
ben geweest. Dan kan ik er echt niet naar toe, dat gaat gewoon niet. #00:19:47-4#
I: Dus toen zei je gewoon de afspraken af omdat het gewoon niet lukte. #00:19:55-8#
R: Ja. #00:19:55-8#
I: En nu is dat anders? #00:19:55-8#
R: Ja omdat ik nu vervoer op maat heb en omdat het nu met die van de Pamijer weet je dat die
heel vaak met me mee kennen. #00:20:03-6#
I: En ik las ook drie jaar geleden, ik las ook, volgens mij was het de kinderbescherming hier
weleens geweest. Daar was u boos over. #00:20:12-0#
R: Ja, dat kwam door de vader van mijn kinderen zijn zus. Weet je, daar heb ik ruzie mee. Zij
is zo jaloers, zij. Dan gaat ze rare dingen doen weet je, dan gaat ze ANK, weet je. En dat heb
ze al een paar keer gedaan, weet je. Want zij, haar kinderen hebben in een pleeggezin gezeten,
weet je, die dingen. Weet je. Dus zij heeft daar altijd mee te maken gehad. Mijn kennissen of
vrienden hebben daar nooit te maken mee gehad. En zij wel, weet je, toen gingen wij net met
elkaar om en toen heb ze een paar keer die AMK heeft ze gebeld enz. #00:20:54-6#
I: En die kwamen hier toen langs? #00:20:55-3#
R: Dat weet ik niet eens meer. #00:20:57-4#
I: En toen maar het was... Twee keer waren ze geweest. Toen zei ik van hoe vaak kan een
mens bellen dat je blijft komen, je bent hier toch geweest. Maar als ze dan komen dan gaan ze
ook de school enz. Ik vind dat irritant. Als dat de eerste keer. Dan heb ik overal mee gewerkt.
Maar de tweede keer is het vervelend en de derde keer ben ik het zat. #00:21:20-2#
R: Dus het is verschillende keren gebeurt? #00:21:22-6#
I: Drie keer geloof ik heb ze dat gedaan. Maar dan zit dat mens dat zit dan dus het is niet zo.
Dan zeg ik van wat wil je nu horen. Weet je, je bent binnengekomen, je hebt het huis gezien,
je hebt de slaapkamer gezien, je hebt de kinderen gezien. Weet je. En je komt hier al voor de
derde keer. Zegt ze dus je wilt niet meewerken. Nou dan gaat het naar de kinderbescherming.
Dus je doet je best maar. Zo is het gekomen, weet je. Kijk als ik haar drie keer binnenlaat
weet je. En dat mens was dezelfde persoon die al daarvoor was geweest. Dan denk ik bij mijn
eigen dat heb je toch gezien. En alle keren daarvoor was het, weet je, was er ook niks aan de
hand. Weet je. Dus daarvoor, weet je.. Dus als er wat aan de hand is. Mijn kinderen gaan elke
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dag naar school, dus dan had de school ook wel gemeld. Weet je, iemand. Als je een mens
hebt die hier voor het eerst komt, die ken niet zien hoe mijn huishouden hier is en hoe het
allemaal reilt en zeilt. Nee toch, mijn kinderen gaan elke dag naar school en naar het
consultatiebureau. En dan kom je meer. Mijn kinderen gaan iedere dag naar school dus die
mensen kunnen ook wel zien als het niet goed gaat met hen, dan hadden die wel aan de bel
getrokken. Ja, dan denk ik van wat kom je nu doen. Daar kan ik echt boos op worden dan he.
Ja toch, rare mens. Zegt ze, ja toch, het is niet zo. Want die zus had dan gezegd van dat ik
drugs gebruikte en mijn kinderen sloeg en allemaal van die gekke dingen. Nou, ik zeg als het
zo zou zijn dan had ze school ook wel. En zie ik er zo uit dat ik weet ik veel. En mijn
kinderen, weet je toch sodemieter op. #00:23:03-5#
I: Dat was een paar jaar geleden. Maar nu is het. Die zus laat je nu met rust. #00:23:08-8#
R: Nee, want ik ben ook naar de politie geweest om aangifte te doen. Dat zij ons weet je die
gekke dingen allemaal, weet je dat heb ik ook gedaan. Nou gelukkig niet meer nee. En die zus
die komt hier nooit meer binnen natuurlijk. #00:23:21-7#
I: Nee. En het contact met de vader met die kinderen? #00:23:27-0#
R: Ja dat heb ik nog wel hoor. Weet je. #00:23:28-8#
R: Het is vooral de zus. Ja zijn zus. Hij heeft ook geen contact met zijn zus. #00:23:37-8#
I: Maar op dit moment is het dan wat rustiger. #00:23:41-9#
R:Ja gelukkig wel.. Afkloppen (lachen).. #00:23:43-2#
I: Afkloppen (lachen).. (...). Maar als je dan kijkt naar de zorg en hulp die je krijgt, heb je dan
nog, ben je daar. Je bent daar tevreden mee. Heb je nog behoefte aan andere hulp daarmee?
#00:24:04-1#
R: Nee ik zou niet weten wat. #00:24:05-0#
I: Dus nu is het eigenlijk, is het goed. Ehh.. en heb je het gevoel dat je jezelf kan redden?
#00:24:25-7#
R: Oh ja wel hoor, zelfstandig. Ik zal wel moeten. Ja toch.. #00:24:30-3#
I: Want je kunt het met de hulp goed oplossen? #00:24:31-1#
R: Jawel, ja hoor. Het gaat wel. #00:24:42-6#
I: En als u nou een tegenslag hebt, hoe ga je daar mee om? Als dingen moeilijk zijn.
#00:24:51-3#
R: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik zou het niet weten. #00:24:58-8#
I: Ja. Ok. Want ik kan me voorstellen dat het gewoon soms best wel lastig is dat je weinig
ziet. #00:25:15-6#
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R: Ja als je niet beter weet. #00:25:16-0#
I: Nee. Ja toch. Nee, ik weet ik niet beter. En ik ben geboren met nachtblind, dan ben je dat al.
En met deze, die oogziekte die ik daarbij heb gekregen. Dat gaat ook langzaam aan, wordt dat
dan slechter, maar je leert er wel mee leven. Ja toch. Dus je weet niet beter. #00:25:39-9#
R: Heb je het er dan ook wel moeilijk mee gehad? #00:25:40-6#
I: Natuurlijk, toen ik het net wist had ik dat natuurlijk wel. Dat verwacht je helemaal niet.
#00:25:47-9#
R: Hoe oud was je dan. Ik denk even kijken. Toen ik wist 25 ofzo. In het ziekenhuis dacht ik,
nu ga ik zo'n tessie doen voor een nieuw brilletje ofzo. Maar een bril, nee dat kan niet, het
helpt niet. Tuurlijk heb ik het er wel moeilijk gehad. Dan denk ik jezus wat is dit nou weer. Ja
toch want dat verwacht je helemaal niet. Je denkt van oh ik ga een brilletje halen, of lenzen.
#00:26:24-5#
I: Maar nu kan je het wel gewoon accepteren. #00:26:28-8#
R: Ja tuurlijk, ik ben wel eigenwijs natuurlijk. Want je doet ook dingen weet je wel dat je
denkt, dat wel. Maar ja, je moet toch verder. Je kan moeilijk. Sommige mensen doen dat wel.
Maar dat doe ik niet. Elke dag weet ik. En ik loop ook heel vaak tegen dingen aan of weet ik
veel wat. Maar dan sta je weer op en dan loop je weer door. #00:26:54-4#
I: Want welke dingen vind je nou moeilijk in je leven op dit moment zeg maar? #00:26:58-3#
R: Net als weet. Als het dadelijk weer vroeg donker wordt of langer donker dan heb ik wel als
de kinderen naar school moeten. Dat ik dan naar buiten loop, weet je. En dat het zo donker is,
weet je. Dan zie ik het haast niet, weet je. En nou is het, ben ik blij met dat vrouwtje, maar als
dat kind van haar ziek is dan moet ik het alleen doen en dan is het best wel zwaar weet je. Ja,
weet je want dan zie ik het niet buiten want dan is het veel te donker. Maar dan moet ik wel
met drie kinderen naar school lopen, weet je. En ja dan loop ik wel een beetje bij de
lantarenpalen zo en dan lukt het. En T. is dan 10 die let dan ook wel. Maar dat vind ik altijd
best wel rot. Weet je. Dan ben ik altijd best wel blij als er sneeuw ligt want dan is alles wit
dan zie ik wel beter. Alleen dan ben ik blij. Weet je. Dat is wel fijn. #00:27:59-1#
I: Dus je lost het wel zelf op maar het is niet. #00:28:00-9#
R: Niet dat ik denk van het lukt wel weet je, maar ik ben blijer dat het al licht is zo vroeg, dan
zie je het tenminste. #00:28:15-1#
I: En zijn er nog andere dingen moeilijk in je leven zeg maar of voor jezelf of die je niet leuk
vindt. #00:28:22-4#
R: Ik zou het niet weten. #00:28:24-4#
I: Dus eigenlijk verder ben je tevreden met hoe het is? #00:28:27-2#
R: Jawel, eigenlijk wel hoor, ja. #00:28:30-9#
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I: En wat zijn nou dingen waar je energie van krijgt? Wat zijn nou dingen? Wat vindt je leuk
om te doen? #00:28:43-7#
R: Ik vind het leuk om thuis bezig te zijn enz. (lachen). Beetje keutelen enz. #00:28:45-7#
I: Wat gaat er goed allemaal in je leven nu? #00:28:50-2#
R: Met die kinderen gaat het goed, mijn dochter dan enz. Daar wordt je ook blij van toch. Ja,
vind ik wel. Dat vind ik wel goed. #00:29:02-4#
I: En in je vrije tijd zijn er nog hobby's die je doet of dat je iets voor jezelf kan doen?
#00:29:09-9#
R: Nee, facebook vind ik leuk, gewoon, wat een rare mensen heb je daar op. Ja, dat vind ik
wel grappig, weet je. En gewoon films kijken vind ik wel leuk. #00:29:26-9#
I: En heb je ook goede vrienden in de buurt? #00:29:31-0#
R: Ja hoor, een vriendin, die woont bij de Slinger. #00:29:32-0#
I: Oh dus in de buurt. #00:29:33-9#
R: Het is van vroeger nog. #00:29:35-8#
I: Al jaren? #00:29:35-8#
R: Ja van toen wij nog klein waren gingen we met elkaar om. Twee meiden zijn dat.
#00:29:43-6#
I: En heb je ook wel steun? #00:29:47-1#
R: Ja hoor. Zij hebt haar eigen leven hoor, want zij werken ook en ze heb ook kinderen. Maar
één keer in de zoveel tijd ofzo dan spreken we met elkaar af en dan gaan we bij haar thuis
zitten of hier thuis en dan drinken we een wijntje, weet je. #00:30:03-0#
I: Gezellig, net als vroeger eigenlijk. #00:30:07-4#
R: Het is leuk, echt leuk. #00:30:09-7#
I: En van familie, heb je daar ook? #00:30:14-4#
R: Nee, mijn ouders zijn allebei overleden dus daar. #00:30:15-9#
I: En andere familieleden? #00:30:19-4#
R: Nee. #00:30:20-2#
I: Broer of zussen? #00:30:22-6#
R: Nee. #00:30:23-5#
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I: Je hebt een broer? #00:30:25-7#
R: Ja, ik heb een broer maar die zie ik dus niet. #00:30:25-7#
I: Dus als er iets is dan kun je bij je familie eigenlijk niet terecht. Je moet het toch zelf
oplossen. #00:30:30-4#
R: Ja. Maar het is ook niet zo mijn ding om iedereen lastig te vallen. #00:30:36-7#
I: Je vindt het wel prima hier. #00:30:39-0#
R: Ja, ik vind het wel goed voor. #00:30:41-6#
I: Je hebt hier de kinderen, een vriendin heb je. #00:30:42-2#
R: Ja toch. Dat vind ik wel genoeg. #00:30:48-2#
I: En doe je wel eens iets voor andere mensen. #00:30:51-3#
R: Natuurlijk wel, als ik kan, ja hoor. Hoe laat is het nou? Want ik moet wel op tijd weg.
#00:30:58-3#
I: Half elf. #00:30:59-6#
R: We hebben nog wel tijd. Maar als ik het kan dan doe ik dat wel hoor, tuurlijk wel.
#00:31:05-1#
I: Wat doe je dan? #00:31:05-1#
R: Het ligt er aan wat ze me vragen wat ze me vragen weet je en als ik het dan kan dan doe ik
dat wel. #00:31:14-0#
I: En financieel kun je makkelijk rondkomen? #00:31:20-7#
R: Dat is wat minder. Want ik heb de voedselbank gehad, weet je wel. Maar eigenlijk is er
helemaal niets veranderd maar ze komen uit dat ik veertig te veel krijg dus ik krijg geen
voedselbank meer. Dat is eigenlijk, weet je. Want de huur is alleen maar omhoog gegaan.
Weer een tientje meer. Dus weet je wel, weet je. Eigenlijk is er helemaal niet veranderd, het is
alleen maar minder geworden. Maar hoe zij het dan brengt dat heb dat vrouwtje van de
Pamijer, dan komt u net een paar tientjes boven het ding dat ik geen voedselbank krijg. Ik baal
er wel van hoor, weet je. Weet je het is nou niet echt dat je zegt, ik kan er een week van eten,
maar je krijgt bloemkool en drie aardappeltjes, dat ik denk, je bent met z'n vieren. Of maar ja,
er zit altijd wel iets tussen wat je kan gebruiken. #00:32:14-1#
I: Maar je kreeg dus eerst kreeg je wel voedselbank.. #00:32:21-5#
R: ja. #00:32:22-6#
I: En nu moet je dat dus allemaal zelf betalen en dat is krap. #00:32:24-9#
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R: Ja, want weet je zoveel heb ik niet hoor. Ik houd van de sociale dienst houd ik 49 euro
over. Wat ik dank krijg. #00:32:36-4#
I: En dan vier kinderen. #00:32:38-3#
R: Dus dat is echt wel krap, echt waar hoor. #00:32:43-8#
R: Straks hebben ze zes weken vakantie, waar ga ik iets leuks van doen? #00:32:46-3#
I: En hoe doe je dat dan? #00:32:49-3#
R: Ik heb de Rotterdam pas. #00:32:49-8#
I: En dan kan je, dan krijg je korting? #00:32:51-7#
R: Ja, dan kan je naar Plaswijk. Plaswijk is wel leuk. Ik weet niet of je dat kan. #00:32:59-3#
I: Wat doen jullie daar dan? #00:33:02-4#
R: Nee, dat is een soort, een kinderboerderijtje, een zwembad er op. Heel veel leuke dingen,
attractieparkje. #00:33:10-5#
I: Wat leuke dingen. #00:33:14-0#
R: Het zit in Rotterdam he. #00:33:18-6#
I: En heb je ook hulp bij financiën. #00:33:20-0#
R: Tuurlijk niet. Tegenwoordig wie, nee toch. Iedereen heeft het al moeilijk. #00:33:27-3#
I: Het is gewoon krap. En je leeft gewoon zuinig. #00:33:32-0#
R: Het zal wel moeten. #00:33:34-5#
I: En als je financieel in nood zit. Kan je dan ook mensen in je omgeving om hulp vragen.
#00:33:45-0#
R: Nee, weet je. als je iets leent moet je het ook weer terug betalen en dat heb ik niet, dat kan
ik niet. Weet je, dus dat gaat toch niet. Dus dan moet je het ook echt rustig aan doen.
#00:34:14-7#
I: Dus dan doe je wel echt je best om leuke dingen te doen met de kinderen. #00:34:21-3#
R: Ja tuurlijk. Dat proberen we wel. #00:34:26-9#
I: Ik zit even te kijken hoor. We doen een onderzoek van de gemeente en heb jij een idee hoe
hulp verbeterd zou kunnen worden voor jou, of eigenlijk niet. #00:34:38-8#
R: Nee, ik weet niet wat zij allemaal er op doen (over telefoon dochter). Nee, ik vind het
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eigenlijk wel prima zo, ik zou het niet weten. Ik ben wel tevreden. #00:34:53-1#
I: Je bent wel tevreden. Want je zorgt gewoon voor je kinderen. Want je werkt niet op het
moment of vrijwilligerswerk, heb je dat wel in het verleden gedaan? #00:35:03-0#
R: Nee, ook niet. #00:35:06-0#
I: En heb je school, heb je gedaan. En wat wilde je na school doen? #00:35:12-4#
R: Ik kreeg toen gelijk een kind. #00:35:13-3#
I: Je hebt jong een kind gekregen.. #00:35:16-1#
R: Ja, ik was ook 20. #00:35:16-1#
I: Ook 20. Dus je dochter en moeder. Dus je weet wel hoe het is.. #00:35:23-4#
R: Weet je maar ik wil ook. Maar als ik zou werken wil ik wel dat als mijn kinderen uit school
komen dat ik er gewoon ben, weet je. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dat mijn kinderen,
dat ze bij iemand anders. Dat ze 's avonds om 18.00 thuis ben en dat mijn kinderen om 19.00
naar bed gaan dat ik ze een uurtje heb gezien. Dat hoort toch niet. #00:35:46-1#
I: Je wil echt tijd voor ze hebben. #00:35:50-9#
R: Ook weet ik veel, tussen de middag. Als mijn kinderen me nodig hebben dat ik er gewoon
voor ze ben. #00:35:55-4#
I: Maar stel je voor dat de kinderen op een gegeven moment uit huis zijn. Kun je dan ook,
want je ziet natuurlijk weinig, kun je dan ook weinig of is dat ook lastig om een baan te
vinden die daar bij past. #00:36:06-4#
R: Ja, dat denk ik wel. #00:36:08-1#
I: Weet je. Wat zou ik dan moeten gaan doen, weet je. Want je ziet alleen maar slecht, maar
het is ook met de lichtval en als het ergens donker is. En ik ga naar buiten en er schijnt volop
de zon dan heb ik er ook problemen mee, met die dingen. #00:36:30-1#
R: En het wordt ook. Je zei het wordt slechter wordt het. Hoe kijk je dan naar de toekomst?
#00:36:37-8#
I: Ik denk er niet over na? #00:36:37-8#
R: Je denkt er niet over na? Je neemt gewoon het leven nu. #00:36:41-9#
I: Precies, dat zien we dan wel weer, als ik dat allemaal moet gaan doen dan, dat wordt hem
niet. #00:36:46-7#
R: Maar hoe doe je dat met je kinderen. Stel, je gaat slechter zien of dan heb je gewoon meer
hulp nodig. #00:36:52-3#
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I: Maar dat zien we dan wel weer. #00:36:54-1#
R: Dat zien we dan. #00:36:57-6#
I: Dat is ook voor jezelf. #00:36:59-8#
R: Nu weet ik dat het er is, dan zie ik het dan wel weer. #00:37:02-5#
I: Want je klinkt heel positief. #00:37:06-9#
R: Maar het zal wel moeten. #00:37:08-2#
I: Het zal wel moeten. #00:37:10-3#
R: Nou laat maar zeggen. Die tijd dat ik heb zitten janken, dat heb ik ook gedaan. Natuurlijk
wel, weet je. Weet je, maar ik kan moeilijk, met die kinderen elke dag. Weet je. Wat wordt
het. Dat schiet toch ook niet op. Het is er nou eenmaal en het is echt niet elke dag dat ik zit te
janken dat het dan minder wordt. Nee toch. Dus ja en nu. Ik ben dolblij dat ik nog wat ken
zien. #00:37:37-3#
I: Dus daar ben je dan eigenlijk toch weer blij mee? #00:37:40-9#
R: Ja tuurlijk. #00:37:40-9#
I: Maar hoe blijf je dan zo positief? #00:37:42-0#
R: Ja... (moet lachen). Omdat ik nog ken zien (respondent begint te huilen). Weet je.. Het is
wel slecht natuurlijk. Maar ik blij dat ik heb gezien hoe mijn kinderen er uit zien enz.
#00:37:55-8#
I: Ja. ahhh. dat raakt je wel. aah ja. #00:38:02-9#
R: Ja dat vind ik dan wel weer fijn (snikkend). #00:38:02-5#
I: Oh ja. #00:38:04-3#
R: Want toen je kinderen geboren werden toen kon je ze gewoon helemaal zien? #00:38:086#
I: Ja, weet je, en ik zie nog wel wat, ik zie wel slecht, maar ik zie nog wel wat. Weet je.
#00:38:17-2#
R: Maar het is wel fijn dat je dat hebt meegemaakt. Maar het raakt je ook wel. #00:38:22-4#
I: Ja, tuurlijk. #00:38:23-9#
R: Het is ook wel heftig. #00:38:26-7#
I: Tuurlijk wel. #00:38:28-1#
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R: Het is ook niet niets. #00:38:30-3#
R: En je ken dan denken bij mijn eigen, ik ken beter geboren worden en je bent al blind enz.
dan op latere leeftijd dat je opeens niet meer kan zien. Dan ben ik liever doof als blind weet
je. Want als je doof bent ken je nog gewoon heel veel dingen meer doen dan als je blind ben
weet je. Weet je hoe afhankelijk je dan bent weet je wel. Ik moet er niet aan denken hoor dat
je niets meer kan zien hoor. #00:38:52-9#
I: Nee. #00:38:54-0#
R: Daarom ben ik blij weet. En ik denk dat ik daarvoor. Ik kan nog zien. Het is niet veel maar
ik ken nog wel zien. En ik kan mijn eigen nog een beetje redden. #00:39:07-8#
I: Want ook bijvoorbeeld met koken en met stofzuigen dat gaat nu. #00:39:09-6#
R: Het kan nog. Het is moeilijker maar het kan nog wel. Ja toch. #00:39:15-7#
I: Maar het is. Ik vind het ook knap ook, er zijn veel dingen die lastig zijn en je bent toch heel
positief zeg maar. #00:39:27-6#
R: Daarom zeg ik, ik ben al blij dat ik wat kan zien, weet je. Het is niet veel, maar weet je, ik
red me eigen nog gewoon. Iemand anders dat zeg ik doet er korter over en ik wat langer, maar
het lukt me wel. Niet altijd. Weet je wel maar een hoop dingen daar red ik mij gewoon mee.
#00:39:53-2#
I: Dat is fijn. Maar je kinderen hebben niet die erfelijke ziekte of die weten dat niet.
#00:39:57-2#
R: Ja, dat weet ik wel, mijn oudste zoon wel die heb het ook. Maar die andere dan nog niet.
Want ze gaan één keer in de zoveel tijd naar het ziekenhuis zo'n test doen. #00:40:09-0#
I: Ze moeten een test doen. Want dat kunnen ze nog niet bij de geboorte zien, dat komt later.
#00:40:13-5#
R: Nee, gezichtsveld is dat. #00:40:16-4#
I: En hoe is dat voor jou dan? #00:40:19-4#
R: Ja rot natuurlijk. Dat wil je niet. Het is niet anders. #00:40:26-5#
I: Het is gewoon erfelijk. En de dochter heeft het niet? #00:40:32-1#
R: Gelukkig niet, godzijdank. Daar ben ik echt blij om dat zij dat niet heb. #00:40:39-8#
I: En je wordt oma, hoe is dat? #00:40:39-8#
R: Ja leuk, ja ik vind het wel leuk hoor. Ze krijgt een jongetje. #00:40:44-4#
I: En is het al bijna zo ver? #00:40:44-4#
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R: Nee september. #00:40:46-4#
I: september. #00:40:47-9#
I: Dat is natuurlijk ook wel heel speciaal. #00:40:51-9#
R: Ja zeker. #00:40:54-3#
I: Want je zei, je was zelf ook jong moeder geworden maar nu het je eigen dochter is dan
vindt je het toch wel heftig. #00:41:00-4#
R: Dat is raar, dat je denkt mijn kleine meisje weet je wel. Ja, ze wordt zelf moeder nou. Daar
moest ik echt wel even aan wennen. #00:41:08-6#
I: En ze woont niet meer hier, maar ze komt vaak over de vloer. #00:41:12-4#
R: Ja dat wel, natuurlijk. Ja, ze werkt bijna elke dag. Ze is alleen op woensdag vrij en zondag.
En de rest van de week werkt ze. Maar als ze dan vrij is komt ze altijd wel even langs.
#00:41:32-2#
I: En jullie hadden ook hier de babyshower gedaan. En wie waren er allemaal langs gekomen?
#00:41:33-8#
R: Vriendinnen. #00:41:35-3#
I: Vriendinnen. ja #00:41:38-5#
R: Dat vond ze echt leuk, dat was wel leuk. #00:41:43-2#
I: Ga je dan als het kind er is nog oppassen regelmatig? #00:41:45-0#
R: Nou ze wil zo veel mogelijk zelf doen natuurlijk weet je wel. Maar als het nodig is ben ik
er voor haar natuurlijk. #00:41:58-0#
I: Er zijn veel dingen die we eigenlijk wel gehad hebben, ja. Ja. Voor mij is het eigenlijk best
duidelijk. Heb je zelf nog dingen die je zou willen zeggen? #00:42:17-1#
R: Ik zou het niet weten. (lacht). Ik ben eigenlijk wel een tevreden mens. #00:42:23-6#
I: Want de gemeente wil eigenlijk de zorg verbeteren natuurlijk. #00:42:29-4#
R: Ja dat is logisch. Maar voor mij, ik ben wel tevreden hoor. Kijk die oude mensen in het
bejaardentehuizen en weet ik het allemaal. Die weet je. Net als hiernaast woont een vrouwtje,
die is 93 weet je, die zit negen van de tien keer zit ze helemaal alleen. Dan denk ik, ik red me
eigen. Natuurlijk heb ik hulp met dingen nodig. Maar dan denk ik, geef hun maar eerst
voorrang. #00:42:51-2#
I: Ja. De hulp die je krijgt is gewoon wel goed. #00:42:58-5#
R: Kijk die mensen in de bejaardenhuizen en weet ik veel. #00:43:02-8#
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I: Die hebben het nog harder nodig. #00:43:03-2#
R: Dat denk ik dan, ja toch? Die zijn echt hulpbehoevend. #00:43:09-2#
I: Dus er is niet echt iets wat ze nou zouden kunnen doen om het makkelijker te maken voor
jou. Ja misschien de voedselbank. #00:43:21-9#
R: Ja. misschien een bankrekening voor donaties. #00:43:25-9#
I: Want je hebt een uitkering dan. En die heb je op basis van Wajong? #00:43:33-0#
R: Nee ook niet, je krijgt gewoon een uitkering. #00:43:35-2#
I: Van de sociale dienst. #00:43:36-0#
R: Van de sociale dienst. En hoe kan het dan, vanwege de kinderbijslag ofzo dat je net te veel
krijgt, ik zou het niet eens weten. Nou kinderbijslag is voor de kinderen weet je, die hebben
het hard nodig. #00:43:51-9#
I: Duur. #00:43:52-7#
R: Ik ga niet mijn kinderen lopen met gaten in de schoenen omdat ik een rekening moet
betalen. Sodemieter op. Ik ben er eerst voor mijn kinderen. #00:44:03-9#
I: Dan heb je net te veel geld en dan val je net. #00:44:04-6#
R: Ja ik geloof veertig euro ofzo. Weet je het gaat toch allemaal nergens over. #00:44:09-6#
I: Daar zijn ze dus heel streng, niet dat zij kijken van... #00:44:08-3#
R: Ja. #00:44:11-2#
I: Hoe is het met u, vier kinderen? #00:44:14-2#
R: Nee. #00:44:17-9#
I: Dat zou het wel makkelijker maken. #00:44:20-7#
R: Ja voor mij wel, want ik was echt wel blij ermee dat ik dat had. Maar dan houdt het op he,
want je krijgt maar een half jaar ofzo en dan moet je het weer opnieuw aanvragen. #00:44:362#
I: Dus dan ga je het weer proberen de volgende keer? #00:44:36-7#
R: Ja, als het kon gaan we het wel weer proberen want ik heb het echt wel nodig. #00:44:441#
I: Dus nu moet je gewoon erg opletten. #00:44:50-7#
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R: Voor mij is het heel erg duidelijk. Want het ging heel erg over, twee a drie jaar geleden
hadden we het natuurlijk ook over welke hulp je toen kreeg en toen was het natuurlijk net
begonnen met MEE enz. En nu begrijp ik, krijg je gewoon veel meer hulp dan toen en dat is
voor jou heel fijn. #00:45:10-1#
I: Jazeker, echt. #00:45:08-3#
I: Want toen waren er ook dingen die je niet deed, wat je zei. Toen deed je niet met afspraken.
#00:45:16-9#
I: En nu door de hulp hoef je dat niet meer te doen? #00:45:22-6#
R: Nee. #00:45:25-9#
I: Fijn om te horen dat het dan ook beter is gegaan. #00:45:31-2#
R: Ja gelukkig wel ja. #00:45:34-5#
I: Dan ga ik hem zo uitzetten. #00:45:37-2#
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Bijlage 6: Transcript Storyworkshop
0= Begeleider 1 (schrijver van deze scriptie)
1= Beleidsmaker 1
2= Beleidsmaker 2
3= Beleidsmaker 3
4= Beleidsmaker 4
5= Begeleider 2
2. Om te kijken wat zijn nou de belangrijke kennisvragen voor de komende tijd. En de reden
waarom ik hier ben is omdat ik heel nieuwsgierig ben. Van hoe kan deze methode nou
bijdragen aan het verbeteren of veranderen van beleid. Ik ben sowieso heel geïnteresseerd. Ik
ben laatst bij een Hacketon geweest waar je allerlei hackers en allerlei andere mensen bij
elkaar zitten om eens op een andere manier naar problemen te kijken die in de wijk spelen om
te kijken of dat ook een methode kan zijn om. #00:00:36-5#
5. Wat voor methode was dat K.? #00:00:36-5#
2. Een Hacketon. Dan dien je een casus in van ik heb overgewicht, wat moeten wij hiermee.
Moeten we bestrijden zeg maar. En daar gaan hackers, designers en mensen die doen
universiteit. Echt wat daar binnen komt met elkaar in het groepje heel snel om te kijken of er
een oplossing kunnen verzinnen op basis wat er in hun registratie en gewoon vanuit diverse
perspectieven. Dat is ook leuk, vanuit diverse perspectieven. Het lijdt niet altijd ergens toe.
#00:01:09-7#
3. Ik heb toevallig een uitgebreide toelichting daarop gehad van de R. Business School
herinner ik me. Die heette zelf van Hek. Dus ik. (lachen). Dat bleek niet zo te zijn. Kan ik
doorgaan? #00:01:27-7#
0. Prima. Ik ben K. F. Ik werk bij W&I. Ik weet niet zo goed wat ik verwacht, want toen ik de
casussen zat te lezen dacht ik. Jeeh, dat is wat anders dan wat ik zelf gedaan heb. Een aantal
mensen hebben gezegd, jij moet hier naartoe. Vervolgens heb ik daar gehoor aan gegeven.
Dat is omdat ik bij werk en inkomen het begrip klantwijs heb geïntroduceerd. Een begrip uit
de marketing. En dat heb ik gedaan omdat werk en inkomen trouwens B&O ook. Heel erg op
de eigen werkprocessen gericht is. En totaal vergeet dat je het ook voor iemand doet. En, bij
die klantwijze horen ook persona's. En dat zijn eigenlijk letterlijke afbeeldingen van mensen
als je klant voorstelt. Dat heb ik zelf ook weleens gedaan met groepen. Een groep
klanttevredenheidteam wat mensen probeert te plaatsen in de zorg. En het lukte inderdaad in
vijf minuten om een soort van groots gemeende deler van een plan als het ware samen te
stellen. En het aardige was dat er ook andere dingen in zitten. Je kijkt meestal naar formele
kenmerken. Ja, het is een vrouw, ze heeft drie kinderen en ze heeft het altijd druk en ze heeft.
Het is een hele kleine school. Dingen moeten onmiddellijk. En het is heel erg leuk want ik
weet meteen over wie ze het hadden. Dat is persoonlijk. Dit is iets heel anders deze
cliëntportretten. Misschien zit ik hier door dit misverstand? #00:03:06-2#
0. En wat is dan het verschil hiermee? Dit is uitgebreider bedoel je of. #00:03:10-5#
3. Dit is veel uitgebreider. Dit is gebaseerd op het unieke geval van een persoon. Terwijl wat
wij gedaan hebben is gebaseerd op een grote gemene deler. #00:03:32-9#
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1. Ik ben kenniscoördinator bij Jeugd bij cluster MO en K. heeft net uitgelegd wat een
kenniscoördinator doet. En ik ben zelf. Dan ga ik hier. En, ik ben zelf opdrachtgever geweest
van een aantal cliëntportretten en daarom vindt ik heel erg leuk om aan te schuiven om te
kijken wat jullie er mee doen en hoe ik ze kan gebruiken bij mijn eigen cliëntportretten.
#00:04:17-4# En wie hebben jullie gebruikt voor de cliëntportretten? #00:04:21-0#
1. Wij hebben... ehh.. verschillende kinderen en jongeren.. ehh.. geportretteerd die jeugd
ergens in de wereld, hulp gebruik, cliënt. En dat hebben we geprobeerd zo gemêleerd
mogelijk samen te stellen. L. jij hebt geen portretten gemaakt he? #00:04:40-7#
5. Nee, ik heb geen portretten gemaakt. Ik weet er van. Ik weet dat jullie er mee bezig zijn
geweest. Nou ja en ik dacht ehh.. Want ik hoorde vanmorgen van J. nog het één of het ander.
Misschien is deze werkwijze voor jullie ook bruikbaar. #00:04:55-9#
1. Jaja, ik ben er ook erg heel veel mee van plan. Daar zit het volgens mij heel veel
leerpunten. Of nou ja leerpunten. Ehh.. het roept discussie op. #00:05:08-7#
5. Ja, want ik heb een aantal portretten van jullie gelezen en nou ja ik kan me voorstellen als
je daar met een groepje professionals mee bezig bent dat je heel verschillend over dingen zou
denken. Daarin zijn ze volgens mij zeker bruikbaar. #00:05:23-9#
1. Ja, dat denk ik ook. Er zijn verschillen, die zijn belangrijk om boven tafel te krijgen, en af
te stemmen en kijken wat je er eventueel mee moet. #00:05:41-3#
5. Ik wou ook nog heel even toelichten, ik werk al een aantal jaar als onderzoeker voor OBI
en ik heb me de afgelopen jaren geconcentreerd op WMO onderzoek en ik ben me nu aan het
voorbereiden voor een onderzoek op het terrein van werk en inkomen. Dat is voor mij echt
nieuw, een nieuw terrein. Dan gaat het om de instroom van vooral jongeren met een
lichtverstandelijke beperking die voorheen in de Wajong terecht zijn gekomen en die nu onder
de participatiewet vallen. En hiervoor had ik een afspraak bij werk en inkomen in de
Dinamostraat. En ook ehh.. iemand liet mij de labels zien. Ehh, die bij een intake of bij een
arbeidsdiagnose worden doorgenomen. En dat vond ik gewoon heel erg schrikken toen ik de
grote hoeveelheid labels zag. Dat ik echt dat van oh, hoe moeten die dan gebruikt worden. Ik
hoop dat ik daar binnenkort meer over te weten kom. En ehh.. kunnen.. #00:06:45-9#
3. Wat bedoel je met labels? #00:06:45-9#
5. Nou bijvoorbeeld dat iemand met de intake het label krijgt voor minder. Vermoeden van
verminderde loonsubsidie of loonwaarde bijvoorbeeld. En zo nog meer klanttypereringen.
Misschien heb ik het nog niet goed begrepen maar ik hoop er binnenkort meer van te weten.
Maar waar ik zelf wat betreft onderzoek heel erg mee bezig ben is het uitzoeken hoe je nu met
kwalitatief materiaal ook je opdrachtgever zo goed mogelijk kan bedienen. Daarom ben ik
ook heel benieuwd wat deze workshop brengt om toch zoveel mogelijk informatie te geven
waar ook. Wat, de informatie die ook nuttig kan zijn voor beleid. En of ik daar wat meer over
te weten kom. #00:07:37-4#
0. Hallo. #00:07:39-1# (beleidsmaker 4 komt binnen). We hebben net een voorstelrondje
gedaan. We zijn net bij jou. (...). Iedereen heeft zich net voorgesteld. Jij mag je ook
voorstellen. #00:08:08-8#

230

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

4. J.K. Beleidsmedewerker bij de afdeling jeugd en ik ben daar ook contractmanager voor alle
aanbieders die we hebben ingekocht voor jeugd met een beperking. En ik ben op dit moment
bezig met een project LVB. Om een instrument te introduceren bij de wijkteams. En binnen
de gemeente wat afstemming te creëren op het onderwerp LVB. En daarnaast doe ik ook nog
PGB. #00:08:32-2#
0. En dan hebben we ook nog de vraag, wat verwacht je van deze workshop? #00:08:40-6#
4. Niet zoveel eigenlijk, ik denk dat jullie wat meer verwachten dat wij. #00:08:42-1#
0. Ja prima. Nou dan wilde ik eerst aan jullie vragen. Hebben jullie de verhalen kunnen
doorlezen van te voren? #00:08:50-8#
2. Nee. #00:08:50-8#
4. Ja. #00:08:52-1#
0. Jij hebt ze nog niet gelezen (tegen 2). Misschien is het een idee om daar. Wat we eigenlijk
willen doen is, ik geef jullie allemaal een wit A4tje. En of jullie aan de linkerkant van het
A4tje. Of je even een streep door het A4tje wil trekken en dan aan de linkerkant willen
opschrijven wat je opvalt, en dat mag van alles zijn. Gewoon hoe jij als beleidsmaker naar
zo'n verhaal kijkt. En 2. Aan de rechterkant opschrijft waarom. Dus dat is wat jullie als eerste
mogen doen. En daar nemen we even vijf a tien minuutjes voor. Dus dan kan je. Dan heb je
nog tijd om bij te lezen. Ik geef jullie nog even papier en pennen. Heb jij alle verhalen
uitgeprint? (tegen 4). Ik heb ze hier ook nog liggen. Ik heb ze hier voor je liggen al.
#00:10:08-9#
(tijd om workshop door te lezen). #00:12:53-0#
4. Hoe komen jullie aan die portretten? Hebben jullie er echt 100 geïnterviewd? #00:12:55-5#
0. Nou we hebben met het onderzoeksteam, drie jaar geleden tachtig mensen geïnterviewd. En
die mensen worden allemaal opnieuw benaderd. Een aantal mensen zijn niet bereikbaar maar
veruit de meesten. Volgens mij zitten we nu op 50. We zijn wel met 7 mensen, een grote
groep. #00:13:17-0#
4. Er is echt zo veel geïnterviewd. #00:13:17-0#
0. Ja heel veel geïnterviewd. Een tijdrovende klus. #00:13:21-3#
4. jazeker. #00:16:50-0#
0. Ik stel voor dat we zo gaan beginnen. Hebben jullie genoeg tijd gehad om het een beetje, of
een indruk van te krijgen in ieder geval? #00:17:01-6#
1. Ik heb nog één casus. #00:17:05-3#
0. Dat is goed, dan nemen we er twee minuten bij, een paar minuutjes.(....) #00:19:00-9#
0. Ik stel voor om even een rondje te maken. Ik weet niet bij wie we kunnen beginnen. En of
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je dan de belangrijkste punten. Of je twee punten zou kunnen kiezen die je zelf het
belangrijkst vindt die jou zijn opgevallen. Dus ik weet niet, aan wie zou ik het woord als
eerste kunnen geven. #00:19:12-6#
5. Doen we dat voor alle cliëntportretten tegelijk of per cliëntportret? #00:19:14-9#
0. Eigenlijk doen we het gewoon allemaal tegelijk. Dus je mag je mag er zal uithalen wat er in
zit. Als het ene portret meer binnenkwam dan het ander is dat prima. Maar gewoon twee
algemene dingen die je opvielen. Misschien kunnen bij jou beginnen 4. #00:19:33-1#
4. Ik heb het wel per cliënt bekeken. #00:19:34-6#
0. Prima. #00:19:34-6#
4. Ik ga gewoon het rijtje af dan. En mag ik er dan gewoon drie noemen van elk. #00:19:40-3#
0. Ja, noem gewoon wat viel jou op. #00:19:44-7#
4. Bij de eerste cliënt viel mij op dat er een goed sociaal netwerk is. En het ontlasten van de
mantelzorger daar wel heel belangrijk is, dat daar op ingezoomd moet worden. En waarom,
omdat anders het hele gezin in elkaar stort zeg maar. En bij het tweede punt viel me op dat
werk, dat is het belangrijkste eigenlijk. Dat gezin weet het prima te rooien maar omdat er geen
werk is blijven ze jarenlang in de schuldsanering zitten. Daar moet echt ingezet worden op
werk in dat huishouden. En bij die derde, de situatie van die zoon is heel schrijnend. Daar
moet wel op ingezet worden. Dus dat. #00:20:37-8#
0. Nog dingen die er aan deze methode opvielen. #00:20:42-2#
4. In het interview? #00:20:42-2#
0. Ja, de manier waarop dat portret zeg maar, kon je daar veel uithalen? #00:20:46-2#
4. Ja, het gaf wel een goed beeld van de situatie van hoe dat gezin staat in de maatschappij.
#00:20:56-8#
0. En dan gaan we door met K. Wat viel jou op? #00:20:58-1#
3. Ja, ik heb het denk ik heel anders gelezen. Ik heb niet zozeer naar die casus gekeken.
Vooral heel uitvoerige beschrijving. Jullie willen er iets mee in de richting van
beleidsmedewerkers, begreep ik. Ik heb me afgevraagd sluit dit nou het beste aan op beleid en
uitvoering. En wat zou je dan concreet willen dat beleidsmedewerkers hiermee doen. Op zich
heel veel informatie. Het is een hele uitvoerige casus en ik weet niet of dat gaat werken dat
liep ik me af te vragen. Ten tweede. zat ik te bedenken, ik heb hier een stuk papier in mijn
handen. Dat is heel mooi maar als je dit soort dingen binnen zou willen laten komen. Niet
alleen bij beleidsmedewerkers, maar ook bij directies van MO. Ja, waarom verfilmen we het
dan niet. Je zou ook naar je middelen kunnen kijken, hoe kom ik nou het beste binnen. Ik
vond het wel heel inzichtelijk. Nou ik vind beleidsmedewerkers als ze iets duidelijk willen
hebben van de plaats met elkaar. Dus dan is het handig als er informatie van buiten naar
binnen komt. Maar ik dacht ook wel, welk beeld heb je nou eigenlijk van een
beleidsmedewerker. Nou ehh.. Is het puur iemand die allemaal geschreven tekst verwerkt of
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kun je hem ook op hele andere niveaus aanspreken. Ik denk, we hadden het er net over... van
op dat soort niveaus zou je natuurlijk ook kunnen aanspreken. Ik zat er een beetje om te
grappen, maar je had natuurlijk volkomen gelijk van beleidsmedewerkers hebben erg te
neiging om te kijken naar besluitvorming want die bereiden ze voor. Dus ze kijken heel erg.
Het zijn allemaal van die. Die zijn bezig wat die wethouder er van vindt enz. En dan proberen
ze daar een beetje te sturen. En het is heel kort cyclisch. Het is heel erg incident gestuurd
uiteindelijk. Het is shockend als je beleid voor heel veel jaren vastlegt. Maar in feite mijn
ervaring is dat er veel incidentsturing in zit. En hier probeer je juist hier verandering aan te
brengen. Ik zit heel erg te denken welke plaats zouden dit soort hele uitvoerige casussen
daarin kunnen hebben. En je hebt me. Ik ben niet vol overtuigd, dat kan ik er bij zeggen.
#00:24:03-3#
0. Dat is niet erg. We gaan hierna, na deze vragen nog verder in op wat we daarmee gaan
doen, dus dat komt goed uit. Waren er verder nog inhoudelijke dingen in de verhalen zelf die
je opvielen of. #00:24:18-1#
3. Nou ja, wat me. Dit soort verhalen te lezen, de praktijk is altijd. veel kleuriger en
complexer is als zeg maar beleidsregels, voorschriften vastgelegd. En. Ik denk wel dat een
vraagstuk is hoe knoop je die twee zaken nou aan elkaar. Omdat dit is voor professionals. En
beleidsmedewerkers niet. #00:24:56-3#
0. Dat is ook wel een discussie hier binnen de gemeente. #00:25:01-2#
3. Sowieso is het een discussie binnen de gemeente wat is nou de verhouding tussen
professionaliteit en het feit dat de gemeente zelfs uitgesproken heeft dat ze Rotterdammer
gericht moeten werken. Tegelijkertijd een hiërarchische opgebouwde organisatie die daar zelf
mee in conflict is. Zelfs de politici die, die kunnen de hiërarchie niet loslaten. Maar het zijn
politici dus dat mag. #00:25:30-1#
5. Het geeft ook veel aan over de spanning tussen onderzoek en beleid, ervaar ik zelf als
onderzoeker. #00:25:41-2#
3. Ja, daar valt een hoop over te zeggen. Daar heb ik wel een mening over. Maar goed, dat zal
ik. #00:25:49-6#
0. Misschien kunnen we nu het woord geven aan K. #00:25:56-5#
2. Ik vond het, ik vind dit soort dingen altijd hartstikke interessant om te lezen maar ik vind
het wel een brij. Want ik lees eerst een verstandelijk beperkte met een progressieve
spierziekte. Dat is natuurlijk van invloed op iemands situatie. Maar dan zijn er nog meer
dingen en dan blijf ik hier al steken, van wat valt je op en waarom dan. En de rest kom ik nu.
Maar wat mij heel erg opviel was dat zij een verbouwing wilden doen van de douche. En dat
mocht niet maar zij konden wel een lift krijgen. En dan denk ik van ja dat is wel een beetje
een rare situatie. Wat mij hier inderdaad wel opviel was de dochter was vrolijk en was
geïnteresseerd in een ander. Dan denk ik van ja, ik vind dat ook een beetje een interpretatie.
En ik weet niet of dat hoort bij dit soort cliëntportretten of dat je gewoon luistert naar wat
iemand te vertellen heeft. Als iemand zegt, ik ben vrolijk, ok. Snap je. Ook omdat ik van huis
uit onderzoeker ben en veel geïnterviewd heb. #00:26:52-8#
0. Bij de narratieve methode let je er ook juist heel erg op. #00:26:57-4#
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2. Hoe iemand is. #00:26:58-6#
0. Ja en het was bij dit meisje ja vrij frappant. Want er ging heel veel fout. En die moeder zei
de hele tijd wat er allemaal niet goed ging en dat het steeds slechter ging. Maar zij zelf vond
dat het eigenlijk prima ging met zichzelf. #00:27:09-4#
2. Maar dat is ook hartstikke boeiend inderdaad. Dat viel me ook wel op. En wat me ook
opviel. Sommige dingen waren onbetaalbaar. Mensen gaan wel naar een pretpark naar
Orlando met het hele gezin twee keer. Ja, je moet ook leuke dingen doen dat vind ik zeker.
Maar er zit ook wel een discrepantie in het verhaal. En bij de tweede viel het op dat die
schulden in beheer waren bij iemand waardoor de schuld opgelopen waren en dan denk ik,
wat gebeurt daar dan. Bij de derde want ik had toen niet zoveel tijd meer. Vond ik ook
interessant die mevrouw die heeft allemaal honden ook. En ze geeft aan dat ze meer van de
taal wil leren maar ze weet niet hoe ze dat moet doen. Terwijl ze in een aantal dingen heel
zelfstandig is, is ze ook in een aantal dingen heel passief en dan denk ik van, daar zou je eens
even. Ik weet niet hoe je daarachter moet komen, maar ze vertelt het wel. Dan denk ik daar
zou je iets mee kunnen doen om haar meer handvatten te geven. En dat ze die zoons niet meer
ziet, dan denk ik van ja dat zou misschien ook iets. Daar zou je misschien ook iets mee
kunnen doen. Maar ik vind het. Dat bedoel ik met die hele brij, je kunt hier niet goed
onderscheiden wat nou belangrijk is voor iemand en wat niet. Voor haar is het wel belangrijk
maar dat is haar beeld. En of het voor die zoons belangrijk is weet je niet. Je kunt van allerlei
dingen in gang gaat zeggen. Maar als er in het verleden allemaal dingen hebben gespeeld dan
is dat ook maar een beetje. #00:28:45-1#
0. Maar dat is ook typerend voor deze methode. Dat iemand soms dus heel lang vertelt over
de hond die de belangrijkste figuur is voor het leven van iemand. En de vraag is of dat
belangrijk is. Het is. #00:28:58-6#
2. Als ze het vertelt mag je aannemen dat het belangrijk is. Wat concludeer je dan, dat iemand
eenzaam is of. #00:29:03-7#
4. Dat is voor een professional belangrijk maar niet voor beleidsmedewerkers. #00:29:06-8#
2. Nee precies. #00:29:09-8#
0. En dan wil ik ten slotte W. vragen wat viel jou op. #00:29:15-5#
1. Ik had een aantal de dezelfde dingen, daar blijf ik dan wat minder lang bij stilstaan. Bij
casus één werd gezegd dat er weinig hulp aanwezig was. Weinig hulp werd gebruikt. Maar ze
ging wel naar de sociale werkplaats. Maar toen vroeg ik me af dat is toch best wel veel hulp.
Maar dat is misschien mijn onkunde. Ja, dat van die individuele voorzieningen dat daar zo'n
bureaucratie is, dat vond ik inderdaad vreemd. Dan vraag ik me af, is dat dan nodig om zo
bureaucratisch te zijn met individuele voorzieningen. Bij casus cliëntportret twee had ik zelf
wel het gevoel dat ik het gevoel niet helemaal compleet vond. Je begon met dat dit gezin
inwoonde bij de schoonouders en dat vond ik echt heel erg heavy. Ehh.. Maar daar kwam,
daar werd in het verhaal vrijwel niets over gezegd. Maar ik kon me zo voortellen dat die
schoonouders als mantelzorgers nogal zwaar belast worden en dat miste ik een beetje in het
verhaal. Bij die werkloosheid viel me op. Waar ik me inderdaad bij af vraag, doen we daar als
gemeente genoeg aan. Ehh.. de stapeling van schulden, dat vond ik ook een heel vreemd
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verhaal. Maar er viel me nog iets anders op en dat kwam ook naar voren in casus drie. Het
vertrouwen in de hulpverlening die wordt geboden is best wel laag en dat vind ik eigenlijk
ook wel shocking. Ehh.. Ja nou ja met casus drie nog het isolement waarin die cliënten
verkeren. En ik denk dat dat relatief onzichtbaar is voor ons als overheid. Maar ik weet ook
niet of dat erg is ja of nee. Ik bedoel. Ze hebben een hond en een Jehovagetuige ja. Wat erg.
(lachen). Nou ja dan komen ze misschien. #00:31:55-8#
0. Inderdaad de vraag wie is het belangrijkste in uw leven was dat echt het antwoord dat ik
niet had verwacht. Dat was echt bij de vraag wie zijn de belangrijkste mensen in uw leven en
daar kwamen de Jehovagetuigen uit. #00:32:12-6#
1. Nou dat maakt me verder niet uit. Die vrouw verkeert overduidelijk in een isolement. Maar
ik vraag me af in hoeverre wij dat erg moeten vinden. Of dat we in actie moeten komen, ja of
nee. Of dat iemand de hele dag op zijn bed ligt. Vinden wij dat erg als overheid als dat ons
geen cent kost, zeg maar. #00:32:26-2#
4. Nee, dat vinden we niet erg. Maar voor die cliënten is het niet echt. #00:32:30-3#
5. Nou ja dat weet ik toch niet helemaal zeker of we dat niet erg vinden. Want waarom doen
we dan een heel programma over eenzaamheid onder ouderen? #00:32:38-3#
4. Ja, want op een gegeven moment dan gaat die jongen wel geld kosten als die moeder
wegvalt. Daar is toch, daar staat en valt het hele overheidsapparaat bij, of iets geld gaat kosten
of niet. Ja. #00:32:55-2#
1. Dat heb ik er uitgehaald. #00:32:55-2#
0. Ja, dat is goed. Willen jullie nog op elkaar reageren op dingen die zijn genoemd?
#00:33:07-3#
1. Kunnen we reageren op mijn opmerking bij cliëntportret twee. Waarom is het verhaal van
de schoonouders niet opgenomen? #00:33:22-5#
0. Omdat het in een narratief interview heel erg gaat om het verhaal van de cliënt zelf.
#00:33:26-7#
1. Dan is het nogal een egocentrische cliënt. (lachen). #00:33:30-8#
3. Dat is een waardeoordeel. #00:33:35-2#
5. Nou ja als dit portret zo'n beeld geeft, dan lijkt het me wel interessant om te horen.
#00:33:44-5#
1. Als een meneer met een kort lontje. Maar als hij zijn schoonouders helemaal niet noemt.
#00:33:56-7#
0. Hij zei, de schoonouders werkten en zijn vriendin werkt en hij deed het huishouden. Het
was eigenlijk zo, hij vond het niet ideaal maar het was niet. Het thema waar hij over bleef
terugkomen was dat werk en de problemen daarmee. Dat zat hem echt heel hoog. En dat van
de schoonouders, daar zat hij veel minder mee. (1. lachen). Ja, dat is dus wel interessant, wat
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voor iemand belangrijk is kan iets anders zijn dan als ik zo'n verhaal lees inderdaad wat
belangrijk is. #00:34:32-9#
2. Kennelijk is die baan het allerbelangrijkste voor hem. Maar goed dat is nou eenmaal zo.
#00:34:40-5#
1. Misschien wil die toch weg bij die schoonouders. #00:34:45-4#
2. Maar dan heeft hij het gevoel ik moet eerst werk hebben. Want anders. #00:34:47-3#
5. Want ik heb deze man drie jaar geleden geïnterviewd. En toen was het precies hetzelfde.
Maar toen woonde hij nog niet zo lang bij zijn schoonouders en toen zei hij ook, dit is
tijdelijk. Want ze waren het huis uitgezet vanwege de schulden. En toen zei hij, dit is tijdelijk
en nou ja het riep wel spanning op zo goed als zo kwaad als het ging. Maar nu zijn we drie
jaar verder en hij woont er nog steeds. #00:35:10-8#
0. Er is niets verandert. #00:35:11-5#
5. Hij had zelf ook gedacht dat het tijdelijk zou zijn. En waarschijnlijk de schoonouders ook.
#00:35:18-3#
4. Tijdelijk is ook maar relatief. #00:35:23-3#
0. Hebben jullie nog dingen waar je op wilt reageren van elkaar? Anders stel ik voor dat we
naar deel twee gaan. Dan vraag ik jullie dit nog een keer te doen. Opnieuw een A4tje, en aan
de linkerkant opschrijven, wat kunnen jullie hier nu mee met zo'n cliëntportret. En aan de
rechterkant, wat heb je nodig om hier iets mee te kunnen als beleidsmaker, daar gaat het om.
We hebben het er natuurlijk al een beetje over gehad. K. heeft het er al over gehad. Maar ook.
Dus aan de linkerkant 3. Wat kunnen jullie hier mee? En aan de rechterkant, wat heb je nodig
om hier iets mee te kunnen. #00:38:56-9#
0. Zijn jullie zover? #00:38:56-9#
3. Ja. #00:39:01-2#
0. Dan wil ik weet bij J. beginnen en aan jou de vraag stellen wat kun jij hiermee en wat heb
je nodig om hier iets mee te kunnen. #00:39:09-5#
4. Nou de globale informatie over LVB en waar het mis gaat die ken je wel. Dus daar kon ik
niet zoveel mee. Ik weet wel, deze doelgroep kampt met dit soort problemen in de
samenleving zeg maar. Maar waar ik wel wat mee kan is wat er dan vervolgens misgaat. W.
zei net die hulpverleners waar ze allemaal ontevreden over zijn dat is wel iets waar je iets mee
kunt ook met de aanbieders die je gecontacteerd hebt om daar wat meer aandacht voor te
vragen. #00:39:47-1#
0. Ik moet wel zeggen, de problematiek die ken je wel, maar waar het mis gaat niet?
#00:39:52-3#
4. Nou de problematiek van LVB kennen we en vervolgens is er een heel apparaat ingekocht
om mensen te ondersteunen en daar gaat het mis. Want in twee van de drie komt naar voren
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dat ze niet tevreden zijn met de hulpverlening. Dus daar kun je dan wel wat mee, met dat
soort input. Ja. Nou ja, je kunt niet op cliëntniveau. Dat is mijn tweede punt. Dit zijn
individuele gevallen. En je hebt natuurlijk, en je kunt niet op basis van één individueel geval
naar Pamijer stappen en zeggen je levert voor individuele cliënten zorg waar ze niet op zitten
te wachten, dat is geen maatwerk geweest. #00:40:37-6#
3. Want ik heb een verhaaltje gelezen. Uit die verhalen, dan zit ik me af te vragen, is het
werkelijk wel zorg. Ik heb in verleden ook wel contracten met leveranciers gedaan. Ja, je
reageert op concrete casussen en je monitort hoe het proces bijvoorbeeld, hoe mensen dat
uitvoeren. En daardoor ontstaat een proces, en daar geef je dingen op terug. Ik kan me niet
voorstellen dat je vanuit een verhaal als dit #00:41:07-4#
4. Niet op één individuele casus. #00:41:07-9#
3. Nee absoluut niet. #00:41:14-8#
4. Maar wel als je 300 mensen hebt ofzo. #00:41:14-5#
0. Tachtig mensen ofzo. #00:41:19-2#
5. Maar we hebben nu drie casussen gelezen. Helpt het je nu om in beeld te krijgen wat er
misgaat in de hulpverlening. Want ik begrijp wat K. zegt als je dat contract beheer doet dat je
dan ook de klachten binnenkrijgt die ook rond één bepaalde cliënt zijn. Dus dan begrijp ik dat
je daar op langere termijn inzicht in krijgt wat de concrete klachten zijn. Maar deze mensen
dienen waarschijnlijk geen klacht in of daar hoor je nooit iets van terug. Helpen deze
portretten nu ook om inzicht te krijgen in wat er wel goed gaat in de hulpverlening en wat
niet? Of is daar, is daar te veel aan de casus gebonden? #00:41:56-3#
4. Ja, dat zou ik wel zeggen. Ja, je gaat niet voor, op basis van één cliënt dan zeggen de MO
die je krijgt die is voor alle cliënten niet, onder de maat. #00:42:08-4#
5. Ook niet op basis van die drie, er is niet op de één of andere manier een overeenkomst.
#00:42:14-1#
2. Nou tenminste, je kunt wel zeggen. Ik spreek voor mijn beurt, maar je kunt wel zeggen dat
ze allemaal op een zekere hoogte wel zelfredzaam zijn. Want ze krijgen het allemaal voor
elkaar om zonder al te veel hulpverlening, ze zijn er niet tevreden over maar dat is weer iets
anders. Maar ze weten wel dingen te regelen. #00:42:35-9#
4. Maar op een moment dat ze geen hulp nodig hebben dan zijn ze geen LVB. #00:42:44-1#
4. Daar zijn K. en ik over in discussie. #00:42:45-2#
1. Ze hebben geen hulp maar wel overduidelijk sociale problemen. #00:42:53-0#
2. Ja, maar ik neem aan dat je een indicator hebt waarmee je constateert of iemand een LVB
heeft of niet. #00:42:57-0#
4. Ja, die bestaan. #00:42:59-8#
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2. Er zijn natuurlijk wel grenzen bij van mensen die er wel invallen en mensen die er niet
invallen. Maar het is toch wel handig dat die mensen gewoon. #00:43:08-4#
5. Maar is dat heel belangrijk. Hebben we het nu over casus 3. Die mevrouw met die zoon.
Die casus met die zoon of er echt een LVB is of niet want daar wordt ook vaak gerelateerd
aan de hoeveelheid problemen en aan de omgang. En aan de omgang en de sociale netwerken.
En hoe goed kan iemand functioneren. #00:43:25-6#
2. Het is een kwetsbaar principe. #00:43:30-2#
4. Dat staat in de tekst wel toch. Die mensen hebben allemaal een verstandelijke beperking.
Nou ja en als je vervolgens ziet dat die zoon de hele dag op bed ligt kun je wel zeggen dat er
sprake is van LVB problematiek. #00:43:39-0#
2. Maar je hebt toch ook overal gewoon werklozen die op bed liggen zonder dat ze.
#00:43:44-3#
4. Maar hier is al geconstateerd dat die verstandelijk beperkt is. Als hij dan. Als hij dat niet
vond. #00:43:49-8#
5. Maar waar ik nog even benieuwd naar ben. K. in welk opzicht vindt je ze alle drie
zelfredzaam? #00:43:55-6#
2. Omdat ze voor zichzelf toch een soort van bestaan weten te regelen. Ze leven niet op straat.
Die ene meneer wist toch wel te regelen dat hij bij die schoonouders inwoonde. Eh.. Zij. Het
eerste geval. Het eerste gezin gaan ze toch naar pretparken ook al hebben ze het niet breed, ja
het loopt allemaal wel. Het is niet, ze zijn er niet blij mee. Maar ik vind ook iemand die fraude
weet te plegen met een uitkering vind ik ook erg zelfredzaam. #00:44:26-6#
1. Ik geloof niet dat ik het met je eens ben. Ik ben het er niet mee eens. Ze doen geen beroep
om hulp maar ik vind ze niet zelfredzaam. #00:44:35-4#
5. Kan je daar nog iets meer. #00:44:37-9#
1. Nou ja casus twee die inwoont bij zijn schoonouders die is dus niet in staat zelfstandig te
wonen. Dus dat vind ik niet.. Ehh zelfredzaam. Er is geen werk, dus die persoon is niet
zelfredzaam. #00:44:50-9#
0. Want wanneer vindt jij iemand zelfredzaam? #00:44:53-1#
1. Ja, ik heb wel een aantal. Ik denk dat je het dan op een aantal levensdomeinen goed doet.
En ik houd dan een beetje de zelfredzaamheidmatrix aan als levensdomein. Ehh.. En dat vind
ik van casus drie, die vind ik ook niet zelfredzaam. Het sociale leven is nul. En dat is één heel
leven. Participatie en sociale contacten. Dat hele levensdomein is leeg. Dat vind ik niet
zelfredzaam. Ze doen geen beroep op hulp. #00:45:37-5#
2. Ze hebben helemaal zelf de Jehovagetuigen en de hond. En dat hoef je niet als geweldige
sociale contacten. #00:45:43-7#
1. Ik zeg niet dat je er iets mee moet. Maar ik vind zeg maar, ze zijn niet zelfredzaam.
238

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

#00:45:48-9#
2. Ja ik wel. #00:45:51-0#
5. En op het moment dat die mevrouw zelf ook aangeeft dat ze een groot gemis heeft en dat
zij het niet ervaart als goede kwaliteit van leven, is ze dan zelfredzaam of niet? Want ze heeft.
#00:46:03-8#
2. Minder. Ik vind zelfredzaamheid ook niet iets wat. Ehh. per se op alle terreinen moet in
eerste instantie. En ook op dat gebied, ook met die taalcursus ehh.. Zij wil eigenlijk ook die
taal beter leren maar ze kan daar niet naar toe. Ik denk van dat zal te maken hebben met haar
beperking. Maar er is ook niemand die zegt van, nou ja dan regelen we wel iets ofzo. Dus
daarin is ze niet zelfredzaam. Dat is duidelijk. #00:46:36-1#
0. Ik hoor net van J. Je zei, het zijn te individuele verhalen. Maar als je nou 70 verhalen naast
elkaar zet, kan je er dan wel iets mee. Of? #00:46:44-3#
4. Ja, dan kan je concluderen dat de hupverlening misschien niet aansluit bij de problematiek
die die mensen hebben. En dan kun je daar wat mee aan je opdracht in aanbieders, of in
gesprek met de huidige aanbieders. #00:46:59-1#
0. Want het idee is juist. Omdat er natuurlijk veel onderzoek wordt gedaan naar WMOdoelgroepen. En ja het is natuurlijk veel kwantitatief onderzoek. En dit, Hier krijg je een
uitgebreider beeld. En de vraag is, voegt dat iets toe voor jullie. #00:47:13-4#
2. Ja, ik vind van wel. Juist omdat we altijd op die monitor zitten en dan constateren we iets.
Maar wat er precies aan de hand is. Niet dat je dat met die drie casussen er uit krijgt, maar je
krijgt wel meer een beeld. En als je het hebt over dat van buiten, dat je dat wat meer naar
binnen mag halen. Dat doe je op deze manier zeker. Ik denk dat een heleboel medewerkers
zich doodschrikken als ze zoiets zien. #00:47:34-5#
4. Denk je? Dat zou ik wel een slechte zaak vinden. Je mag toch hopen dat het beeld wel
bestaat van deze mensen. #00:47:44-8#
2. Wel vaag maar niet dat je het zo concreet leest. Ik heb beleidsmedewerkers meegemaakt
die hebben bij ‘Centraal Onthaal’ meegelopen een paar dagen. En die hadden echt van ja, die
beleidsmensen die dat bedacht hebben. Daardoor valt iemand nou net tussen wal en schip.
Dus dat was niet zo handig. Dus in die zin bedoel ik gewoon. De kennis wat er buiten speelt.
En wat die verscheidenheid ook is van al die mensen. #00:48:05-7#
0. En wat heb je nodig? Om daar iets mee te kunnen doen op jou afdeling? #00:48:13-7#
2. Nou dat weet ik nog even niet. #00:48:15-1#
0. Nee, ik hoor wel je ziet wel relevantie er van in. #00:48:18-7#
2. Ja natuurlijk, ik zou zeggen van, we hebben het met cruciale dossiers zo gedaan. Dan krijg
je ook casussen, gewoon wel van centraal onthaal enz. En die besprak je dan een aantal
professionals en beleidsmedewerkers. Van ja wat gebeurt hier nu eigenlijk. Want dat waren
waarschijnlijk. En dat kwam dan telkens terug. Dit zou je ook daarvoor kunnen gebruiken.
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Voor het gesprek, van wat gebeurt hier nou. #00:48:40-1#
1. Ik denk wel eens. Wat we dan nodig hebben. Een platform, ruimte, tijd van medewerkers.
#00:48:48-4#
2. Reflectie. #00:48:48-4#
1. En commitment van het management om er tijd voor te maken. Tijd voor reflectie.
#00:48:54-2#
2. Precies. #00:48:55-8#
1. En dat is... één van de elementen. #00:49:03-5#
0. Want hoe is dat nu met die tijd. Is daar tijd voor? Of weinig tijd voor? #00:49:09-4#
4. Nou, ik heb genoeg tijd om op werkbezoek te gaan en met cliënten in gesprek te gaan.
#00:49:17-2#
2. En bij ons hoor je heel erg nee we hebben geen tijd. En dan moet dit af, dat af. Hop hop.
Dat is daar niet te doen. #00:49:26-1#
1. Maar dat kan dus ook binnen jou afdeling, dat daar ruimte voor is. #00:49:34-2#
4. Ja, omdat er die combi is tussen beleidsmedewerker en conctractmanager. Je komt er aan
de ene kant in en aan de andere kant maak je ook het beleid op de doelgroep waar je
verantwoordelijk voor bent. #00:49:41-7#
2. Precies, jij zit al veel meer ook bij de uitvoering. #00:49:51-4#
3. Ik zat me af te vragen, wat kun je ermee. Ehh.. Dan moet je je wel. We hadden het net over
praktiseren. Ja, ik vind toch een beetje omdat je zo op de beleidsmedewerkers zit, dat je een
impliciet idee hebt over hoe het georganiseerd is en dat is misschien juist het probleem ook.
Het (..) speelt beleidsmedewerkers aan omdat die beleid kunnen beïnvloeden dan gaat ie
uitvoering anders. Maar dat werkt helemaal niet. Als beleidsmedewerkers doen met
wetenschappelijk onderzoek, dan pakken ze een la en daar leggen ze het in. En dan gaat de la
weer dicht. Dat is een eeuwig durende klacht tussen ons en OBI. We hebben de afgelopen
jaren toen we nog SVA heetten. Dat moet jou bekend voorkomen. #00:50:24-2#
5. Ja, ja, ja, ja, ja.. Ja.. Dat is eigenlijk een stokpaardje geworden. #00:50:25-7#
4. Zijn er onderzoeken dan (lachen). #00:50:34-3#
3. In mijn bureaula. De vraag is, helemaal misschien vertrek je vanuit de verkeerde
veronderstelling. En wat ik zelf. Ik ben al vrij lang beleidsmedewerker. En wat me opvalt,
mensen die nieuw aan het vak beginnen denken dat ze enorme beïnvloedingsmogelijkheden
hebben. Dat is minimaal. Dat is heel weinig. En eh.. Als je dit soort kennis. Je moet je
afvragen. Goh ik heb hier een kennisbron en wat ga ik daar nou mee doen. Van ehh. Veel
breder vaak. Niet vanuit een vooronderstelling als die beleidsmedewerkers het snappen gaat
alles anders. Dat is allemaal, dat is ouwerwets. Van ehh, beleid verstoren. En dan sijpelt het
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naar beneden. En dan gaan die uitvoeringsfunctionarissen gaan dat keurig doen. Maar dat is
een hele regel gestuurde organisatie. Terwijl je hier mee aankomt, is zo ongeveer het
tegendeel. Want je laat zien waar de werkelijkheid stuit op die regels. En wat
beleidsmedewerkers produceren zijn regels naar beneden en besluitvorming naar boven. En
dat, waar je hier naar zoekt, het is informatie waar je de uitvoering mee zou kunnen
verbeteren. Daar zou je naar een totaal andere manier moeten kijken van hoe introduceer je
dat nou en hoe ga je daarmee om. En dat is ook iets, een discussie weer, die ik in het verleden
vaak met SWA gevoerd heb. Ja, jongens hoe doen jullie het nou. Jullie doen niets met ons
rapport. Waarom produceren jullie eigenlijk een rapport, wat moeten we daar eigenlijk mee.
Het is een stapel papier en die is niet direct hanteerbaar. Ik heb zelf vorig jaar, met Paul van
de A. onderzoek gedaan naar sturing, zelfsturing. Dat is de gespreksvorm die we hier de
gespreksmethodiek die we bij WMI gebruiken. En trouwens ook in de wijkteams. Er is daar
een onderzoek van gemaakt. Er zijn dus een aantal concrete aanbevelingen, toen hebben we
dus eerst die hele meute bij elkaar gehaald die dat doet. Voor zover de belangstelling. Er zaten
veertig man in de zaal. P. het uit laten leggen. Daar vervolgens gekeken, wat kunnen we er
allemaal mee en vervolgens hebben we er een actieprogramma opgedaan en geprobeerd al die
aanbevelingen te verwerken. En dat kost je heel veel tijd. En eh.. Je moet je er ook
daadwerkelijk op richten. Op zichzelf is dat niet zo logisch, heh. Veel onderzoek wat we doen
heeft als doel om te ondersteunen wat de politiek al vindt. En in het verleden heel veel
gebeurt. Dan hadden we een project, dat vond de wethouder geweldig. Daar waren we mee
begonnen. Toen zei hij tegen SWA, jongens jullie moeten nog wel even evalueren. Ik heb
eigenlijk het idee dat de wethouder dan de woorden gaf dat hij een geweldige baan had. Dat
heeft ook z'n gevolgen gehad, want hoe wij met kennis omgaan is op zijn zachtst gezegd
nogal slordig. Ik denk dat je dit soort dingen heel goed kan gebruiken. Waar je heel goed naar
moet kijken is hoe introduceer ik het, ook als wetenschapper. En niet van ik schrijf een
verhaal en dan gaat iemand er wat mee doen. Ik geef je op een briefje dat het niet gebeurt. En
vervolgens ook bondgenootschappen zoeken. Bijvoorbeeld op mensen die op die uitvoering
zitten. Van wat kunnen we hier nou mee doen om dit een paar stappen verder te brengen. Ook
omdat dat wel de toekomst heeft. Je moet naar een situatie toe waarin je professionaliteit beter
gebruikt. En dat is wel een vraagstuk waarin gemeenten. Geen logisch vraagstuk want je ziet
het voortdurend twee kanten uitgaan. Aan de ene kant, het management heeft erg de neiging,
dat merk ik bij die methodiek structuur, zelfsturing, als ik het de directeur vraag. Ja geweldig.
Volgens de Rinix, dus het is allemaal lippendienst. Het is een kwalitatief punt. En waar je 's
nachts wakker van ligt zijn de kwalitatieve punten, dat zie je voortdurend. Dus als je dat soort
zaken wilt verschuiven moet je daar helemaal niet zijn. Dat moet je met, mensen in die
uitvoering gaan doen. Dus je moet ook naar je eigen presentatie gaan kijken. Snap je? Een
heel betoog maar goed, je vroeg wat kan je er ook mee. #00:54:46-5#
5. Wat ik er uit op maak, dat je zegt, 1. presenteer het anders. Dus niet meer in de vorm van
een rapport want dan gaat het in de la, dus maak er portretten van, of een filmpje, of draag het
voor aan publiek. #00:55:01-9#
3. Ja, en kijk wie je daarmee wilt raken en waarom. En kijk wie je er bij wilt betrekken en
welke veranderingen die je teweeg zou willen brengen. #00:55:10-3#
0. Ik hoor wel van jullie. De kennis over deze situaties is niet bij iedereen aanwezig. Want ik
hoorde net bij jou. #00:55:17-0#
2. Ja, mensen realiseren het zich niet goed. #00:55:14-9#
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0. Ja, daar is wel winst te behalen. Maar de vraag is hoe kom je er binnen? En met een rapport
is dat lastig. #00:55:23-3#
1. Nee, maar je kunt ook niet tevreden zijn met dat iemand dan dat inzicht in een uurtje krijgt.
Je wilt. #00:55:31-5#
0. Dat er iets mee gebeurt. #00:55:31-5#
#00:55:31-5#
1. Dat er iets mee gebeurt. En dan ben ik het met K. eens, dan ben je er niet met één
storytelling workshop. #00:55:37-6#
0. Nee dat sowieso niet. Nee. #00:55:40-1#
1. Dan moet er meer gebeuren. #00:55:43-4#
5. Maar begrijp ik dan goed K. dat jij zegt, dan kun je ook beter op de professionals richten?
#00:55:51-4#
3. Kijk bijvoorbeeld. Je zal toch ergens moeten landen bij iemand die er iets mee gaat doen.
Dat kan een beleidsmedewerker zijn, of een groep beleidsmedewerkers maar je moet het op
een bepaalde manier toch een beetje voorgesorteerd zijn. #00:56:00-1#
5. Dat ligt er ook een beetje aan hoe de ontwikkelingen gaan op beleidsterrein. #00:56:07-1#
3. Er zit nu eenmaal een risico aan dat je een rapport schrijft wat uiteindelijk in de bureaula
verdwijnt. Er moet aan beide kanten moet daar actie ondernomen worden van. Bij OBI
moeten ze eens ophouden met het produceren van een rapport en een nietje er doorheen jagen
en denken dat ze klaar zijn. En de andere recitieve kant, daar moet veel meer over nagedacht
worden, van hoe gaan we überhaupt met kennis om. Dat is het probleem waar ik zelf mee zit.
Geen probleem met kennis. Maar er structureel iets mee doen. Bijvoorbeeld vijf jaar geleden
hebben we een cursus ontwikkeld ook met de uitvoerders. Onder het sturen, zelfsturing, en
daar hebben we dus ook een club bij gebruikt die input van buiten leverde. Nou, na vijf jaar
kwamen die weer eens terug. Want we wilden nog eens wat met ze doen. En toen hebben we
naar de cursus gekeken. Van he het zijn nog precies dezelfde cursussen. En wij hadden er, wij
hadden vrolijk stil gestaan. Die cursus. steeds uitvoeren. Ik voelde me enorm aangesproken
dat had beter gekund. Dat zette mij enorm aan het denken. Van ook, van binnen. Dat is niet
logisch. Dan gaan wij als gemeente heel slecht mee om. #00:57:26-8#
0. Ja, je spreekt elkaar natuurlijk heel erg tegen. Want de gemeente wil dat onderzoek doen.
En tegelijkertijd de mensen die er iets, die de kennis krijgen, die doen er niets mee. Dus dan.
Dat is verspeelde informatie en energie natuurlijk. #00:57:35-1#
3. Ja. Waar ik me ook altijd enorm over verbaas. Want het is. Waar we eigenlijk weinig mee
doen, dan laten we die voor ons werken. Het is heel statisch. Maar aan de andere kant.
Vroeger kon je je dat ook misschien permitteren maar omdat dingen veel meer ‘kennis
gedreven’ worden kan dat niet meer en dat voelen mensen wel aan hun water. Want je hebt
niet organisatiecultuur, die is in principe hiërarchisch nog altijd. Waardoor je ook
daadwerkelijk niet iets met dat soort zaken kan. Dat is een inhoudsprobleem. Ik kan je ook
niet om een, het moet wel.. Ik kan wel aangeven, wat is nu eigenlijk de context waar je in zit,
242

Scriptie ZEB: Susan Brand (1000497)

hoe kun je dingen beter laten landen. #00:58:20-4#
5. Maar ik hoor jou zeggen dat je veel meer ‘kennis gedreven’ gaat werken. Is dat jou?
#00:58:27-7#
3. Dat is een overtuiging. #00:58:31-9#
2. De directie heeft dat ook weleens vastgesteld. #00:58:34-1#
5. Ja, dat weet ik. #00:58:36-1#
2. En toen is het MO ook. #00:58:37-1#
0. Wat moet ik me er precies bij voorstellen? Dat je dan. #00:58:39-5#
2. Kennis. Eerst vragen, welke kennis hebben we überhaupt nodig. Hebben we die kennis
dan? Welke gaten zitten er in die kennis en hoe gebruiken we die kennis eigenlijk? Ongeveer
even kort. #00:58:54-2#
3. Kennis, is heel ‘beleidsgedreven’. Ik heb er nog een keer een discussie met A. B. over
gehad. Want ik zei het moet ‘uitvoeringsgedreven’ zijn. Ook op dit onderdeel een
uitvoeringsorgansiatie. Of je werkt heel nauw met uitvoeringsorganisaties zoals hij. Dus dat
vraagt ook om een heel ander type, van hoe doe je dat nou. Want ze hadden er een heel andere
procedure opgezet. Van het paar dat ik er kreeg. Dat is een heel concern zeg maar, mee praten
over. #00:59:26-6#
2. Nou ja sommige mensen zijn afgemaakt. #00:59:32-5#
3. Ja, nee ik ben meteen afgehaakt van tevoren. Het gaat hem niet worden. En er zijn altijd
genoeg mogelijkheden om het net even anders te doen. En dan heb je dit soort zaken dan moet
je het wel gaan ‘done’. #00:59:45-5#
5. Maar is deze informatie eigenlijk beter geschikt voor professionals? De mensen die meer in
de uitvoering zitten? #00:59:55-9#
3. Nou het punt is beleidsmedewerkers. Ik weet impliciet dat jullie het idee hebben dat als je
de beleidsmedewerkster beïnvloedt dat beïnvloedt de uitvoering. Dat is niet zo, want het is
veel te complex. Beleidsmedewerkers zullen vooral op de politieke besluitvorming gaan
zitten, dus daar kun je het nauwelijks mee gebruiken. Want daar gaat het vooral over, hoe
besteed je middelen. #01:00:26-3#
2. Dat kun je het wel gebruiken om te zeggen van goh, willen we die middelen wel zo
besteden. Net zoals het kwam van sociaal isolement moet je dat als gemeente nou iets mee
gaan doen of niet. #01:00:37-4#
5. Dat is ook mijn punt. #01:00:38-5#
3. Maar goed, de discussie erbij. #01:00:40-7#
2. Maar kun je dit als ondersteuning ook gebruiken? #01:00:43-9#
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5. Zijn bestuurders en politici nu überhaupt geïnteresseerd in dit soort verhalen en wordt er
überhaupt nog nagedacht, van is dit nu de koers die we willen varen. Is dit goede en
verantwoorde zorg of gaat het daar nooit over? #01:01:00-1#
4. Politici komen er met name met werkbezoeken ook achter. Wat jij zegt, dat het weer
incidenten. Dan horen ze dit en dan denken ze oh ja, dat kan natuurlijk niet, en dan komen ze
in actie. Diegene die met die aanbieder in contact. En die moet dan ervoor zorgen, dat er rond
dit incident rondom deze individuele casus wat gaat veranderen. #01:01:19-2#
3. Politici hebben overigens wel een beter gehoor voor problemen van burgers. Logisch. Ze
zijn gekozen. Maar ja dat leidt soms wel tot incidentsturing.
#01:01:32-5#
5. Maar dat is dus bij beleidsmakers geen vanzelfsprekend onderdeel om een keuze te maken
in wat vinden wij goede, verantwoorde zorg. Waar. #01:01:41-8#
2. Of een advies te geven daarover aan de wethouder en dus ook af en toe nee te zeggen. Want
tenminste bij ons in de directie is het niet helemaal (...). #01:01:51-3#
3. Ja, dat soort dingen spelen ook wel een rol. #01:01:54-2#
2. Precies, maar dat soort variabelen maakt het ook best lastig. Maar goed het wil niet zeggen
dat je er niet over na moet denken natuurlijk. #01:02:04-6#
5. Maar jij bedoelt dat de directie dan nee zegt tegen een koers die de wethouder wil gaan.
#01:02:10-8#
2. Ja, of adviseert om dat niet te doen. #01:02:14-4#
3. Ik vind wel dat even het probleem met de gemeente is dat we te weinig professionaliteit
tegenover politieke aansturing kunnen plaatsen. Want het raam staat wagenwijd open, dan
krijg je van die politieke dingen, we kunnen wel meer maatregelen doen. Dat is, bijvoorbeeld
in het geval van werk en inkomen, daar zit natuurlijk een hele wereld onder. En de afrekening
die je dan maakt wat zeg maar professioneel veel handiger is om meer op de provincie in te
zetten op een aantal maatregelen. Maar als je dat weerwoord niet hebt, dat je niet helder hebt
hoe je die preventie nou precies in je uitvoering doet kun je de wanten ook niet geven. Dat is
vaak dat het management niet van de inhoud is. Toch? Dat vind ik een groot probleem. Dat
vind ik een groot probleem, die mensen kunnen net zo goed een schoen op wie je kunt zetten
(??) En dat is nog niet eens. Maar ze zeggen het zelf, dat vind ik ook verschrikkelijk.
#01:03:21-8#
2. Dat is wel helder (moet lachen). #01:03:22-5#
5. Maar hadden we dat vroeger wel wat meer. Dan wordt het wel erg abstract. Want dat heeft
natuurlijk ook te maken met het hele model wat je kiest binnen je concern. Want vroeger had
je daar nog min of meer een onafhankelijk advies van de bestuursdienst tegenover
bijvoorbeeld. #01:03:35-9#
3. De bestuursdienst is altijd een politieke actiegroep op zichzelf geweest. Die hadden hun
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eigen politieke agenda, geen inhoudelijke agenda. Dus dat, nu schieten we wel erg. Ik denk
dat het vroeger waren we veel meer een klassiek-hiërarchische organisatie. Daar zaten mensen
met veel kennis daar ook op die uitvoering. P. is zelf ook gewoon maatschappelijk werker
geweest. Die kan je niets wijs maken. Maar toch lukte het hem ook niet om dat raam dicht te
krijgen. Dus.. En nu zit je op zich in een situatie waar dat soort dingen, zeg maar moderne
dingen, door het platter worden van de wereld ingegeven worden. Dat je ‘kennis gedreven’
moet werken. Die notie staat er in. Maar wat betreft cultuur heb je nog niet zoveel. Mensen
staan nog zeker op een bepaalde manier voorgesorteerd. Als je kijkt bij naar mensen bij ons.
Bij werk en inkomen is nu de neiging om heel erg bij Den Haag te zitten, daar worden ze ook
op aangestuurd, het moet af en moet snel. Als ik dan kijk naar die casus, dit is het type casus
dat kom je daar natuurlijk ook tegen. Het zal tot een andere afweging moeten leiden, naar
professionaliteit of individualisering, dat zijn nog steeds begrippen. En juist de
bedrijfsmatigheid die verhinderd dat, dat zijn de grote vraagstukken. Die moet je anders
groeperen. Anders blijf je in aanraking komen met de ombudsman. #01:05:02-7#
5. En daar zou dus het goed nadenken over hoe je deze kennis inbrengt en wat je er mee wil.
#01:05:09-4#
3. Enorm bij kunnen helpen. Ik heb die behoefte ook om dat te systematiseren. En dit soort
zaken naar boven te halen die is er wel. Maar dan zitten we wel gelijk in. Ik vind je moet
altijd een beetje naar de mens kijken. Kijk wij hebben hele hordes van die vinken zitten. Maar
als je met mensen praat, waarom doe je dit, ja ik doe iets met mensen. Die ondergrond zit er
bijna altijd in. #01:05:34-9#
2. Maar door de waan van de dag. #01:05:36-2#
3. Kijk die waan van de dag die beheerst dat management ook. Ze zitten met de dezelfde
vraag en hetzelfde antwoord. Een keer met een directeur van mij die het meest op de
bedrijfsmatige kant zit. Ik heb eens een keer met hem in workshop gezeten waar ik uitlegde
wat zelfsturing was. Hij was echt geroerd op een gegeven moment. Ik kreeg een verhaal,
persoonlijk, en hij was zo geraakt. En op een gegeven moment realiseerde ik me. Normaal
gesproken wil ik, geloof ik er geen barst van. Maar je hebt gelijk en het heeft me echt geraakt.
Maar de volgende dag ging het gewoon. #01:06:12-8#
5. Maar moet je daar ook met de opdrachtgever aan de voorkant daar over praten? #01:06:183#
3. Over wat je met het onderzoek wil. Hoe je het implementeert, en wat hij gaat doen. Die
implementatie. #01:06:23-0#
5. Dat is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van in welke fase van het beleidsproces zit je.
Nou ja ik vind het best lastige vraagstukken. #01:06:35-4#
2. Ja, dat is het ook. #01:06:37-9#
5. Het zijn in ieder geval geen vanzelfsprekendheden. #01:06:45-9#
3. Die hebben we niet meer. Ik kan het wel langs de lijn van vanzelfsprekendheden doen,
want dat doen we ook dagelijks alleen. #01:06:54-7#
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5. Precies. #01:06:59-1#
0. Nou, ik denk dat we het een beetje gaan afronden. Als jullie willen kunnen jullie nog iets
afsluitends zeggen. Als iemand nog iets wil toevoegen. En dan wil ik jullie hartelijk bedanken
voor de workshop. #01:07:09-3#
3. Nou ik vond het een leuk uur wat wij gehad hebben. #01:07:12-0#
2. Leuk idee om. Ik vond het heel leuk om dit zo te doen, eigenlijk zouden we dat nog eens
vaker moeten doen. #01:07:22-6#
5. Nou ja, ik vond het leuk dat W. er ook bij was. Want ik heb van D. mijn collega gehoord
dat ze ook erg zoekend zijn, wat kunnen we nu met kwalitatief materiaal. Dus misschien is dat
voor hun ook een manier om het aan te bieden. Ja, professionals om de discussie over hoe ga
je om met bepaalde casussen. #01:07:42-5#
2. Misschien ook met de themagroepen een keertje zoiets, dat lijkt me wel goed. Daar zitten
dan ook beleidsmedewerkers bij. #01:07:55-3#
0. En wat is dan vooral het doel dan om te bereiken? #01:07:58-5#
2. Eh. Dat gesprek. Dat wist ik helemaal niet. We zijn van het kwantitatieve onderzoek. Dat is
ook heel handig. #01:08:06-2#
0. Het is ook allebei belangrijk. #01:08:06-2#
2. Precies. Maar juist de onderliggende betekenis van hoe je met dit soort, kwalitatief
onderzoek veel beter bereikt dat je gewoon weet waar het over gaat. #01:08:19-1#
0. Het gaat dan vooral over de medewerkers op de afdeling of de. #01:08:20-0#
2. Nou ja we hebben themagroepen. Wellicht een lang verhaal, we hebben thema's voor
onderzoek. En ik zit dan op het thema zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Samen met W.
En preventie. En ehh.. Daar zitten onderzoekers en wij kenniscoördinatoren. Maar het is de
bedoeling dat het veel breder gegeven wordt met beleidsmedewerkers en gewoon iedereen die
er wat van vindt. Om juist dit soort gesprekken van moeten wij niet ook veel meer deze kant
op als wij iets meer met de Rotterdammer willen. Het gebruik. #01:08:56-8#
0. Nou voor mijn scriptie is dit ook goed materiaal. Want ik onderzoek dus heel erg hoe je
mensen met een verstandelijke beperking. Dat is een groep mensen die natuurlijk niet
deelneemt in de politiek, die weinig, die nauwelijks een stem heeft eigenlijk en hoe je hun
verhalen eigenlijk ehh.. wat je daar mee kan doen in beleid, daar gaat mijn onderzoek over.
Dus ook, deze informatie is heel relevant ook waar het niet werkt. Want dat is juist wat ik wil
onderzoeken. Dus, ja.. #01:09:26-5#
5. Dank jullie wel. Ja, ik was nog heel benieuwd. Wat vertelde jij nu aan het begin van de
workshop, wat hebben jullie nu gedaan, cliënt gereid, want dat begreep ik niet helemaal.
#01:09:39-6#
3. Cliëntenwijs, klantenwijs. Dat is een begrip uit de marketing. Daarom is het ook een
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klantenreis en geen cliëntenreis. En klantenwijs. De makkelijkste klantenwijs die je het
makkelijkste kan uitleggen is IKEA. Als je bij de IKEA komt, dan heb je die enorme
showroom en die hebben ze zo opgezet, daar moet je wel doorheen. Ze hebben ‘short cut’,
maar die moet je echt weten te vinden. En daar is dus heel erg over nagedacht, niet alleen over
die showrooms, maar over alles. En je kan dus ehh.. dat hebben ze zelf onderzocht, de
beleving van iemand helemaal na gaan. En het is de bedoeling om mensen veel te laten kopen.
IKEA is daar ook heel erg goed in. Ze kijken naar de momenten dat je een goede of negatieve
beleving hebt en hoe ze dat kunnen rangschikken. Ze beginnen dus al met het feit dat je eerst
die parkeergarage in moet en dat is geen positieve belevenis. Dan kunnen ze wel wat doen.
Dan hebben ze wel allemaal van die lichtjes. Een verwennerij is want dat schittert. En het
meest opmerkelijk de IKEA is één van de weinige grote winkelbedrijven in Nederland, die
niet als er vijf mensen in de rij staan dat ze er dan een kassa bij doen. En weet je waarom dat
is. Omdat zij na de kassa, wat hebben ze dan, ijsjes, hotdogs. #01:11:06-8#
2. Zweedse. #01:11:09-4#
3. Het hele idee is dat je dat afsluit met een positief gevoel, want dan kom je de volgende keer
terug. En dat maakt het extra. Als je lang hebt staan wachten. Dat ijsje beleef je nog
positiever. Bij ons was de vraag moeten wij dat ook niet eens gebruiken voor W&I. Mijn
persoonlijke drive, wij kijken niet naar die klant, wij kijken naar processen. Maar als je
consequent naar die klant kijkt, we hebben uitvoerders daar in panels over laten praten,
klanten ook. En dan kom je dan ook dingen tegen, dan denk ik van, dit kan een bureaucraat
alleen bedenken. Om een voorbeeld te noemen. Je moet je aanmerken via werk.nl via het
UWV. Zo'n digitaal gebeuren. Al met al een probleem. #01:12:05-8#
5. Kan het alleen nog digitaal? #01:12:05-6#
3. Het kan alleen maar digitaal. Dan is de vraag in welke mate wil je dat voor iedereen. Dat
zijn dan vragen. Wat je dan vervolgens ziet dan krijg je een automatisch landelijk mailtje
waarin staat van welk materiaal je moet overleggen ook voor die uitkering, dus
bankafschriften, de hele reutemeteut. Dan zit je op die vragenlijst, die is enigszins
gepersonaliseerd. Wat er dan vervolgens gebeurt in de Rotterdam is de eerste stap die wij
doen. Mensen komen binnen met een plastic tas van Albert Heijn met hun spullen. Het eerste
wat ze horen van ja, dat heb je niet nodig. Het gaat over werk. Dan zet je mensen meteen op
het verkeerde been en dat is niet handig. Om heel mild uit te drukken. Dan gaat het, kan je die
reis zo maken dat het ook werkelijk helpt bij het doel, mensen zo snel mogelijk weer aan het
werk helpen. Zo kort mogelijk in een uitkering. Maar dan moet je dus ook wel naar alle
vragen kijken. Wat mensen bij zo'n klantreis hebben. Het meest essentiële vind ik al. Als je
bij ons 100 mensen vraagt die ehh.. werkzoekenden front. Wat is het life-event. Waarom
hebben jullie ons echt nodig? Dan zeggen ze allemaal, alle 100. We hebben geld nodig,
inkomsten. Dat lijdt, ze hebben werk nodig. We moeten naar dat soort dingen kijken om het
soepeler te maken en ook die dingen in te bouwen die gewoon puur uit de marketing komen
die ons wel kunnen helpen. Ik zal een voorbeeld noemen. Ik ben er nu mee bezig, het zou echt
een fase zijn dat we het voor elkaar zouden krijgen. Als jij een klein baantje kunt krijgen, kun
je de uitkering aanvullen. Als je een beetje weet hoe die mensen in elkaar zitten, dan weet je
al een aantal zoiets hebben van ja, ik ben normaal aan het werk en daarna meteen weer die
aanvraagprocedure, doffe ellende. Bovendien is het misschien wel zo dat het uitzendbureau
op dat moment uitkeert. De eerste keer is het sociaal, sociaal dienst, 6-8 weken. Voor jou en
mij geen probleem maar voor iemand zonder financiële reserves die zit meteen in de
problemen. Dus wat we nu bedachten. We zijn.. Je moet bijstand met pauze kunnen hebben.
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Gelijk mensen helpen. Dan kan ik op de pauzeknop drukken en dan druk ik op ‘play’. Dat is
het idee. En dan wil je vervolgens weten wat je dan doet is, wat je nu van mensen vraagt is dat
die weten hoe jij werkt. Kijk maar op ons intranet, daar kun je de informatie die daar staat
downloaden pdf's van de regio. #01:15:09-4#
5. Daar heb ik net voor deze workshop een inkijkje in gehad. Daar schrok ik nogal van.
Vooral omdat het voor mensen met LVB is. #01:15:18-4#
3. Inderdaad. In feite vraag je aan mensen dat ze weten hoe het werkt. Als jij een knopje
maakt moeten zij weten hoe ze het moeten bedienen. En dat is wel zo handig omdat dat we
dat eigenlijk altijd doen. Jij weet niet hoe je televisie werkt. Dat hoeft ook niet, er zit een
knopje op. Dat is het idee. Dat is ook het idee van klantreizen. Die persoon volgens, dat niet
iedereen dezelfde klantreis maakt. Je kunt daarin nuanceren en dat geeft je ook een beeld van
de klant. Bijvoorbeeld, de Libelle heeft ook een klantreis, een blad. En die hebben maar één
persoon, die hebben een heel duidelijk beeld wie de Libelle leest, hoe oud ze is enz. Daar
probeert ze dan een beetje op te sturen om te bepalen wat er in dat blad komt. Dat soort
dingen kunnen wij ook. Bijv. als we het persoonlijk maken want bijvoorbeeld iemand die
LVB is dan kijk je naar die hele klantreis door iemand die LVB is, dan heb je niet eens die
casus nodig. Er zijn natuurlijk een aantal algemene dingen. Van wat moet ik doen om de
klantreis van zo iemand zo effectief mogelijk te maken. Dit tussen de oren bij die bureaucraat.
#01:16:41-4#
0. Twee van de drie die konden ook niet lezen of schrijven. Bijvoorbeeld, dan heb je al dat
soort problemen. Of een emailadres hebben ze niet. Dat is al heel moeilijk. #01:16:51-9#
5. Die komen nooit door zo'n aanvraag heen. #01:16:53-9#
0. En informatie kunnen ze niet opzoeken. #01:16:59-5#
5. Zo'n pauzeknop zou ideaal zijn. #01:17:05-4#
2. Iedereen kent dat van z'n telefoon. #01:17:11-6#
5. Dank je wel. #01:17:21-1#
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