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‘H
et is als een Oost- en West-Berlijn. Er is een 
open grens, je kan wel doorlopen, maar 
het zijn twee werelden’, zegt een bezoeker 
over de situatie op zijn activiteitencentrum. 
Sinds 2014 komen op deze locatie twee 
verschillende groepen samen: mensen met 

een psychiatrische kwetsbaarheid vanuit de RIBW Nijmegen 
& Rivierenland en mensen met een lichamelijke beperking en 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) vanuit zorginstelling Pluryn. 
Zij komen naar het centrum voor begeleide dagbesteding, doen 
mee aan werkprojecten, volgen er trainingen en cursussen, 
werken als vrijwilliger of komen voor de inloop. In het afgelopen 
jaar verrichtten wij er ons participatieve actieonderzoek. We 
onderzochten samen met de bezoekers en de medewerkers wat 
de Wmo in de praktijk betekent en hoe gezamenlijk verbeteringen 
op hun locatie gerealiseerd kunnen worden. We deden dat met 
de PARTNER-benadering (Baur 2012; Baur & Abma 2013; Abma 
& Baur 2014). De kern van deze benadering is dat cliënten eerst 
gezamenlijk een stem en een agenda ontwikkelen. Vervolgens 
gaan zij met de professionals in gesprek over de voorgestelde 

praktijkverbeteringen en onderliggende waarden. De PART-
NER-benadering beoogt hiermee empowerment en gelijkwaardig 
partnerschap tussen cliënten en professionals te ondersteunen. 
Uit alle verhalen van de cliënten en professionals in ons onderzoek 
werd al snel duidelijk dat de ervaren verschillen tussen de bezoe-
kers van de RIBW en van Pluryn een belangrijk en problematisch 
thema vormen.

Belemmeren van onderling contact 
Onderling contact is in het activiteitencentrum spaarzaam en 
moeizaam. Bezoekers van beide groepen geven aan elkaar eigen-
lijk niet te kennen. Ze delen de centrale ontmoetingsruimte, maar 
ervaren toch een grote afstand tot elkaar: ‘Wij zijn lotgenoten en zij 
zijn lotgenoten. Wij zitten hier, zij zitten daar.’ Het organiseren en 
samen activiteiten doen, stuit op diverse belemmeringen. Beide 
groepen vinden dat jammer en voelen zich daardoor niet altijd 
thuis of welkom in het centrum. Het ontwikkelen van een ‘inclu-
sieve ontmoetingsplek’ werd daarom het verbeterpunt waarmee 
bezoekers en medewerkers samen aan de slag wilden. Maar om 
ontmoeting en integratie tussen de groepen te realiseren, is het 

Er wordt in wijken, geheel in lijn met de Wmo, steeds meer 
samengewerkt. Verschillende doelgroepen ontvangen  
bijvoorbeeld samen begeleiding en ondersteuning in één 
collectieve voorziening. Maar dat wil nog niet zeggen dat 
deze groepen zich mengen. Daarvoor zijn er te veel botsende 
doelen en waarden. Het Wmo-maatwerk, de indicaties en 
eigen bijdragen leiden ook tot ongelijkheid en uitsluiting.
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‘Waarom mag de één 
wel koffie en moet  
de ander nog een  
halfuur wachten?’
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belangrijk om goed te begrijpen waarom bezoekers en medewer-
kers deze afstand tot elkaar voelen. Wat maakt dat het contact 
vaak schuurt? En wat staat het samen activiteiten doen in de weg? 
In de verhalen signaleerden wij drie vormen van verschil. Ten 
eerste waren er verschillen in mogelijkheden, beperkingen en 
ondersteuningsbehoeften. Daarnaast leidden persoonlijke maat-
werkindicaties in de Wmo tot ervaren verschillen, ongelijkheid 
en uitsluiting. Tot slot leidde ook het beroep op de eigen kracht en 
eigen regie tot onderlinge verschillen waarmee dit ontmoeting en 
integratie in de weg stond.  

Beperkingen en behoeften
Vanwege hun mogelijkheden en beperkingen hebben de bezoe-
kers van de RIBW en van Pluryn verschillende ondersteunings-
behoeften die niet direct verenigbaar zijn. Dat wordt onder meer 
duidelijk in de gesprekken over de inrichting van de keuken die 
aan de gemeenschappelijke ruimte grenst en door beide bezoe-
kersgroepen wordt gebruikt. De grote open keuken heeft ruime 
doorgangen voor de Pluryn-bezoekers met bijvoorbeeld spasmen 
of een rolstoel. Voor medewerkers en bezoekers van de RIBW is 

In het activiteiten-
centrum is veel 
te doen
Een	aantal	mensen	van	de	RIBW	(Regionale	

Instellingen	voor	Beschermende	Woonvormen)	

en	van	Pluryn	komen	naar	het	activiteitencen-

trum	voor	begeleide	dagbesteding	in	de	vorm	

van	creatieve	of	beweegactiviteiten.	Anderen	

doen	mee	aan	werkprojecten,	dat	wil	zeggen	dat	

ze	productiewerk	verrichten,	bijvoorbeeld	oude	

videobanden	demonteren	voor	afvalscheiding	of	

vliegengordijnen	maken.	Sommigen	volgen	er	

trainingen	en	cursussen,	zoals	Wellness	Recovery	

Action	Plan	(WRAP),	een	zelfhulptraining	voor	

mensen	met	psychische	problemen,	of	cursussen	

over	sociaal-culturele	levensbeschouwelijke	

thema’s.	Voor	RIBW-cliënten	zonder	indicatie	

dagbesteding	is	er	de	inloop.	Deze	mensen	

komen	voor	de	gezelligheid,	om	wat	aanspraak	

te	hebben,	en	soms	doen	zij	mee	aan	activiteiten.	

Ze	worden	gestimuleerd	ook	eigen	activiteiten	

op	te	zetten.	Eenmaal	per	veertien	dagen	is	de	

maandagochtend	helemaal	consumer runned door	

bezoekers	van	de	inloop.	Er	komen	ook	bezoekers	

van	de	RIBW	en	van	Pluryn	die	als	vrijwilliger	

in	het	activiteitencentrum	werken.	Zij	draaien	

bardiensten,	nemen	bestellingen	op	bij	de	lunch	

of	maken	tosti’s	klaar.

Hoe maatwerk, 
gelijkheid en 
integraliteit 
botsen in 
collectieve Wmo-
voorzieningen
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de open keuken echter een bron van onrust en stress. Zij hebben 
juist behoefte aan een prikkelarme omgeving waar niet iedereen 
zomaar in en uit kan lopen, een gesloten keuken dus. Ook de 
medewerkers blijken niet vanzelfsprekend over en weer inzetbaar, 
competent of bevoegd te zijn. Zo kunnen en mogen medewerkers 
van de RIBW de bezoekers van Pluryn niet helpen bij toiletbezoek 
en weten Pluryn-medewerkers soms niet om te gaan met lastig 
te begrijpen gedrag en stemmingen van RIBW-bezoekers. Om 
ontmoeting mogelijk te maken, moet er dus aandacht zijn voor 
verschillen in behoeften aan ondersteuning en moeten er meer 
mogelijkheden zijn voor integrale ondersteuning.

Maatwerkgedachte pakt anders uit 
Een groot deel van de zichtbare en ervaren verschillen wordt 
veroorzaakt door maatwerkindicaties en eigenbijdrageregelingen. 
Hoewel bezoekers van de RIBW en van Pluryn ondersteuning op 
één locatie krijgen, heeft ieder een eigen Wmo-indicatie: ambu-
lant, beschermd, wel of geen dagbesteding, taxivervoer, et cetera, 
met ieder z’n eigen, verschillende rechten en plichten. Dit versterkt 
een wij-zij-gevoel en draagt niet bij aan gelijkwaardigheid en 
inclusiviteit. Het is bovendien de vraag of hier wel sprake is van 
individueel maatwerk, omdat in de praktijk individuele Wmo- 
cliënten uiteindelijk in gestandaardiseerde en doelgroepgebonden 
Wmo-indicaties ‘ingepast’ worden. De maatwerkgedachte  
is natuurlijk prachtig als die leidt tot zorg en ondersteuning  
afgestemd op de individuele behoeften en noden van cliënten, 
maar pakt hier anders uit. Ter illustratie:
In het kader van ontmoeting en integratie tussen de bezoekers 
organiseert het centrum gezamenlijke activiteiten; soms per 
doelgroep, soms voor beide groepen. Iedere bezoeker moet echter 
een ander bedrag betalen voor dezelfde activiteit als gevolg 
van de indicaties, het streven naar het betaalbaar houden van 
voorzieningen en het principe van betalen naar draagkracht. Dit 
komt pijnlijk naar voren bij een RIBW-uitstapje ‘midgetgolfen’: 
voor ambulante cliënten komen alle kosten – consumptie, lunch 
en midgetgolfen – voor eigen rekening, bezoekers die beschermd 
wonen hoeven daarentegen slechts vijf euro betalen. De reste-
rende kosten worden voor hen uit het collectieve budget betaald. 
Het gevolg is dat bezoekers van de inloop – veelal met de maat- 
werkindicatie ambulant – zelden meedoen met dergelijke activi-
teiten, terwijl ze aangeven dat wel te willen. Een ander voorbeeld is 
de gezamenlijke lunch bij de RIBW. Een tosti kost vijftig cent, maar 
bezoekers met een indicatie dagbesteding lopen het risico om een 
inkomensafhankelijke ‘eigen bijdrage’ à raison van achttien euro 
voor deze lunch te moeten betalen aan het Centraal Administratie 
Kantoor (CAK), tenminste ‘als het geregistreerd wordt’. Verder 
kunnen Pluryn-bezoekers niet meedoen aan gezamenlijke acti-
viteiten georganiseerd door RIBW-bezoekers, zoals een festiviteit 
of de kook- en eetgroep, als die buiten hun ‘eigen’ indicatiedagen 
plaatsvinden. Zij zijn immers afhankelijk van persoonlijke zorg 
van Pluryn-personeel dat daarvoor alleen op ‘hun dagen’ is inge-
pland. Bovendien zijn de hoge vervoerskosten met de Regiotaxi of 

Valys buiten de indicatiedagen voor eigen rekening. Velen kunnen 
of willen dat niet betalen.

‘Alledaags verzet’ 
Door de grote verschillen in indicaties en financiële bijdragen is 
registratie een dagelijks terugkerend onderwerp voor bezoekers  
en medewerkers. Voor bezoekers is vaak de beginvraag: ‘Wordt  
het geregistreerd?’ Afhankelijk van het antwoord weten ze dan  
of ze wel of niet mee mogen doen en ook of ze achteraf een  
eigen bijdrage moeten betalen. Deze verschillen in indicaties en 
financiële bijdragen hebben ook een symbolische en emotionele 
waarde voor hen. ‘In hoeverre ben ik hier welkom?’ vragen zij zich 
af. Een RIBW-bezoeker van de inloop die geen indicatie dagbeste-
ding heeft, zegt hierover: ‘Ambulant brengt minder op. Ze krijgen 
niks voor me. Ik ben niks hier.’ De gelijkwaardigheid en inclusie 
van bezoekers staan hierdoor ter discussie. Een gedeeld zorgpunt 
is dan ook dat mensen die ambulant begeleid worden uit beeld 
raken omdat ze niet meer naar het activiteitencentrum komen. 
Bezoekers en medewerkers ervaren deze verschillen als ‘onrecht-
vaardig’ en beantwoorden die dan ook met ‘alledaags verzet’ 
(Scott 1986). Een bezoeker van de inloop vertelt dat hij ‘eigenlijk 
geen koffie voor dertig cent mag drinken, en eigenlijk ook niet mee 
mag lunchen, maar dat het door de vingers wordt gezien door de 
begeleiders’. Bezoekers bedenken zelf ook creatieve oplossingen 
voor wat ze onrechtvaardig vinden. Eentje vertelt over de tosti’s bij 
de lunch: �Dan bestel ik er drie, en geef er één aan [naam]’, om zo 
registratie voor deze medebezoeker te omzeilen. Ook medewer-
kers bedenken oplossingen om mensen van de inloop te betrekken 
bij begeleide groepsactiviteiten en niet buiten te sluiten. Een acti-
viteitenbegeleider: ‘Dan registreer ik zes personen en de zevende 
niet. Anders loopt de groep leeg, dat kan ik niet maken.’ Hoewel 
deze vormen van alledaags verzet een uiting zijn van solidariteit, 
tussen bezoekers onderling en tussen bezoekers en medewerkers, 
verhullen ze daarmee ook de ongelijkheid en uitsluiting die door 
de maatwerkindicaties worden gecreëerd. 

 
Zelden samen aan de koffie
Ten slotte werkt ook het beroep op ‘eigen kracht’ en ‘eigen regie’ 
verschillend uit voor de Pluryn- versus de RIBW-groep. Een voor-
beeld daarvan is de koffie. In de woorden van een medewerker: 
‘Koffie lijkt klein, maar kan groot worden.’ Bij Pluryn is koffie 
onderdeel van het dagprogramma en begeleiders zetten thermos-
kannen met ‘hun koffie’ klaar op de eigen groepstafel . Bij de RIBW 
is koffie onderdeel van de consumer run-werkwijze, waarbij bezoe-
kers zelf taken en activiteiten organiseren en uitvoeren. Koffiezet-
ten en verkopen, is per toerbeurt taak van een van de bezoekers. 
De RIBW-bezoekers mogen alleen op vastgestelde tijden bij de bar 
koffie halen en die met een muntje betalen. Degene met bardienst 
verdient muntjes met zijn taak. Gevolg is dat de koffie voor de 
RIBW-bezoekers bij het opengaan van het centrum even op zich 
laat wachten. Dit alles leidt tot onrust over en weer en discussie 

‘Wij zijn lotgenoten en zij zijn 
lotgenoten. Wij zitten hier, zij 
zitten daar’ 

 
Individuele cliënten worden 
uiteindelijk in bestaande 
Wmo-indicaties ‘ingepast’

ONDERZOEK
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over de vraag: ‘Waarom mag de één wel koffie en moet de ander 
nog een halfuur wachten?’ Beide groepen zitten hierdoor zelden 
samen aan de koffie. Ook omdat een aantal bezoekers van Pluryn 
hulp nodig heeft bij drinken en liever bij elkaar in de eigen groep, 
aan de eigen tafel zit. 

Verschillen erkennen 
Hoewel het ‘ontschotten’ van zorg en ondersteuning een belang-
rijk beleidsideaal is binnen de Wmo, worden door de maatwerk- 
indicaties en eigen bijdragen de verschillen tussen groepen 
en individuen juist zichtbaar en voelbaar. Ze staan daarmee 
ontmoeting, inclusie en gelijkwaardigheid in de weg. Voor bezoe-
kers en medewerkers van het activiteitencentrum is het onder 
de aandacht brengen van deze verschillen bij de gemeente en 
bestuurders een belangrijk onderwerp. De verschillen worden 
als te groot en als onrechtvaardig ervaren. In gesprekken met 
gemeenten wordt duidelijk dat deze signalen niet altijd terecht-
komen bij de betrokken beleidsambtenaren: ‘Dat bedenk je dan 
achter je bureau. Je wilt maatwerk en je wilt integratie. Maar dat 
dit zo uitwerkt in de praktijk, dat had ik nog niet gehoord.’ Het 
is dus belangrijk dat dit thema op de agenda van bestuurders en 
beleidsmakers terechtkomt. Betrokken medewerkers zien deze 
‘wrijving’ echter ook als kans: ‘Voorheen waren die hokjes er ook. 
Door het beleid worden ze nu zichtbaar en voelbaar. Als je het zo 
bekijkt, is het eigenlijk een eerste stap in de goede richting. Nu  
kan het gesprek gevoerd gaan worden’, aldus een manager van  
de RIBW. 
Dat vraagt om een dialoog waarin de verschillen en ervaren 
onrechtvaardigheden bespreekbaar en zichtbaar gemaakt 
worden, zoals in ons onderzoek. Het vraagt om erkenning van 
deze fricties, ook als ze gevoelsmatig zijn. Pauline Meurs (2016) 
pleit in navolging van de rechtssocioloog Marc Hertogh voor het 
hanteren van het situationele gelijkheidsbeginsel. Het beginsel 
van gelijkheid is juridisch vastgelegd, maar moet in de praktijk en 
concrete situaties vorm krijgen. Dit vraagt om afstemming van 
perspectieven in de dialoog en afscheid nemen van een instru-
mentele invulling van het gelijkheidsbeginsel. Eigenlijk zoals de 
bezoekers en medewerkers in ons activiteitencentrum dat doen: 
moed durven tonen door regels zelf te interpreteren en om er 
beredeneerd van af te wijken. Per situatie en geval zal afgewogen 
moeten worden wat gelijkheid betekent. In het activiteitencen-
trum is daar een begin mee gemaakt en dat leidde tot een groeiend 
onderling begrip en vertrouwen. Het stimuleerde de bezoekers en 

medewerkers om samen opnieuw vorm te geven aan de gezamen-
lijke ontmoetingsruimte. Een inspirerend voorbeeld van ‘users 
as designers’ die gezamenlijk en bottom-up aan een inclusief en 
gastvrij activiteitencentrum werken. 

Het begint met ruimte en aandacht 
Ons participatieve actieonderzoek door middel van de PART-
NER-benadering was erop gericht om de informele medezeggen-
schap en participatie van bezoekers te versterken door te luisteren 
naar hun verhalen en deze in dialoog te verbinden met de erva-
ringen van professionals. Aandacht voor de leefwereld maakte de 
ervaren verschillen en gevoelde onrechtvaardigheden zichtbaar. 
Terwijl Wmo-cliënten uit verschillende groepen steeds vaker 
ondersteuning op één locatie ontvangen, is de formele medezeg-
genschap vaak nog georganiseerd langs de lijn van de eigen groep 
en organisatie. ‘Je moet leren om over de grenzen van je eigen 
doelgroep heen te kijken’, meent een cliëntenraadondersteuner 
van de RIBW. Er is daarom meer ruimte nodig voor informele 
medezeggenschap en participatie van cliënten en partnerschap 
met professionals.
Werken aan integrale én inclusieve ondersteuning binnen maat-
schappelijke Wmo-voorzieningen begint bij aandacht voor de 
ervaren verschillen en onrechtvaardigheden. Om terug te komen 
op de vergelijking met de Berlijnse Muur: gelijkwaardigheid en 
integratie ontstaan niet vanzelf bij het slechten van zichtbare 
scheidslijnen, maar vragen om aandacht voor andere – meer 
onzichtbare – manieren waarop ongelijkheid en verschil zich 
kunnen manifesteren. Er moet meer ruimte komen voor de 
verhalen en leefwereld; voor versterking van informele vormen 
van medezeggenschap en participatie; én er moet meer aandacht 
komen voor de dynamiek en morele dilemma’s die volgen uit 
botsende doelen en waarden van de Wmo. Dit zijn de eerste 
stappen die gezet moeten worden naar inclusieve ondersteuning 
waarbij de ervaren verschillen het contact niet langer bemoeilijken, 
maar verrijken. 
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‘Ambulant brengt minder op. 
Ze krijgen niks voor me. Ik ben 
niks hier’

 
‘Dan registreer ik zes personen 
en de zevende niet. Anders 
loopt de groep leeg’ 


