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Aanleiding

Verbondenheid met anderen en een groter geheel 

vs.

Onzichtbaarheid, isolatie en kolonisering (perspectievenschaarste)



Doelstelling

Samen met iemand met een ernstige meervoudige beperking (i.e. de hoofdpersoon), diens familie 
en een team van zorgprofessionals (i.e. begeleiders, gedragsdeskundige en teamleider) de 
ontmoetingsruimte rondom de hoofdpersoon verkennen, uitbreiden en verduurzamen. 

Op een manier die de teamleden inspireert om ook de ontmoetingsruimte rondom andere 
onzichtbare bewoners uit te breiden en te verduurzamen. 



Ontmoetingsruimte …

• Interacties en relaties met anderen
• Experimenteel-relationeel (Bos & Abma, 2018)
• ‘Kennis-making’ van mens tot mens 



… in de marge!?

• Marge en hoofdstroom van ‘de samenleving’ (heterotopia vs. ‘homotopia’ Meininger, 
2013; Foucault, 1969)

• Verschil in oriëntatie: inclusie als zo dicht mogelijk bij de hoofdstroom vs. inclusie als 
waarderen van en verbinden met de marge (fysiek/relationeel)

• Wie beweegt, wie maakt ruimte en waarvoor en hoe? 



Uitgangspunten

Algemeen
1. Recht doen aan verwarring en complexiteit
2. Persoonlijke betrokkenheid als basis
3. Opgemerkt worden als basis voor betrokkenheid (vs. privacy?)

Trajectspecifiek
4.   Focus op één hoofdpersoon
5.   Directbetrokkenen als bron en middel
6.   Vertragen, bevragen en benoemen
7.   Vernieuwen én inbedden



Gefaseerde zoektocht met kleine stappen

Fase 1: warm maken en opstarten (februari t/m maart 2017)
mandaat en draagvlak, selecteren 

Fase 2: inventariseren en interpreteren (april t/m mei)
2 inventarisatiebijeenkomsten, participerende en video-observaties, gesprekken, 6 inzichten en een ultieme 

wens

Fase 3: uitproberen en verkennen (juni t/m oktober)
hart van het traject, kernteam (extra uren), 3 uitprobeerrichtingen, succeservaringen delen, tussenevaluatie

Fase 4: evalueren en inbedden (november 2017 t/m maart 2018)
terugblik- en voortgangsbijeenkomst, terug naar het team en samen doorgaan

Fase 5: vieren en verleiden (25 mei e.v.)
opbrengsten delen, doorzetten en uitbouwen, CoP ‘Werken aan ontmoetingsruimte in de marge’



Opbrengsten en inzichten (1/2)

Concreet voor Arjan (en zijn huisgenoten):
• Meer en gevarieerder activiteiten
• Geregeld paardrijden met vrijwilliger
• Geregeld plateaufietsen met vrijwilligers
• Geregeld op bezoek bij de buren
• Welkom op ontmoetingsplek in het dorp
• Vriendschapsprofiel
• Een vriendin



Oproep: word jij mijn vriend? 
 
Wie ben ik? 
Hoi, ik ben Arjan Fasse. Ik ben 46 jaar oud en woon op Achterhoeklaan 1 van Bartiméus in Doorn. Ik houd erg 
van actieve dingen, paardrijden, fietsen, muziek of geluiden luisteren / beleven (geluiden van treinen, auto’s, 
sport), zwemmen, wandelen, autorijden. Ik heb veel humor. Ik hou van een geintje en lach graag. Ik haal graag 
grapjes uit, maar vind het ook leuk als anderen een geintje met mij uithalen. Ook moet ik vaak lachen als er 
iets mis gaat bij anderen. Ik kan niet goed zien, horen en bewegen, maar heb desondanks bijzonder veel in 
huis. 
 
Wat heb ik te bieden? 
Ik houd ervan om met iemand dingen te ondernemen. Ik laat het ook altijd duidelijk merken als ik het naar mijn 
zin heb. Ik moet dan vaak lachen.  Ik hou van stoeien en vind dit vaak heel grappig. Tegelijkertijd vind ik 
aanrakingen ook vaak spannend, met name aan mijn handen, gezicht en bovenlichaam. Ik kan dit sinds een 
tijdje beter aan, vooral als dit van tevoren aangekondigd wordt en ik weet dat het komt. Ik heb dus even tijd nodig om aan je te wennen. Contact met anderen 
maak ik meestal door middel van geluid. Dit kan door een gesprek te voeren, waarbij ik reageer met geluiden. Ook vind ik het erg grappig als je mijn geluiden 
nadoet.  
 
Waar ben ik naar op zoek? 
 
Ik ben op zoek naar een vriend om leuke dingen mee te doen. Ik kan het meestal goed vinden met mensen die:  

• Extravert zijn  → kletsen en gekkigheid  

• De tijd nemen → zodat we rustig aan elkaar kunnen wennen 

• Stoer zijn → stoeien / duwtje tegen de schouder  

• Actief zijn → samen erop uit gaan 

• Humor hebben → ik kan er o.a. erg van genieten van als er iets mis gaat 

• Sensitief zijn → mijn signalen kunnen oppakken en hierop reageren 

• Een diepe / rustige stem hebben 

• Positief gestemd zijn → ik ben erg gevoelig voor de stemming van de mensen om mij heen 

• Initiatief nemen → ik kan dat zelf niet zo goed 

• Houden van muziek → ik hou van samen muziek luisteren of naar een voorstelling gaan 

• Open staan voor een buitengewone en avontuurlijke vriendschap→ leer ontdekken en waarderen wat er allemaal mogelijk is in contact zonder woorden  

Contact? 
Wil je nog wat meer informatie of lijkt het 
je leuk om elkaar te leren kennen en 
misschien wel vrienden te worden? 
Dan kan je contact opnemen met mijn 
moeder, Rini (tel: 033-2861848/ 
familiefasse@cadema.nl) of met één van 
mijn begeleiders, Sietske 
(smolenaar@bartimeus.nl).  
 
 
 



Doel
WONEN - Arjan zijn netwerk wordt versterkt. 
Arjan neemt deel aan het project 'Nieuwe ontmoetingen in de marge'. Dit project is gericht op 
netwerkversterking tussen mensen met en zonder zeer ernstige meervoudige beperking en wordt 
geleid door Tjerk & Gustaaf Bos.

Actie punten en rapportage punten:

Actienummer 
1. Arjan neemt deel aan nieuwe activiteiten, zoals uitjes naar soos, paardrijden, rolstoelfietsen, naar 
de inloop of activiteiten vanuit afdeling vrije tijd. 
2. Er wordt actief gezocht naar een vriend voor Arjan, door middel van een profiel openbaar te 
maken (projectgroep).
1. Welke activiteit heeft Arjan ondernomen? 
2. Hoe is deze activiteit verlopen en wat vond Arjan ervan? 
3. Heeft Arjan nieuwe contacten gemaakt en hoe reageerde hij hierop? 
4. Welke rol als begeleider heb jij gehad in het maken van nieuwe contacten voor Arjan? 



Opbrengsten en inzichten (2/2)

Voor het (kern)team:
• Tijd om aandacht te hebben voor deze kant van Arjans leven
• Anders naar Arjan en zijn leven/wensen gaan kijken
• Meer inzicht in waarvan Arjan geniet en wat hij aankan (meer dan verwacht)
• Zoeken naar een vriend is ook confronterend
• Nadenken over buitenwereld en rol van ‘sociale prothese’
• Meehelpen bij contact maken als doel in ondersteuningsplan
• Aandachtfunctionaris vrije tijd

Voor de organisatie:
• ‘Stapjesgewijs’ werken aan ontmoetingsruimte vraagt aandacht en tijd (en dus visie, beleid en geld)

Voor andere geïnteresseerden:
• Een Handreiking om mee te werken aan meer ontmoetingsruimte in de marge 





Kosten

Inzet team (bg, gd, tl): 5000
2500 in kind
2500 extra

Begeleiding en organisatie traject: 15000

Totaal: 20000


