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Oog houden voor de mogelijkheden èn kwetsbaarheden van de mensen die we 

ondersteunen, dat is waar het om gaat 

 

Net als ieder ander willen mensen met een beperking hun eigen leven leiden. Het is onze 

overtuiging dat er ook voor hen veel mogelijk is: de wereld instappen, ontwikkelen van 

talenten, wegen vinden om minder afhankelijk te zijn van dagelijkse zorg en 

ondersteuning. Door grote stappen te zetten, zoals het halen van een diploma, het 

vinden van een huis of een werkplek. En met kleine stappen in het alledaagse leven, wat 

van net zo grote waarde is.  

 

Makkelijk is dat lang niet altijd. Sommige mensen krijgen hun leven zonder 

ondersteuning niet op de rit, omdat ze bijvoorbeeld de gevolgen van hun beslissingen 

niet goed kunnen overzien. Of omdat ze moeite hebben om onze steeds ingewikkelder 

maatschappij te begrijpen. Of simpelweg omdat hun beperking hen te weinig energie 

overlaat voor een gevuld leven. En daardoor hebben zij, soms tijdelijk, soms blijvend, 

ondersteuning nodig.  

 

Oog houden voor de mogelijkheden én de kwetsbaarheden van de mensen die we 

ondersteunen, dat is waar het om gaat. Dat vraagt dat we in elke situatie blijven 

nadenken en blijven overleggen over: wat past er bij jouw leven? Wat is híer goede 

zorg? Want de ondersteuning die we bieden is geen zorg op recept.  

 

We vragen naar de wensen en dromen van de mensen die we ondersteunen. We zijn 

ambitieus en creatief in het zoeken naar wegen om daar te komen. Wat vandaag nog 

niet kan, kan morgen misschien wel.  

 

Natuurlijk zijn er ook grenzen aan de haalbaarheid van wensen. Al is dat in onze 

maatschappij soms moeilijk te accepteren. Hoe we ook ons best doen, we kunnen nooit 

de liefde van ouders en partners voor hun naaste evenaren. Onze inzet loopt op 

sommige plekken door de schaarste aan vakbekwame professionals tegen zijn grenzen 

aan. Onze expertise voor mensen met complexe zorgvragen, die eerder niet maar nu wel 

bij de gehandicaptenzorg aankloppen, zijn we nog aan het opbouwen.  

 

Omgaan met deze spanning tussen de wenselijkheid én de werkelijkheid, dat is een 

kunst. Die begint met het uitspreken van ieders verlangen en belangen – van cliënten, 

van naasten, van medewerkers. En het vraagt vervolgens om een gezamenlijke 

zoektocht van de mensen die we ondersteunen met de zorgprofessionals.  

 

Dit rapport laat zien hoe we hiermee aan het werk zijn: cliënten en medewerkers samen, 

en zorgprofessionals met elkaar. Want samen komen we verder. 
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