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Een woning krijgen, werk vinden, rondkomen en 
duurzame relaties aangaan: voor veel mensen zijn deze 
zaken onbereikbaar. Vooral voor mensen met een lager 
IQ. De maatschappij gaat steeds meer uit van de eigen 

verantwoordelijkheid. Hulpverleners Paul Proost en Nelleke 
Bremmer vinden dit een smoes om niets te doen en weg te 

kijken. ‘Het geloof in zelfredzaamheid zorgt er juist voor dat 
steeds meer mensen uitvallen’.

TEKST SASKIA KLAASSEN  BEELD GEMMA PAUWELS

Onwil? We  
zien hier vooral  

veel onmacht

T
wee gedrags-
wetenschappers, 
samen goed voor 
bijna veertig jaar 
ervaring in de 
hulpverlening. 
En met  dezelfde 
opvatting: 
van lang niet 

iedereen kun je verwachten dat ze zich 
redden in deze maatschappij. Paul Proost 
werkt bijna 29 jaar met kinderen en jong-
volwassenen met een licht verstandelijke 
beperking. Nelleke Bremmer ondersteunt 
als gedragsdeskundige twee teams in 
Utrecht en Woerden, de beschermde 
 woonvormen Domus en  Domus+. We 
hebben het over mensen met de zwaarste 
problematiek: dak- en thuisloos, mid-
delengebruik,  psychiatrische- en ernstige 
gedragsproblematiek. En in het geval van 
Domus+ ook nog een licht  verstandelijke 
beperking.
Het zijn de mensen die in de hulpverlening 
als ‘lastig’ worden ervaren. Die niets lijken 
te willen, waar moeilijk vooruitgang mee 
wordt geboekt en die door hun verslaving 
nergens anders terechtkunnen. Een groep 

met een lage aaibaarheidsfactor, omschrijft 
Nelleke ze. Bij de intake zitten ze onderuit 
gezakt, armen over elkaar en het hoofd zo 
diep mogelijk in een hoodie. Wie wordt daar 
nou enthousiast van? Nou, wij dus, lachen 
Paul en Nelleke.

Structuur
Paul zag in zijn tijd als groepsleider veel 
overeenkomsten in de achtergrond van 
kinderen met een verstandelijke beperking. 
Veel van hen komen uit gebroken gezinnen, 
soms zijn een of beide ouders verslaafd of om 
andere redenen niet in staat om op te voeden, 
soms resulteert dat in huiselijk geweld. Dan 
wordt het basale vertrouwen in volwassenen 
al jong aangetast. Dit wantrouwen blijft als 
volwassene bestaan en werkt door in relaties 
en werk.
Paul en Nelleke benadrukken: een verstande-
lijke beperking is géén recept voor  problemen. 
Maar een verstandelijke beperking in combi-
natie met ongunstige omstandigheden in de 
jeugd is dit vaak wel. Door het onvermogen 
om informatie te verwerken en moeite met 
het vasthouden van woning en werk komt 
deze groep makkelijk in een neerwaartse 
 spiraal terecht. Ze belanden op straat, 

Paul Proost 
werkt bijna 29 jaar 
bij het Leger des 
Heils met jeugdigen 
en jongvolwassenen 
die moeite hebben 
met de complexe 
maatschappij om 
te gaan. Eerst als 
groepsleider, daarna 
als gedragswe-
tenschapper en 
beleidsmedewerker.

Nelleke  
Bremmer  
werkt ruim een 
jaar als gedrags-
wetenschapper bij 
een beschermde 
woonvorm van het 
Leger des Heils in 
Utrecht en Woerden. 
Eerder werkte ze als 
psycholoog bij een 
ggz-instelling en in 
een verpleeghuis.
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weten-
schap-
pers. Uit 
het niets 
wordt een 
bewoner 

dan boos. 
Uit pure 

onmacht.
Zoals die jonge 

moeder bij een 
intake op een 

kinderdag verblijf. 
Een medewerker 

met weinig tijd stort alle 
informatie in tien minuten 

over de jonge moeder uit. Of ze 
dan ook meteen dit formulier wil 
invullen en het vaccinatiebeleid wil 
ondertekenen? Schijnbaar uit het 
niets ontsteekt de moeder in een 
enorme woedeaanval. Die mede-
werker begrijpt er niets van. Deze 
vrouw kan misschien goed babbelen, 
maar onderwijl heeft ze niets van de 
intake begrepen.

Verschillen zijn groot
Paul bracht ruim tien jaar geleden 
de groep verstandelijk  beperkten 
voor het eerst in kaart bij het Leger 
des Heils in Amsterdam. Samen 
met een collega spitte hij  honderd 
dossiers door van mensen in de 
maatschappelijke opvang. Waarom 
vervalt deze groep zo vaak in  
dezelfde fout? Waarom schieten  
ze zo snel in het verweer? Bij  
20 procent bleek dit te wijten aan 
een verstandelijke beperking die  
niet was opgemerkt. Er kwam 
hulp die aansluit bij de specifieke 
hulpvraag, eerst in Amsterdam en 
Rotterdam. Later volgden Domus+-
groepen in het hele land.
Inmiddels weten we uit onder-
zoek dat dit percentage hoger ligt: 

vermoedelijk heeft 35 tot 40 procent 
in deze opvang een verstandelijke 
beperking. Waarbij de verschillen 
onderling groot zijn. Het herkennen 
van een verstandelijke beperking 
gaat hulpverleners steeds beter af, 
zegt Nelleke. Lastiger is het goed 
bepalen wat het niveau van aan-
spreken is en de oorzaak van ‘lastig’ 
gedrag achterhalen: de verstandelijke 
beperking, de verslaving of beide?
Naast een intelligentieniveau van 
een zes- tot twaalfjarige kan een 
bewoner sociaal-emotioneel het 
niveau hebben van een driejarige. 
Dan is het bij alles wat de hulp-
verlening aanbiedt ‘nee’. En gebruik 
vooral niet het woord ‘moeten’. Dat 
herinnert hen aan de tijd dat ze als 
kind overvraagd werden. Die emo-
tionele leeftijd gebruikt Nelleke vaak 
als geheugensteuntje in overleg met 
hulpverleners. Deze uitbarsting is de 
reactie van een driejarige, pas daar 
dan ook de benadering op aan. 

Smoes
Deze groep heeft duidelijke grenzen 
nodig. Want het is juist met struc-
tuur dat bewoners weer opfleuren. 
Zoals een bewoner die inmiddels 
is overleden. Hij was twee keer 
uitgehuwelijkt, en kreeg uit beide 
huwelijken een kind. Na de tweede 
scheiding belandde hij op straat en 
begon te drinken. Met een baan in 

een groenvoorziening bloeide hij 
weer op. Het ging zelfs zo goed dat 
de hulpverleners voorzichtig spe-
culeerden op meer zelfstandigheid. 
Maar dat wilde hij absoluut niet. 
Vooral ’s nachts had hij het moeilijk 
en dronk hij eindeloos kopjes thee 
met de begeleiding. 
Dat is het lastige aan de boodschap 
van zelfredzaamheid in de samen-
leving, zegt Paul. Deze cliënten 
hebben vaak blijvend ondersteuning 
nodig. Een woning vinden, duur-
zame relaties onderhouden, rond-
komen, werk vinden, het is zonder 
beperking al lastig. Paul noemt het 
uitgaan van eigen verantwoordelijk-
heid daarom een excuus. Een smoes 
om niets te hoeven doen en weg te 
kijken. Hij zal zeker niet beweren 
dat hij alleen te maken heeft met 
engelen. Ook bij deze mensen is er 
sprake van  onwil. Toch vindt hij dat 
we ons vaker moeten afvragen: waar 
zit de onmacht?

Af en toe lukt het
De hulp aan verstandelijk beperkten 
bestaat niet uit louter succes verhalen, 
benadrukken de gedragsweten-
schappers. Het is vaak een jaren-
lange zoektocht om te ontdekken waar 
een bewoner echt warm voor loopt. 
Maar af en toe lukt het toch. Paul 
laat een foto zien van een bewoner 
in Zwolle. Eerst stond hij te schreeu-
wen op straat, een verwarde man die 
voor overlast zorgde. Nu heeft hij 
een dagbesteding als schoonmaker, 
met eigen verantwoordelijkheden, 
en wordt hij gewaardeerd. 
Trots poseert de man voor een 
magneetbord. Per uur geven 
 pictogrammen aan wat hij moet 
doen: douchen, werken, koken.  
Met structuur is de wereld over-
zichtelijk en duidelijk geworden.

Voortdurend 
overvraagd worden 

leidt al snel tot 
ongewenst gedrag

 moeten zich staande houden tussen 
andere daklozen, nemen gedrag 
over en gaan gebruiken.
Het wegvallen van een ouder kan 
voor deze groep al genoeg zijn. Paul 
noemt een voorbeeld van een man 
die opgroeide in een veilig gezin. 
Omdat hij niet goed meekwam op 
school, ging hij vanaf zijn zestiende 
met zijn vader mee naar de werk-
plaats. Thuis zorgde zijn moeder 
dat het eten klaarstond en ’s avonds 
dronk hij een biertje met zijn vader. 
Nam hij er drie, dan kreeg hij een 
tik op zijn vingers. Toen zijn moeder 
overleed en vader ziek werd, viel 
deze structuur in één klap weg. Er 
was geen rem meer op zijn alcohol-
gebruik en hij kwam op straat 
terecht.

Woedeaanval
In Nederland spreken we van een 
licht verstandelijke beperking bij 

mensen met een IQ tussen de 50  
en 85. Dit komt overeen met een 
mentale leeftijd van een zes- tot 
twaalfjarige. Het lastige is volgens 
Nelleke dat aan iemand niet te zien 
is dat hij of zij een verstandelijke 
beperking heeft. Vaak zijn deze 
mensen al hun leven lang over-
vraagd. Eerst door hun ouders en 
opvoeders, daarna door werkgevers 
en instanties, die hun onmacht vaak 
verwarren met onwil.

Voortdurend overvraagd worden 
leidt al snel tot ongewenst gedrag. 
Door de stress vertonen men-
sen ‘vluchtgedrag’. Ze ontlopen 
verantwoordelijkheden, laten de 
aan maningen ongeopend in een la 
 liggen, vragen niet wat er precies 
van hen wordt verwacht op de 
 eerste werkdag. Maar het tegen-
overgestelde, ‘vechtgedrag’, komt 
even vaak voor, weten de gedrags-

Wat kunnen vrienden, 
buren, school en kerk 
doen bij een licht 
verstandelijke beperking? 

Tips van Paul en Nelleke.
▯  Zoek de nabijheid op. Maak een 

praatje, aai de kat. Dan wordt 
vanzelf duidelijk wat nodig is.

▯  Pas taalgebruik aan. Gebruik 
geen moeilijke woorden en 
houd zinnen kort.

▯  Initiatief nemen is meestal 
lastig voor deze mensen,  
wacht niet af maar stap zelf  
op iemand af.

▯  Post van de overheid is vaak 
onbegrijpelijk, uitleg is welkom. 

▯  Bespreek een ding tegelijk, 
ga niet te snel en herhaal 
desnoods.

▯  Wees verdraagzaam. Reageer 
met begrip en betrek ze bij de 
groep.
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