
Het interview

Managers uit de gehandicaptensector over hun visie en werk
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kefnis h erovertede e.. Dverse

pa.t jen, waaÍonder de Fedèraue

vaf Or dervere.ig.gen, zo.gaan

biedersen ciènten voe den zch

aangesproke. door zlin metrode

Zljs oegef mer hel m nisterie van

vws de h.nden l.een en vroeqen

hem I ons land hetze Íde \e konreó

opzetten Zo sebeurde Elnd r999

kÍeeg een voor Neder and roq
onsebr!ike like w€rkw jze gestaLte

in de ze Ístandige st.ht n(] PerspeclleÍ.

NeÍB,eÍÀ
War ls er nieuw aan? N/laÍló Nossin, h€t co.gres Over

G,e,zen nog zwaa. n d€ be.en, noenï de germp.r

teerde methodiekeer mu il peíspectleve benader!.9

Wir u stere. naarde nreÉen mete.n beperkng, naaÍ

h!n fanil le èn vrienden, h.r óndersteunend persofee

én de overh€ d. Ver6ch end€ pàrtiten, veÍs.h I ende

perspectieven. wat w jw len, is hun wensen e. moge

lljkheden b j elkaar brenOén.'

F .". Doo -" . ó' . dè èi .é. d:ó ',i

mèke. ei daarblrh€l nalLUr ijknetwerk aLs t tsangspunl

te nemen. 'wat je n! z et,ls dat mense. net ee.

oÉpa.. q ooo. o l- ,' èoodór .'o dF o . 'è ió /
[wijtseÍaakt, n]etzi.hz€ fen hun e gen behoeften én met

Íami èe. vrlende.. Terwlllerzoveelis Doorr€ vr.gen

\ ó,.o,d-.óróo" "d- "li
voorbaat aa r te bieden, kun je veel dichterbll konren.

Dl.hter b jde mèns en de natu!r irke s,ppoiÍsysrem.

Sleutel
Gebr! k mak€n và. bestaande bronEn en moleliikheden

o, o.io.-r-oio! .ó 
'q !bóo5r ir ó!'or oó. ,

dic a!e mensenverwé komt dal swaa.hel.aartoe
moet. Bit Pe rspe.tleJ wo rdt d I streven niet a lèe. met

de mo.d be ed.n A s lè de positie vaf mefsen met

ee. handicapserers neemt, zegt Nossln, danzè1le

hén e. h!f Íam Lleookóp poslies

ló de orgaf isaties waaÍ zè ze!gen-

s.hap hebbe. Dat hebben wé

gedaan. We werken merr€ams va.
min maa driè mensen van w e ln

iedergeva één persoon met eef

beperk n9 en één ía.r lle ld of

vre.d.' De aÍgelopen jaren heeft

de suchung twee ro rderdv jftlO

me.sen setralnd e r vorls jaar rljn
honderdvijftg kwalre tseva uat es

!lgevoerd Dre daqen anc zjnne
team eden lrierbil onderdeelvan het leven vàó de men

sen met een handicap Ze (]aan mee naar het §€zin, de

wónlng oÍ het gezirsv€rvàn§end teh!is, naar her serk,

de schoo oÍ de dasbesiedl.g ze observeren, sre len

vragen en lnvef taÍlseren a e wenscn en nroselilkheden

Be angrilk s eder€e. die beteken s heeÍr in hel leven

van de persoon mereen beperkifg ,,.!ir Noss n, maar

dle persoon ze Í sta.r cenrraa . zo neeml ook de pèÍsoon

net de beperking b ffen het tèam een s eute positie

BaCInbrekend werk
l{a o NossiD is (lire(rcur \an Sti.htilrg Pcrspcctir:l e1r gccst.lijLe \nd.r \'an

hct gclijknamigc modcl dat reàms tràint orn (lc rrensen. br:hoeiien cn clc ctfite

\ràqcn 1àn urL-rlscn me1 t-cn lranclir:ap borcn talil tr: krijqcl. t]aanLrekenrl lclk,

\ra11t 1\_cttcn rnor-tcn geslccht erl Pàrtiien ltlotltcll o\1)- (le strecP qctrr)kken

l or dcn. Nossin gaàt eI_roor.

Al kan orze nationale re!,elqev.g het nos n et he emaal

b jbe.en, rorge.d Nederand beg.taardlswaÍmte
open voor het Perspect eÍ model Het !jkt zo loglsch

en s toch ro revo lllo.air Perspectiefvo€rt [wa iteits

eva !aties !lt b jorSanlsall.svoór mensen meteen

hàndicap .en aà1 dÉt voor €e r dee doen dóórmensen

'Jro-i'\_ó r l-r l"'da"''."o V" \o
dire.terÍvan Stichtins Pèrspect eÍ, oópt n de vooÍ

hoede van de groeiend€ qróep Nederl:óders d e p eil

voor gror€re maatschappelllke pa'1.lpatie van mensen

met een handlcap. H jwoó.de twaà Íràar in N etw
zee a rd, waar comrn!niry llving aL anger gemeen§óed

sen mense. met een beperklng nierzij. weg te denken

!it hel daqel jks ma.tsch:ppe ijk verkeer Het inst tuL'r

waa.aaf Noss n a s manase verbond€n was, h e d

zch bez g met kwa lteltsloersing van de ondeÍste!n fq
àan deze mensen en hun omsèvlng Nossin kwam

regelm.tis naàrNederand om zlln
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Ouderh!lp bestaat een jaar en ontvlng in
deaigelopen periodevijÍhónderdrachti§

ieleloonttes. Ondanksdatdltaa.ta wat
achterbleel bli de veMachtingen, kan

2001toch a s ee. geslaagd jaarvoor

o! derlr ulp worden bescholwd. a dls de

levreden coördinator Sjakkeien N4ar et
'We k!nnen vasrste len dat het product

erstaat. Ultde reactiesvan de be lers

blljkt dat O! derh ulp voldoet aan de aag-

drempellge ondersieuning die we
beogen. Overlgens z. het mede gezier

de evariigen bir de regulere opvoedljn

m nimaalvierÈarduren eer Ouderh! p

echl bekend is bij hei grote p!bilek. U t
dé tlssèntijdse eva uaue blrjkt weldat
enkè e puntè. voorverbeterl.g vatbaaÍ
zljn. zó b ijken.og.ier allè SPD'en het

prolecrte dÍasen, is OudeÍhu p nos
ónvóldoe.de l.Cebed bin.en hun

die.stènàaóbod èn komt de regiónè e
publiclteit te wéinig óp gans. "nèdenen

om 1.2002 te wèrken aa. eèn brédér

draagvl6k vóóÍ óuderhLlp. Oók wll èn we

dè cóntàc"ren mèt de óuderèn périènieó

verenisl.se. v€rstèrken en de nèàms

béke.dheid veÍgrote.', ze$ Ma.iet.

Vroeg ln hetvoorjaaÍ, tijd om dezomer
vaka.tie le planne. Vakantiepark Het

ïmmerholt n Westerbork heeft een

website geopend met talvan veNijz ngen

naar en beschrijvingen over accomodaliés

voor rolsloelgèbonden vakanue!angers
Het gaat om aangepasie vakanuebu.ga
ows op'gewonè' recreatieparken.

parucLllere recreatiebunga ows, groèps

verbljven en hotéls Dè.o. prólil
o rOanisale VAKAM, dat srÉatvóóÍ
Véké.tie Ac.ónmódat es voor tvlióde.

ve lden (V!le.vakam.nl) onderhoudl dé

site. De VAKAM brengl ook iaaíijks éen

CD FOtvl ult mèi actuelé gegevèns.

De CD BAM 'Vàkantie àócómnódàties
voor mindervali.len 2002 kan bestekl
war.ten via e-mail bij ifia@vakam.nt en

kosÍ € 4,50lexcl. verzendkósten)

Een belangrijk thema voor de modémiséri.O

van de Algemene Wei Bijzondere Ziekre

kosten (AWBZ) s de vormgeving van de

zorgketen: indicaiiéstelling, zorqroewilzing

e. zorgveriening. Bel6ngrijk hierbij is her

orsaniseren va. de loegans lot de zors

lindicatieslè ing)op basisvan dèvréag vrn
de client. We hebben héldan overde oms ag

van aanbod naar vraaggèstuurde zorg.

Op ww.o pkopzorg..l het àatste

.iéuws over dè moder.isèrins AWBZ

1l

te doen
in Hii comm!n .eèrt missch en anners, maar kan ook

rog. '.1- -'oo 'd,.'n" "'d'r'
team eden e. krijqt daardooranlwoorden dievetrasse.

Nossin wacht baanL,rekend werk op het s agleld var
a^B_ " rg-r F d -" d- - 
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geen rekening horder met aÍbeldsdeel..me van

mc.sen neteen hèódcap. Maar er is nog meer

Ook het hardnekkise Nederla.dse groepsdefken , t
Nossin dw.rs. 'Een ryp sché ( acht van groepsie ders',

zegt hii, s d.r ze zlch ónvó komen voelen in de

bege eidlng die ze indlviduel€ peÍsone. k!nnen geven

tvlaar wat denkl hel man.§emeï? Hoe ku.nen we de

groep op een betere man er runrer? Zeklen wordt de

vraag geste d we ke ond€rsteun n! dè groeps e der

nodlg heeÍt om d e ndivldue è o.dersteun .g wé te

'Íe duur? Nèder and is een r jk land, er is geid senoeo
voor de zó.9, maar het wordt niet goed besteed.

A di€ irv€stèrnCen n res dent éle voorz efingen waar

r emènd ièrs aan heeÍt: zwembaden, w.sser€ttes,
parke., werkplaatsen. En ondert!ssen zitten ze er met

zijn achteó op een kamer Hee Neder and is in rep en

roeÍ a s errwee drugskoeriers op eef ce moeten, maa.

hoorj€ daar óóir lemand over?'

Tots ot krnnen óówl en onmacht van instelinlJen

en overhed€n om tÈ vernielwen een vertragend en

ír '. -r- 
'd 
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a s eenvèrademl.g ervaren om.latdeessentievan het

wer[ óók b j onderste!ning n de samenlev nq I qt,

[ri]Oe. hlermeete maken. Een toenemend aantaleruan
s k anrvàn PerspeciieÍ.'SPD e. zijn goed gepositioneerd

om vÈrnièuwi.gen en bjdragenvan mensen meteen

bep€rking.aarboventehaen',zegtNossln, en jezet
dat se !kkig óók vÉak qebeure.. wlaarje zlel ookwaar
ze vasr oFen. Dat iswaareen wet ndewegzt,oÍ
and€re pàrtilen . et meewerke.. Een regu iere schoo

d e zegt weztt€nvól óf'sory,wezj.nietrostoe
toegankel jk.'Treurq,vindrNossln,maarvooraleef
gemiste kans. zijn hoop voor de toekomst ist om r€

bell.nen n een mental leitsverandering Dalwjiiel
mééÍee. icht verstande ijk gehandlcapte zien, een

zwaar chameljk gehafdicapte oÍ lemànd mer een

ernsug gedragsprobleenr, maar emand die de

., r'l-r". '^o. o.d-r -rd
E. daldie on.lerste!nifg era is, nraaraleen noei
wórden Oemob lseerd I


