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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie ter afronding van de masteropleiding Real Estate Management & 

Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. De voor mij onbekende wereld van jongeren 

met een licht verstandelijke beperking in combinatie met mijn belangstelling voor de gebouwde 

omgeving, heeft mijn interesse voor een onderzoek naar huisvesting van deze groep opgewekt. 

Vooral de beperkte hoeveelheid bestaande studies over huisvesting van deze specifieke doelgroep, 

maakt onderzoek hiernaar des te meer van belang. 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in samenwerking met Koraal Groep en RO groep. Koraal Groep 

is een stichting die zorg, ondersteuning, begeleiding en huisvesting biedt aan mensen met een 

beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk of psychosociaal gebied. Gedurende mijn 

afstudeerperiode heb ik bij een behandelcentrum van Koraal Groep kennis kunnen maken met de 

woonomgeving van jongeren met een licht verstandelijke beperking. De daadwerkelijke uitwerking 

van mijn afstudeerscriptie heeft plaats gevonden bij RO groep. Dit is een bedrijf dat actief is in de 

vastgoedsector. Gedurende mijn afstudeerperiode heb ik, naast het werken aan mijn scriptie, ook 

werkzaamheden verricht voor projecten van RO groep. Hierdoor heb ik enige praktijkervaring op 

kunnen doen. Het gehele afstudeertraject heb ik als leuk, soms lastig maar bovenal leerzaam en 

interessant ervaren. 

Graag wil ik een aantal personen bedanken voor hun bijdrage. Ten eerste wil ik mijn begeleiders van 

de Technische Universiteit Eindhoven, dr. W.J.M. Heijs en dr. ir. P.E.W. van den Berg, bedanken voor 

de begeleiding, sturing, kritische blik en inzichten die zij gegeven hebben. Daarnaast wil ik mijn 

begeleider van RO groep, ir. J. Vroemen, bedanken voor de kans die zij mij gegeven heeft om bij RO 

groep af te studeren. Ook wil ik mijn begeleider van Koraal Groep, ing. D. van Zalk MSc., bedanken. 

Dankzij hem heb ik de mogelijkheid gekregen om een kijkje te nemen in de woonomgeving van 

mensen met een verstandelijke beperking. Uiteraard wil ik mevrouw Vroemen en de heer Van Zalk 

tevens bedanken voor de begeleiding, sturing, kritische blik en inzichten die zij gegeven hebben. 

Tot slot een woord van dank aan eenieder die mij gedurende mijn afstudeeronderzoek heeft 

gesteund, mij van informatie heeft voorzien en heeft deelgenomen aan gesprekken en interviews. In 

het bijzonder de heer Vollema van Koraal Groep. 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

Koen de Weerd, 

Maastricht, mei 2015 

 

 

 

 



 [Kies de datum] 

 
 

 
 

viii 

 

Samenvatting  

Inleiding 
In dit onderzoek staat huisvesting van jongeren met een licht verstandelijke beperking centraal. Door 

het groeiend aantal mensen met een licht verstandelijke beperking, de veranderingen vanuit de 

overheid op het gebied van wet- en regelgeving en het streven naar participatie in de samenleving, 

raakt deze groep tussen wal en schip. Aan de ene kant willen zij zoveel mogelijk deelnemen aan de 

samenleving. Aan de andere kant worden de eisen vanuit de samenleving steeds hoger, waar ze 

moeilijk mee kunnen omgaan en wat er aan bijdraagt dat een bepaalde vorm van ondersteuning vaak 

nodig is. Door de combinatie van deze aspecten ontstaat er een toenemende vraag naar passende 

huisvesting voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. 

De doelstelling van het onderzoek is inzicht krijgen in de woonbehoeften en de daarbij horende 

aandachtspunten voor huisvesting van jongeren met een licht verstandelijke beperking, teneinde 

tegemoet te kunnen komen aan de huisvestingswensen van deze jongeren, de kans op 

maatschappelijke participatie van deze jongeren te vergroten en een handreiking te bieden aan 

zorginstellingen en vastgoedontwikkelaars voor de (her)ontwikkeling van huisvesting. De 

problematiek of beperking die jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben, kan de 

relatie tussen de woonbehoeften en de aandachtspunten met betrekking tot huisvesting 

beïnvloeden. Naar aanleiding van de doelstelling zijn de volgende hoofd- en deelvragen opgesteld: 

Wat zijn de behoeften van een nader te bepalen profiel binnen jongeren met een licht verstandelijke 

beperking ten aanzien van wonen en welke aandachtspunten met betrekking tot huisvesting zijn 

daarbij van belang? 

 
1. Welk profiel binnen jongeren met een licht verstandelijke beperking is relevant voor het 

onderzoek en wat is het bijbehorende probleemgedrag en de ondersteuningsbehoefte? 

2. Welke behoeften ten aanzien van wonen en de daaraan verbonden begeleiding hebben 

jongeren met een licht verstandelijke beperking binnen het gekozen profiel? 

3. Welke aandachtspunten zijn er met betrekking tot huisvesting (woning, gebouw en 

woonomgeving) van jongeren met een licht verstandelijke beperking binnen het gekozen 

profiel en hoe belangrijk zijn ze? 

4. Hoe zijn de behoeften, omgeving en gedrag van het gekozen profiel binnen jongeren met 

een licht verstandelijke beperking aan elkaar gerelateerd? 

5. Hoe zijn de aandachtspunten voor huisvesting in de praktijk te realiseren en hoe is de 

acceptatie in de omgeving te bevorderen? 

Door de grote variëteit aan problematiek die voorkomt bij jongeren met een licht verstandelijke 

beperking is er een profiel vastgesteld dat betrokken wordt in dit onderzoek. Onder een profiel 

wordt een groep cliënten verstaan met een vergelijkbare (gedrags)problematiek of stoornis. De 

gedragsproblemen van jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn veelal externaliserend 

van aard. Jongeren met externaliserende gedragsproblematiek hebben vaak weinig controle over 

emoties en deze worden dan naar buiten toe afgereageerd: ze zijn regelmatig opstandig, vallen 

anderen lastig, zijn prikkelbaar, snel boos of gepikeerd, ze zijn vaak driftig en hebben woede-
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uitbarstingen. Ook komt vechten, liegen en spijbelen regelmatig voor en hebben ze vaak moeite met 

de dagelijkse levensverrichtingen. Hierdoor hebben ze problemen bij sociale en praktische 

verrichtingen. Ze kunnen moeilijk vrienden maken, hebben regelmatig conflicten met anderen en 

worden soms niet gewaardeerd in de woonomgeving. De behandeling is er op gericht om de 

jongeren praktische en sociale vaardigheden eigen te maken, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen 

functioneren in de maatschappij.  

Door veranderingen in wet- en regelgeving wordt steeds vaker ambulante ondersteuning gegeven en 

komen jongeren vaker buiten het instellingsterrein te wonen. Zelfstandigheid en participatie worden 

steeds belangrijker vanuit de overheid, maar ook vanuit de zorginstellingen en de jongeren zelf. 

Vanaf ongeveer zestien jaar vinden de jongeren het zelfstandig functioneren steeds belangrijker. 

Daarom wordt ook vanuit de zorginstellingen ernaar gestreefd om cliënten vanaf hun zestiende meer 

zelfstandigheid te bieden waar mogelijk.  

De combinatie van deze aspecten heeft ertoe geleid dat in dit onderzoek jongeren met een licht 

verstandelijke beperking tussen de 16 en 23 jaar betrokken zijn met externaliserende 

gedragsproblematiek en perspectief op zelfstandig wonen, maar die nog residentiële behandeling 

nodig hebben. 

Opzet 

De woonbehoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn eerst bepaald aan de 

hand van literatuuronderzoek. Vervolgens zijn aan de woonbehoeften, door middel van verder 

literatuuronderzoek, omgevingskenmerken gekoppeld. Zowel de woonbehoeften als de 

omgevingskenmerken zijn gecontroleerd, geconcretiseerd en aangevuld door middel van 

veldonderzoek. Om een zo volledig en betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen, is er voor gekozen om 

verschillende groepen te interviewen. Er zijn tien interviews gehouden met jongeren met een licht 

verstandelijke beperking. Alle jongeren vallen binnen de leeftijdscategorie 16 tot en met 23 jaar, 

hebben externaliserende gedragsproblematiek en perspectief op zelfstandig wonen. In totaal zijn er 

zes jongens en vier meisjes geïnterviewd. Daarnaast zijn er vijf interviews gehouden met begeleiders 

van deze jongeren en vier interviews met experts op het gebied van huisvesting van jongeren met 

een licht verstandelijke beperking van drie verschillende zorginstellingen. 

Resultaten 

De omgeving kan bijdragen aan het beïnvloeden van het gedrag en welzijn. Het Person Environment-

fit model stelt dat welzijn en gedrag beïnvloed kunnen worden door de mate waarin de behoeften en 

capaciteiten overeenstemmen met de omgeving. Door de omgeving af te stemmen op de behoeften 

en capaciteiten van jongeren met een licht verstandelijke beperking, kan het gedrag en welzijn 

verbeteren. 

De woonbehoeften en de daarbij horende capaciteiten van jongeren met een licht verstandelijke 

beperking zijn inzichtelijk gemaakt. Deze woonbehoeften zijn onder te brengen in vier clusters. In het 

fysiologische cluster zijn de behoeften ondergebracht die te maken hebben met het lichamelijke 

welzijn. In het sociale cluster zijn de behoeften ondergebracht die te maken hebben met relaties en 

contacten met anderen. In het psychologische cluster zijn de behoeften ondergebracht die te maken 

hebben met het geestelijke welzijn. In het functionele cluster zijn de behoeften ondergebracht die te 



 [Kies de datum] 

 
 

 
 

x 

 

maken hebben met het kunnen uitvoeren van activiteiten in het gebouw. Om de woonbehoeften zo 

duidelijk mogelijk in kaart te brengen, zijn deze op basis van het gebruiksproces inzichtelijk gemaakt. 

Hierbij worden de woonbehoeften op twee niveaus omschreven. Het eerste niveau bestaat uit de 

doelen of toestanden van de woonbehoeften. Het tweede niveau bestaat uit de activiteiten die 

passen bij de desbetreffende doelen of toestanden. Voor de volledige overzichten met 

woonbehoeften, wordt verwezen naar bijlage 8. 

Aan de woonbehoeften zijn omgevingskenmerken gekoppeld die kunnen voorzien in de 

desbetreffende behoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking. De 

omgevingskenmerken zijn op vier schaalniveaus onderzocht: de woning, het woongebouw, de 

gemeenschappelijke ruimten en de omgeving van de woning. Voor de volledige overzichten met 

omgevingskenmerken wordt verwezen naar bijlage 8.  

In totaal zijn er 16 woonbehoeften en 38 omgevingskenmerken in het fysiologische cluster 

vastgesteld, 19 woonbehoeften en 32 omgevingskenmerken in het sociale cluster, 22 

woonbehoeften en 29 omgevingskenmerken in het psychologische cluster en 17 woonbehoeften en 

20 omgevingskenmerken in het functionele cluster. 

Conclusies 

Bij de woonbehoeften en omgevingskenmerken in het fysiologische cluster is voornamelijk 

voldoende controle van belang. Jongeren met een licht verstandelijke beperking moeten voldoende 

controle over de temperatuur, het zicht, geluid en geuren in de woning hebben. Ook moeten de 

jongeren leren omgaan met efficiënt energieverbruik. Een slimme energiemeter in de woning kan 

hierin ondersteunen. Jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen daarnaast de neiging 

hebben om onvoorzichtig om te gaan met de woning. Voor de fysieke veiligheid is het van belang dat 

brand en verwaarlozing van de woning voorkomen worden. De woningaanpassingen die hiervoor van 

belang zijn moeten zoveel mogelijk onzichtbaar zijn. Met betrekking tot de woonbehoeften en 

omgevingskenmerken in het sociale cluster is het voornamelijk van belang dat de omgeving 

voldoende gelegenheid biedt voor het leggen en onderhouden van sociale contacten. Door 

voldoende ruimte te bieden voor ontmoeting, zowel binnen als buiten de woning, worden jongeren 

gestimuleerd sociale contacten te leggen. De begeleiding moet de jongeren kunnen ondersteunen bij 

de ontwikkeling van sociale vaardigheden in een gemeenschappelijke voorziening in de buurt van de 

woning. Dit kan bijdragen aan het aanleren en verbeteren van sociale vaardigheden. Ook is in het 

sociale cluster van belang dat de woning voldoende objectieve sociale veiligheid (veilig zijn) en 

privacy biedt. In het psychologische cluster zijn subjectieve sociale veiligheid (veilig voelen), 

personificatie, zelfontplooiing, plezier en vermaak (zelfstandig) en perceptie (herkennen en 

interpreteren van de omgeving) van belang. Door jongeren bijvoorbeeld voldoende 

inrichtingsvrijheid te geven en zelf te laten beslissen over de inrichting van de woning, hebben zij de 

mogelijkheid om de woning ‘eigen’ te maken. Dit draagt bij aan een positieve eigenwaarde. In het 

functionele cluster zijn de algemene en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, 

vrijetijdsbesteding en mobiliteit van belang. Jongeren met een licht verstandelijke beperking moeten 

de mogelijkheid hebben de algemene en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen in de woning 

zelf uit te voeren, om zich de bijbehorende praktische vaardigheden aan te leren. Begeleiders kunnen 

jongeren hierin ondersteunen door toezicht te houden en ze te stimuleren. Voor vrijetijdsbesteding 
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moeten jongeren voldoende ruimte hebben voor het uitoefenen van hobby’s en het ondernemen 

van activiteiten met anderen in de woning. Bij mobiliteit gaat het bij jongeren met een licht 

verstandelijke beperking om de bereikbaarheid van de woning en voorzieningen in de omgeving. 

Voor een goede bereikbaarheid moeten de belangrijkste voorzieningen lopend of met de fiets 

bereikbaar zijn.  

Aan de hand van de woonbehoeften en omgevingskenmerken kan gesteld worden dat het voor 

jongeren met een licht verstandelijke beperking van belang is dat zij in een zo normaal mogelijke 

woonomgeving wonen. Er moet dan ook gestreefd worden om hen zoveel mogelijk tussen ‘normale’ 

mensen in de wijk te huisvesten. Hiervoor is acceptatie in de woonomgeving van belang. Een goede 

spreiding in de wijk, niet teveel probleemgroepen in één woongebouw en het informeren van en 

contact leggen met omwonenden zijn de belangrijkste aspecten die hieraan kunnen bijdragen. 

Omdat iedere jongere anders is, moet per individu gekeken worden naar de wensen en eisen die zij 

aan de woning en woonomgeving hebben. 

Aanbevelingen 

Dit onderzoek draagt bij aan de kennis over de woonbehoeften en omgevingskenmerken die van 

belang zijn voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Het onderzoek kan daarom voor 

zorginstellingen als houvast dienen bij het vinden van passende huisvesting en het aanpassen van de 

woning, zodat die voldoet aan de behoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking. De 

lijsten met woonbehoeften en omgevingskenmerken kan men hiervoor als checklist gebruiken. Ook 

kunnen de resultaten van het onderzoek voor vastgoedontwikkelaars als aanzet dienen bij het 

opstellen van het programma van eisen bij de realisatie en herontwikkeling van huisvesting van 

jongeren met een licht verstandelijke beperking. Het onderzoek kan daarnaast gebruikt worden bij 

het evalueren van bestaande huisvesting: met behulp van de opgestelde lijsten kan men toetsen of 

een bestaande woning aan de behoeften en omgevingskenmerken voldoet.  

In het onderzoek zouden aanvankelijk de omgevingskenmerken geprioriteerd worden. De rangorde 

zou aan de hand van interviews achterhaald worden. Dit bleek echter niet haalbaar. Het zou erg veel 

extra tijd in beslag nemen tijdens de interviews, wat vooral voor jongeren met een licht 

verstandelijke beperking niet haalbaar was. Ook is overwogen om na verwerking van de interviews 

een rangorde aan te brengen, maar de geïnterviewde jongeren bleken hiervoor moeilijk bereikbaar. 

In vervolgonderzoek moeten de vastgestelde omgevingskenmerken geprioriteerd worden en kan er 

een grootschalig veldonderzoek plaatsvinden, waarin de woonbehoeften en omgevingskenmerken 

nader onderzocht worden. 

In dit onderzoek zijn de woonbehoeften en bijbehorende omgevingskenmerken onderzocht die van 

belang zijn voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar met een licht verstandelijke beperking met 

externaliserende gedragsproblematiek en perspectief op zelfstandig wonen, maar die wel nog 

residentiële behandeling nodig hebben. In vervolgonderzoek moet een ander profiel gekozen 

worden. Door de verschillende persoonskenmerken kunnen hieruit andere woonbehoeften en 

omgevingskenmerken naar voren komen. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een andere 

leeftijdscategorie (bijvoorbeeld 10 tot 16 jaar) of andere gedragsproblematiek (bijvoorbeeld 

internaliserende gedragsproblematiek) of een combinatie hiervan. Door vanuit het gebruiksproces 
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(doelen en activiteiten) onderzoek te doen naar de kenmerken die in de omgeving van belang zijn, 

kunnen de woonbehoeften en omgevingskenmerken van andere groepen inzichtelijk gemaakt 

worden. Dit onderzoek kan daarbij als basis dienen.  

Daarnaast kan, als rekening gehouden is met de woonbehoeften en omgevingskenmerken, in 

vervolgonderzoek onderzocht worden in hoeverre deze het gedrag en welzijn daadwerkelijk 

beïnvloeden. Er kan verder onderzoek gedaan worden naar de acceptatie in de omgeving, 

bijvoorbeeld door in het veldonderzoek mensen te betrekken die te maken hebben met 

probleemgroepen in de wijk. Tevens kan in vervolgonderzoek onderzocht worden wat de 

realiseerbaarheid van de omgevingskenmerken is en kunnen de consequenties van de veranderingen 

in wet- en regelgeving voor de zorg en huisvesting van jongeren met een licht verstandelijke 

beperking onderzocht worden. 
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Summary 

Introduction 
This study focuses on housing of young people with mild intellectual disabilities. The growing number 

of people with mild intellectual disabilities, the governmental changes in terms of legislation and 

rising demands of the society causes this group to fall between two stools. On the one hand they 

want to participate in society as much as possible. On the other hand the changing social 

environment is difficult for them to deal with and makes some kind of support required. The 

combination of these aspects creates a rising demand for suitable housing for young people with 

mild intellectual disabilities. 

The objective of this study is to obtain insight in the housing needs and the corresponding 

environmental characteristics of young people with mild intellectual disabilities, in order to meet the 

housing needs of these people, to improve their position in society and to provide guidelines for 

healthcare institutions and real estate developers for the (re)development of housing. The issues (i.e. 

problems) that young people with mild intellectual disabilities have can influence the relationship 

between the housing needs and the environmental characteristics. This resulted in the following 

main and sub questions: 

What are the needs of a specified profile within the group of young people with mild intellectual 

disabilities with regard to housing and what are the relevant corresponding environmental 

characteristics? 

1. Which profile within the group of young people with mild intellectual disabilities is relevant 

for this study and what are the accompanying behavioral problems and needs for support? 

2. What are the needs with regard to housing and the related support of young people with 

mild intellectual disabilities within the selected profile? 

3. Which environmental characteristics (dwelling, building and surroundings) are important for 

young people with mild intellectual disabilities within the selected profile and how important 

are they? 

4. How are the needs, environment and behavior within the selected profile of young people 

with mild intellectual disabilities related to each other? 

5. What is the realizability of the environmental characteristics and how can acceptance into 

the neighborhood be improved? 

Because of the high variety of problems within the group of young people with mild intellectual 

disabilities, a profile is selected that is involved in this study. A profile is a group of clients with similar 

(behavioral) problems or disorders. The problems of young people with mild intellectual disabilities 

often have an externalizing nature. People with externalizing behavioral problems have difficulties 

controlling their emotions: they are regularly rebellious, are harassing others, irritable, easily angered 

or annoyed and have tantrums. Fighting, lying and truancy occur regularly. Moreover, young people 

with mild intellectual disabilities often show problems with regard to activities of daily living. As a 

result, they have problems with social relations and practical operations. They have difficulties 

making friends, regularly have conflicts with others and sometimes are not accepted in society. 
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Treatment of healthcare institutions is focused on teaching social and practical skills, to prepare 

them for functioning in society as independent as possible. 

As a result of changes in legislation, the support of healthcare institutions is more often ambulatory 

and clients will more often life outside the institution grounds. Independence and participation are 

increasingly important from the government, as well as from healthcare institutions and the young 

people themselves. Starting at about the age of sixteen, it is getting more important for young 

people to function independently in society. Therefore healthcare institutions aim to provide these 

clients more independence, if possible. 

The above mentioned elements have resulted in a focus (i.e. selected profile) on the group of young 

people with mild intellectual disabilities, between 16 and 23 years, with externalizing behavioral 

problems and prospects of independent living, but who still needs residential treatment. 

Design 

At first, the housing needs of young people with mild intellectual disabilities are determined by 

conducting a literature review. Subsequently, on the basis of the identified housing needs, the 

corresponding environmental characteristics are determined by means of an additional literature 

review. Both the identified housing needs and environmental characteristics are checked, 

concretized and supplemented by conducting interviews. To obtain the most complete and reliable 

set of housing needs and environmental characteristics, various groups have been interviewed. Ten 

interviews have been conducted with young people with mild intellectual disabilities. All these 

respondents are aged in the range of 16 to 23 years, have externalizing behavior problems and have 

prospects of living independently. A total of six boys and four girls have been interviewed. In 

addition, five interviews with supervisors of this (above mentioned) group of young people with mild 

intellectual disabilities have been conducted and four interviews with experts in the field of housing 

of young people with intellectual disabilities, working at three different institutions. 

Results 

The environment can contribute to influencing behavior and well-being. The Person Environment-fit 

model suggests that well-being and behavior can be influenced by the extent to which the needs and 

capacities correspond with the environment. By adjusting the environment to the needs and 

capacities of young people with mild intellectual disabilities, behavior and well-being can be 

improved. 

The housing needs and the corresponding capacities of young people with mild intellectual 

disabilities are made transparent. These can be grouped into four clusters. The physiological cluster 

describes the needs of physical well-being. The social cluster describes the needs regarding 

relationships and contacts with other people. The psychological cluster describes the needs regarding 

psychological well-being. The functional cluster describes the needs regarding the possibility to 

perform activities in a building. To obtain a clear view of the housing needs, these are made 

transparent by researching the process of use. In the process of use, the housing needs are defined 

into two levels. The first level consists of the goals or states of the housing needs. The second level 

consists of the activities that fit the relevant goals or states. A complete overview of the defined 

housing needs of young people with mild intellectual disabilities can be found in appendix 8. 
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Environmental characteristics that contribute to providing the needs of young people with mild 

intellectual disabilities are linked to the defined housing needs. These environmental characteristics 

are examined at four levels: the dwelling, the building, the common spaces and the surroundings. A 

complete overview of the environmental characteristics can be found in appendix 8. 

A total of 16 housing needs and 38 environmental characteristics in the physiological cluster are 

defined, 19 housing needs and 32 environmental characteristics in the social cluster, 22 housing 

needs and 29 environmental characteristics in the psychological cluster and 17 housing needs and 20 

environmental characteristics in the functional cluster. 

Conclusions 

With regard to the housing needs and environmental characteristics in the physiological cluster 

mainly sufficient control is important. Young people with mild intellectual disabilities need to have 

sufficient control over temperature, sight, sounds and smells in the dwelling. Another aspect is that 

young people need to learn to deal with energy efficiency. A smart energy meter in the dwelling can 

support this. Young people with mild intellectual disabilities also have the tendency to treat the 

dwelling imprudently. For physical safety, it is important to prevent fire and neglect. The dwelling 

modifications that are important for physical safety need to be as invisible as possible. With regard to 

the housing needs and environmental characteristics in the social cluster, it is especially important 

that the environment provides ample opportunity for developing and maintaining social contacts. By 

providing sufficient facilities for meeting others, both inside and outside the dwelling, young people 

with mild intellectual disabilities are encouraged to socialize. Supervisors need to have the possibility 

to support the development of social skills in a common facility close to the dwelling. This may 

contribute to learning and improving social skills. In addition, in this cluster it is important that the 

dwelling offers sufficient objective social safety (being safe) and privacy. With regard to the 

psychological cluster, subjective social safety (feeling safe), personification, fulfillment, pleasure and 

entertainment (independently) and perception (recognizing and interpreting the environment) are 

important. By giving young people for example enough freedom and authority for furnishing, they 

have the possibility to make the dwelling their ‘own’. This contributes to positive self-esteem. With 

regard to the functional cluster, activities of daily living, daily household activities, leisure activities 

and mobility are important. Young people with mild intellectual disabilities should be able to carry 

out the activities of daily living and the daily household activities themselves. This contributes to the 

learning of the appropriate practical skills. Supervisors can support this by monitoring and 

encouraging. For leisure activities it is important that they have sufficient space to exercise hobbies 

and perform activities with others in the dwelling. With regard to mobility it is important that the 

dwelling and relevant surrounding facilities are accessible. The most important facilities should be 

easily accessible by foot or bicycle.  

Based on the housing needs and environmental characteristics, it can be argued that young people 

with mild intellectual disabilities need to live in a regular environment. Therefore it should be sought 

to accommodate these people as much as possible among ‘normal’ people in the neighborhood. This 

requires acceptance in the neighborhood. A proper distribution of problem groups in the 

neighborhood, not too many problem groups in the same residential building and informing and 

making contact with local residents are the most important aspects that contribute to acceptance. 
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Since every person with mild intellectual disabilities is different, the specific needs and preferences 

of the dwelling and surroundings of each individual should be considered separately. 

Recommendations 

This study contributes to the knowledge of housing needs and environmental characteristics of 

young people with mild intellectual disabilities. This study may therefore serve as a guideline for 

healthcare institutions in the search for appropriate housing and can be used to adjust the property 

to meet the needs of young people with mild intellectual disabilities. The overview of housing needs 

and environmental characteristics can therefore be used as a checklist. The results of this study can 

also serve as a basis for the program of demands for real estate developers for the realization or 

redevelopment of housing for young people with mild intellectual disabilities. In addition, this study 

could be used to evaluate existing housing: using the overviews, one can assess whether an existing 

dwelling meets the relevant needs and environmental characteristics. 

In this study, the environmental characteristics would initially have been prioritized. It was planned 

that this ranking would be based on the interviews. However, this was not feasible. It would cost a lot 

of extra time during the interviews, which was not feasible, especially for young people with mild 

intellectual disabilities. It was also considered to rank the environmental characteristics after 

processing the interviews, but the interviewed people with mild intellectual disabilities seemed to be 

hard to reach for this purpose. In a follow-up study, the identified environmental characteristics need 

to be prioritized and a large-scale field study could be carried out to further investigate the identified 

housing needs and environmental characteristics.  

In this study the housing needs and the corresponding environmental characteristics have been 

examined, which are relevant for people between 16 and 23 years, with mild intellectual disabilities 

with externalizing behavioral problems and prospects of independent living, but who still needs 

residential treatment. In a follow-up study another profile needs to be chosen. Because of the 

different personal characteristics this could result in different housing needs and environmental 

characteristics. For example, a different age category (such as 10 to 16 years) or other behavioral 

problems (such as internalizing behavioral problems) or a combination of these aspects could be 

chosen. By researching the process of use (goals and activities) to determine the relevant 

environmental characteristics, the housing needs and environmental characteristics of different 

groups could be made transparent. This study can serve as a basis. 

Furthermore, when the housing needs and environmental characteristics are taken into account, a 

follow-up study is required to examine how these needs and characteristics actually influence 

behavior and well-being. Also, additional research needs to be carried out with regard to acceptance 

in the neighborhood, for example by involving people in the field research who actually have to deal 

with problem groups in the neighborhood. In a follow-up study the feasibility of the environmental 

characteristics could be examined and the consequences of changes in legislation for young people 

with mild intellectual disabilities with regard to housing and health care. 
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In dit hoofdstuk worden de kaders rondom het onderzoek vastgesteld. Allereerst zal de 

aanleiding van dit onderzoek besproken worden, waarna de doelstelling, probleemstelling en 

onderzoeksopzet gegeven worden. Vervolgens zal de relevantie van dit onderzoek worden 

besproken en tot slot wordt de samenwerking met RO groep en Koraal Groep toegelicht. 

1.1 Aanleiding 
Jongeren met een licht verstandelijke beperking, vaak met meervoudige problematiek1 veroorzaken 

regelmatig maatschappelijke schade en overlast. Ze ervaren het leven en de maatschappij als erg 

lastig en ze voelen zich vaak onbegrepen. Dit resulteert regelmatig in geweld naar hun omgeving. 

Daarnaast vormen de jongeren problemen voor de professionals, omdat de jongeren vaak zelf niet 

erkennen dat ze hulp nodig hebben. De hulp die geboden kan worden, nemen ze dan ook niet aan. 

Ondanks de maatschappelijke kosten die deze jongeren teweegbrengen, staat de problematiek niet 

of nauwelijks op de politieke agenda (Jong en Lastig, 2010). 

Door de bevolkingsgroei in Nederland neemt ook het aantal mensen met een licht verstandelijke 

beperking toe. Hoeveel mensen met een licht verstandelijke beperking precies in Nederland wonen is 

onbekend, maar in 2008 werd dit geschat op minimaal 55.000 personen (Ras, Woittiez, Kempen & 

Sadiraj, 2010). Uit verschillende bronnen blijkt dat het aantal personen met een licht verstandelijke 

beperking in Nederland in 2012 werd geschat op 110.000 personen (SCP, 2012, VWS, 2012). Er 

worden dus uiteenlopende schattingen gedaan. Het precieze aantal is moeilijk te bepalen, omdat 

niet iedereen ondersteuning heeft. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben 

afhankelijk van de ernst, een bepaalde vorm van ondersteuning nodig om zo goed mogelijk in de 

maatschappij te kunnen functioneren en participeren. Hierbij kunnen bijvoorbeeld 

gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Verslavingszorg, Jeugdzorg en de Sociale 

Dienst een rol spelen.  

Participatie in de samenleving is een belangrijk streven van jongeren met een licht verstandelijke 

beperking. Jongeren die op een instellingsterrein wonen krijgen vanaf hun zestiende vaak het idee 

dat ze van het instellingsterrein af willen; ze willen zelf beslissingen nemen. Vanaf hun achttiende 

brengen ze dit dan ook vaak in de praktijk en verlaten ze het instellingsterrein. Vaak kunnen deze 

jongeren niet thuis terecht, omdat zij problemen hebben in het gezin. Het gevolg hiervan is dat ze 

veel op straat zijn en een verhoogde kans hebben op verslaving en het verrichten van criminele 

activiteiten. Cijfers van het Orthopedagogische Behandelcentrum (VOBC) tonen dat aan: ongeveer 25 

procent van de jongeren binnen de justitiële jeugdinrichtingen behoren tot de groep jongeren met 

een licht verstandelijke beperking en zeker 25 procent van de zwerfjongeren voldoet aan de criteria 

van deze groep (Koraal Groep, Lunet zorg & Prisma, 2012). De maatschappij heeft er dus baat bij als 

deze jongeren goed ondersteund worden. 

Om de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden, voert het kabinet de komende 

jaren hervormingen2 door. Eén van die veranderingen is de hervorming van de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In 2015 heeft het kabinet de regel ingevoerd dat vanuit de AWBZ 

                                                           
1
 Jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) hebben vaak meerdere problemen. De problematiek is 

onder te verdelen in LVB-specifieke kenmerken en bijkomende problematiek. In hoofdstuk 2 zal de 
problematiek uitgebreid behandeld worden. 
2
 Veranderingen in wet- en regelgeving worden besproken in hoofdstuk 2. 
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alleen nog de zwaarste, langdurige zorg wordt vergoed. Dit is tot uiting gekomen in de Wet 

langdurige zorg (Wlz). Lichtere zorg wordt voortaan geregeld door de gemeente vanuit de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (Rijksoverheid, 2013). Daarnaast is de overheid bezig met 

het financieel scheiden van wonen en zorg en is er sprake van extramuralisering van de zorg; vaker 

dan voorheen zal zorgverlening aan huis plaats vinden (PCkwadraat, 2014). 

Door het groeiend aantal mensen met een licht verstandelijke beperking, de veranderingen vanuit de 

overheid op het gebied van wet- en regelgeving en het streven naar participatie in de samenleving 

raakt deze groep tussen wal en schip. Enerzijds willen zij zoveel mogelijk deelnemen aan de 

samenleving. Anderzijds worden de eisen vanuit de samenleving steeds hoger, waar ze moeilijk mee 

kunnen omgaan en wat er aan bijdraagt dat een bepaalde vorm van ondersteuning vaak nodig is. 

Door de combinatie van deze aspecten ontstaat er een toenemende vraag naar passende huisvesting 

voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Het is daarom van belang dat er onderzoek 

gedaan wordt naar de aandachtspunten met betrekking tot huisvesting van jongeren met een licht 

verstandelijke beperking. 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek kan als volgt geformuleerd worden: 

Inzicht krijgen in de woonbehoeften en de daarbij horende aandachtspunten voor huisvesting van een 

nader te bepalen profiel binnen jongeren met een licht verstandelijke beperking, teneinde tegemoet 

te kunnen komen aan de huisvestingswensen van deze jongeren, de kans op maatschappelijke 

participatie van deze jongeren te vergroten en een handreiking te bieden aan zorginstellingen en 

vastgoedontwikkelaars voor de (her)ontwikkeling van huisvesting.  

Om de doelstelling te verduidelijken wordt een aantal termen toegelicht. 

Woonbehoeften 

Onder de woonbehoeften worden de behoeften verstaan die jongeren met een licht verstandelijke 

beperking hebben ten aanzien van wonen.  

Aandachtspunten voor huisvesting 

In dit onderzoek worden onder ‘aandachtspunten voor huisvesting’ de gewenste kenmerken 

verstaan op het gebied van a) de woning, b) het gebouw en c) de woonomgeving.  

Profiel binnen jongeren met een licht verstandelijke beperking  

Binnen de groep jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn verschillende (combinaties van) 

beperkingen te vinden. De problematiek van jongeren met een licht verstandelijke beperking wordt 

behandeld in hoofdstuk 2. Door de grote variëteit aan problematiek en stoornissen binnen jongeren 

met een licht verstandelijke beperking is het van belang dat er een profiel wordt gekozen dat voor 

het onderzoek gebruikt worden. Onder een profiel wordt een groep cliënten met een vergelijkbare 

(gedrags)problematiek of stoornis verstaan. Een voorbeeld van een mogelijk profiel is ADHD. Deze 

cliënten kunnen naast ADHD nog andere stoornissen of problemen hebben die per cliënt kunnen 

verschillen, maar ze hebben in ieder geval de gemeenschappelijke stoornis ADHD. De profielkeuze 

wordt gemaakt in hoofdstuk 2 van dit onderzoek.  
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1.3 Probleemstelling 

Om de doelstelling van dit onderzoek te kunnen bereiken dient een probleemstelling geformuleerd 

te worden met hoofd- en deelvragen. In aansluiting daarop zal het conceptueel model toegelicht 

worden. 

 

 

1. Welk profiel binnen jongeren met een licht verstandelijke beperking is relevant voor het 

onderzoek en wat is het bijbehorende probleemgedrag en de ondersteuningsbehoefte? 

2. Welke behoeften ten aanzien van wonen en de daaraan verbonden begeleiding hebben 

jongeren met een licht verstandelijke beperking binnen het gekozen profiel? 

3. Welke aandachtspunten zijn er met betrekking tot huisvesting (woning, gebouw en 

woonomgeving) van jongeren met een licht verstandelijke beperking binnen het gekozen 

profiel en hoe belangrijk zijn ze? 

4. Hoe zijn de behoeften, omgeving en gedrag van het gekozen profiel binnen jongeren met 

een licht verstandelijke beperking aan elkaar gerelateerd? 

5. Hoe zijn de aandachtspunten voor huisvesting in de praktijk te realiseren en hoe is de 

acceptatie in de omgeving te bevorderen? 

Schematisch kan het onderzoek worden weergegeven in een conceptueel model. Dit is weergegeven 

in figuur 1.1. In een conceptueel model wordt weergegeven hoe de verschillende variabelen die bij 

het onderzoek van belang zijn onderling samenhangen. In dit onderzoek is de onderzoekseenheid 

‘jongeren met een licht verstandelijke beperking met een bepaald profiel’. Het profiel wordt in 

hoofdstuk 2 van dit onderzoek bepaald. In het conceptueel model in figuur 1.1 is ‘behoeften ten 

aanzien van wonen en de daaraan verbonden begeleiding’ de onafhankelijke variabele waar 

gedurende het onderzoek een antwoord op gevonden zal worden. Kennis van deze aandachtspunten 

is van belang om de invloed hiervan op de afhankelijke variabele ‘aandachtspunten met betrekking 

tot huisvesting’ te kunnen bepalen. De persoonskenmerken, zoals de problematiek of beperking die 

de cliënt heeft, kunnen de relatie tussen de behoeften ten aanzien van wonen en de daaraan 

verbonden begeleiding en de aandachtspunten met betrekking tot huisvesting beïnvloeden. Bij 

personen met autisme kan privacy bijvoorbeeld anders inwerken op de reductie van het 

probleemgedrag dan bij mensen met ADHD. De persoonskenmerken worden in dit onderzoek 

betrokken door te focussen op één profiel binnen jongeren met een licht verstandelijke beperking. 

‘Persoonskenmerken’ is daarom als interactievariabele toegevoegd in het conceptueel model.  

 

 

 

Deelvragen 

Wat zijn de behoeften van een nader te bepalen profiel binnen jongeren met een licht 
verstandelijke beperking ten aanzien van wonen en welke aandachtspunten met betrekking tot 

huisvesting zijn daarbij van belang? 
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1.4 Onderzoeksopzet  

Aan de hand van de deelvragen die opgesteld zijn in paragraaf 1.3, wordt in deze paragraaf de 

onderzoeksopzet omschreven. Eerst zal per deelvraag kort toegelicht worden wat er behandeld 

wordt. Vervolgens wordt in figuur 1.2 de bijbehorende onderzoeksopzet schematisch weergegeven.  

Deelvraag 1: Bepalen van het profiel 

Het bepalen van het profiel zal ter sprake komen in hoofdstuk 2. Hier wordt de doelgroep jongeren 

met een licht verstandelijke beperking omschreven. Er zal gebruik worden gemaakt van zowel 

literatuur als gesprekken met personen die werken met jongeren met een licht verstandelijke 

beperking. De profielkeuze zal toegelicht worden en het gekozen profiel wordt beschreven, waarbij 

onder andere ingegaan zal worden op het probleemgedrag en de ondersteuningsbehoefte.  

Deelvraag 2: Behoeften ten aanzien van wonen en de daaraan verbonden begeleiding 

Van het in deelvraag 1 vastgestelde profiel binnen jongeren met een licht verstandelijke beperking, 

worden de behoeften ten aanzien van wonen en de daaraan verbonden begeleiding onderzocht. 

Deze zullen eerst onderzocht worden aan de hand van literatuuronderzoek in hoofdstuk 3. 

Vervolgens zullen de behoeften in hoofdstuk 5 door middel van interviews gecontroleerd en indien 

nodig aangevuld worden. 

Deelvraag 3: Aandachtspunten met betrekking tot huisvesting 

Aan de behoeften die bepaald zijn in hoofdstuk 3, worden aandachtspunten gekoppeld met 

betrekking tot huisvesting (omgevingskenmerken). Hierbij worden de aandachtspunten met 

betrekking tot de woning zelf, het woongebouw en de woonomgeving onderzocht. Dit zal eerst 

plaats vinden aan de hand van een literatuuronderzoek. Vervolgens zullen, tezamen met de 

behoeften, de aandachtspunten voor huisvesting in hoofdstuk 5 door middel van interviews 

gecontroleerd en indien nodig aangevuld worden. Aan de hand van de interviews wordt tevens 

onderzocht in welke mate de aandachtspunten voor huisvesting van belang zijn. 

Deelvraag 4: Relatie behoeften, omgeving en gedrag 

Om deze deelvraag te beantwoorden worden relaties gelegd tussen de behoeften, de omgeving en 

het gedrag van het gekozen profiel binnen jongeren met een licht verstandelijke beperking. Er zal 

onderzocht worden hoe de behoeften en de omgeving kunnen bijdragen aan het beïnvloeden van 

het gedrag. Dit zal ter sprake komen in hoofdstuk 3 (woonbehoeften) en hoofdstuk 4 

(omgevingskenmerken). 

Figuur 1.1: Conceptueel model 

 

Behoeften ten aanzien van wonen en 

de daaraan verbonden begeleiding 

Aandachtspunten met betrekking tot 

huisvesting 

Persoonskenmerken 
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Deelvraag 5: Haalbaarheid 

Er wordt onderzocht hoe de aandachtspunten voor huisvesting in de praktijk te realiseren zijn. Voor 

de haalbaarheid is onder andere acceptatie in de omgeving van belang. Dit zal eerst in hoofdstuk 4 

door middel van literatuuronderzoek ter sprake komen. Vervolgens zal gebruik worden gemaakt van 

gesprekken met personen die kunnen bijdragen aan het beantwoorden van deze deelvraag, zoals 

medewerkers van zorgorganisaties en/of een vastgoedorganisatie, ter controle en aanvulling van de 

bevindingen uit het literatuuronderzoek. De haalbaarheid wordt globaal behandeld in dit onderzoek. 

In figuur 1.2 is de onderzoekopzet schematisch weergegeven. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 1.2: Onderzoeksopzet 
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1.5 Relevantie 

In deze paragraaf worden de praktische en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek 

besproken. 

Praktische relevantie 

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de kennis met betrekking tot de woonbehoeften en 

bijbehorende omgevingskenmerken van jongeren met een licht verstandelijke beperking (meer 

specifiek het gekozen profiel in hoofdstuk 2), zowel op het gebied van de woning zelf als de 

woonomgeving. Door de scheiding van wonen en zorg, de toename van extramurale zorg en de wens 

van participatie in de samenleving, ontstaat er een toenemende vraag naar passende huisvesting 

voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Met behulp van dit onderzoek kunnen 

vastgoedontwikkelaars en zorginstellingen inspelen op de woonwensen bij de ontwikkeling van 

huisvesting voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast wordt aan de hand van 

de vastgestelde aandachtspunten voor huisvesting onderzocht wat de invloed hiervan is op het 

probleemgedrag, de ondersteuning van de begeleiding en de acceptatie in de buurt. Onderzoek 

hiernaar is van belang om de participatie van deze groep in de maatschappij te bevorderen. 

Wetenschappelijke relevantie 

De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan het achterhalen van de werking van de 

invloeden van aandachtspunten met betrekking tot huisvesting van jongeren met een licht 

verstandelijke beperking op het probleemgedrag, de ondersteuning van de begeleiding en de 

acceptatie in de buurt. 

1.6 RO groep en Koraal Groep 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met RO groep en Koraal Groep. Zij zijn beide bezig 

met huisvesting in de zorgsector. Binnen Koraal Groep staan mensen met een beperking of 

belemmering op verstandelijk, lichamelijk of psychosociaal gebied centraal. Ze bieden een compleet 

en samenhangend pakket zorg, ondersteuning en begeleiding voor deze doelgroep en realiseren 

hiervoor ook huisvesting in de regio Noord-Brabant en Limburg. Het onderzoek is verbonden aan het 

project Jong & Lastig. Dit project is een samenwerking tussen zorgorganisaties Koraal Groep en 

Stichting Prisma. Het doel is om een verbetering te realiseren in de kwaliteit van leven bij jongeren 

met een licht verstandelijke beperking en om de maatschappelijke overlast die deze jongeren 

veroorzaken te beperken door preventief en oplossend te werk te gaan. Huisvesting is hier een klein 

maar belangrijk onderdeel van (Jong en Lastig, 2010). Koraal Groep zal tijdens het onderzoek inzicht 

geven in de cliëntengroep en haar vraagstukken en heeft specifieke kennis van zorgvastgoed. RO 

groep adviseert en ontwikkelt maatschappelijk vastgoed voor een grote variëteit aan doelgroepen en 

heeft veel kennis in huis over vastgoedontwikkeling, wijkontwikkeling en woonwensen. 
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In dit hoofdstuk wordt de doelgroep jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) 

omschreven. De problematiek wordt in kaart gebracht en de zorg en het verblijf van jongeren 

met een licht verstandelijke beperking worden omschreven. Er zal gekeken worden naar 

school, werk en maatschappelijke acceptatie van jongeren met een licht verstandelijke 

beperking. Aan de hand van de bevindingen zal een profiel worden gekozen. Door de grote 

variëteit aan problematiek en stoornissen binnen jongeren met een licht verstandelijke 

beperking is het van belang dat er een profiel wordt gekozen dat voor het onderzoek 

gebruikt wordt. Dit is besproken in paragraaf 1.2. Om de bevindingen concreet te maken en 

te specificeren wordt in dit hoofdstuk regelmatig verwezen naar praktijkvoorbeelden bij De 

La Salle. Dit is een behandelcentrum van Koraal Groep in Boxtel voor jongeren met een licht 

verstandelijke beperking.  

2.1 Jongeren met een licht verstandelijke beperking  

Hoewel voorheen de term Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG) werd gebruikt om de groep aan 

te duiden, wordt tegenwoordig steeds meer de term Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) gebruikt. Dit 

heeft als achtergrond dat in de terminologie onderscheid wordt gemaakt tussen a) stoornis of 

aandoening, waardoor een b) beperking in functioneren kan ontstaan, die kan leiden tot een c) 

handicap in het maatschappelijk functioneren. Vanuit deze benadering is er voor gekozen om te 

spreken over mensen met een verstandelijke beperking en hierdoor ontstond het gebruik van de 

afkorting LVB (Koraal Groep, Lunet Zorg & Prisma, 2012). In het vervolg van dit onderzoek zal dan ook 

de term Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) gebruikt worden. Daar waar Licht Verstandelijk 

Gehandicapten (LVG) gebruikt wordt, wordt dezelfde groep (namelijk LVB) bedoeld. 

Jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben te maken met een combinatie van 

verschillende problemen. Er is een aantal overkoepelende kenmerken te onderscheiden van mensen 

met een licht verstandelijke beperking. Moonen & Verstegen (2006) hebben een model ontwikkeld, 

waarin deze kenmerken zijn weergegeven. Dit model is weergegeven in figuur 2.1. De 

overkoepelende kenmerken zijn onder te verdelen in LVB-specifieke kenmerken (in model: LVG-

specifieke kenmerken) en bijkomende problematiek. Veel zorginstellingen, waaronder Koraal Groep, 

bieden zorg en huisvesting aan jongeren met een licht verstandelijke beperking tot en met 23 jaar. 

Daarom wordt deze leeftijdsgrens aangehouden voor deze doelgroep. 

Onder LVB-specifieke kenmerken vallen de hoogte van het IQ en de aanwezigheid van een beperkt 

sociaal aanpassingsvermogen. Onder bijkomende problematiek vallen onder andere leerproblemen, 

een psychiatrische stoornis, medisch organische problemen of problemen in het gezin en de sociale 

context. Alleen een IQ tussen de 50 en 85 leidt niet tot de licht verstandelijke beperking waar LVB’ers 

mee te kampen hebben. Het gaat juist om de combinatie van LVB-specifieke kenmerken en 

bijkomende problematiek (cumulatieve problematiek), die leiden tot ernstige gedragsproblemen, 

zoals dwars en opstandig gedrag, prikkelbaar en driftig gedrag, antisociaal gedrag en druk en 

impulsief gedrag. In het LVB-model van Moonen & Verstegen (2006) is dit weergegeven. Voor alle 

cliënten geldt dat zij een IQ hebben tussen de 50 en 85 en, weliswaar in meer of mindere mate, een 

beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Daar bovenop komen nog één of meerdere bijkomende 

problemen. Gezamenlijk leidt deze cumulatieve problematiek tot (ernstige) gedragsproblemen. 

Hierbij moet een kanttekening gemaakt worden dat bij iemand die voldoet aan de LVB-specifieke 
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kenmerken en bijvoorbeeld als bijkomende problematiek alleen leerproblemen heeft, dit niet tot 

ernstige gedragsproblemen leidt. Hier komt dan altijd nog andere problematiek bij (zoals een 

psychiatrische stoornis), die wel leidt tot de ernstige gedragsproblemen waar LVB-cliënten mee te 

maken hebben. Aan de hand van figuur 2.1 wordt de problematiek hieronder nader omschreven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.1 LVB-specifieke kenmerken 

Intelligentie 

Intelligentie is een concept dat gerelateerd is aan de capaciteit van een individu om doelgericht te 

kunnen handelen, rationeel te kunnen denken en om effectief met zijn omgeving om te kunnen 

gaan. Intelligentie wordt vaak uitgedrukt in een Intelligentie Quotiënt, het IQ. Voor het vaststellen 

van het IQ wordt vaak een intelligentietest gebruikt, al is er geen algemene overeenstemming hoe 

intelligentie het best kan worden vastgesteld. Theoretisch kan de IQ-verdeling in Nederland worden 

weergegeven in een normaalverdeling. Deze is weergegeven in figuur 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 
IQ 

Figuur 2.2: Normaalverdeling IQ (IQTestr, 2014) 
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Figuur 2.1: LVB- model (Moonen & Verstegen, 2006) 
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Op de X-as van de normaalverdeling staan de verschillende IQ-scores afgebeeld, waarbij het 

gemiddelde IQ 100 is. Op de Y-as staat het aantal mensen dat een bepaalde IQ-score behaalt. In de 

figuur is te zien dat ongeveer 16 procent van de bevolking een IQ tussen de 50 en 85 heeft, 

overeenkomstig met de LVB-specifieke kenmerken uit het model van Moonen & Verstegen (Moonen, 

Wit & Hoogeveen, 2011). 

In Nederland wonen ongeveer 400.000 jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Hiervan heeft dus ongeveer 

16 procent een IQ tussen de 50 en 85, wat neerkomt op 63.000 personen. Hierbij worden personen 

met een IQ tussen de 50 en 70 (ongeveer 2 procent) onder de verstandelijk beperkten gerekend (in 

figuur: geestelijk gehandicapt). Deze groep heeft per definitie een beperkte zelfredzaamheid en dus 

recht op gehandicaptenzorg. Personen met een IQ tussen 70 en 85 (ongeveer 14 procent) worden 

zwakbegaafd genoemd. Een deel van deze doelgroep kan zichzelf redelijk tot goed redden, maar vaak 

is er sprake van cumulatieve problematiek bij deze groep, waardoor er problemen ontstaan (Moonen 

& Verstegen, 2010).  

Beperkt sociaal aanpassingsvermogen 

Beperkingen in het sociaal aanpassingsvermogen komen tot uiting in drie verschillende aspecten: 

sociale vaardigheden, conceptuele vaardigheden en praktische vaardigheden (NJi, 2009).  

Sociale vaardigheden – LVB-jongeren hebben meer moeite met het interpreteren van bepaalde 

sociale intenties, met als gevolg dat in potentieel negatieve situaties vaker vijandige oplossingen 

gekozen worden. Ze stellen zich vaker passief op bij sociale problemen zonder negatief karakter. 

Doordat ze sociaal onhandig zijn en een beperkt sociaal inlevingsvermogen hebben, hebben zij vaak 

een lage sociale status en weinig vrienden. Hierdoor krijgen zij weinig de gelegenheid om deel te 

nemen aan sociale interacties, waardoor er minder snel verbetering ontstaat wat betreft de sociale 

vaardigheden. De weinige interacties die er zijn zullen slecht blijven verlopen, waardoor de status 

verder daalt en de relaties met leeftijdgenoten beperkt blijven. Tot slot zijn er op sociaal gebied vaak 

problemen met het aanpassen aan nieuwe situaties en maken de jongeren hierbij vaak gebruik van 

eerdere ervaringen. Deze beperkte flexibiliteit draagt bij aan de problemen op het sociale vlak (NJi, 

2009). 

Conceptuele vaardigheden – Bij LVB-jongeren is vaak sprake van een gebrekkige taalontwikkeling; ze 

zijn laat met het leren spreken en hebben moeite met leren, lezen en schrijven. Ook zijn problemen 

zoals moeilijk kunnen denken in abstractheden, niet of nauwelijks denken op de lange termijn en niet 

denken alvorens te handelen kenmerkend voor de gebrekkige conceptuele ontwikkeling. Op school 

of in hun (bij)baan kunnen de beperkte sociale vaardigheden tot uiting komen. Ze beginnen vaak aan 

een taak zonder van te voren goed na te denken over een plan van aanpak, ze zijn meer vatbaar voor 

verwarring door irrelevante informatie, ze maken taken minder vaak af en hebben een algemeen 

lager denktempo (NJi, 2009). 

Praktische vaardigheden – Veel problemen die LVB-jongeren in het dagelijks leven tegenkomen, zijn 

het gevolg van beperkte praktische vaardigheden. Hierbij moet gedacht worden aan zelfstandig 

kunnen aankleden, kunnen voorzien in de eigen toiletbehoefte, zelfverzorging en het in acht nemen 

van de eigen veiligheid. Andere vaardigheden zijn het zelfstandig gebruik maken van het openbaar 
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vervoer, juist gebruik maken van medicatie en voorbehoedsmiddelen, het verrichten van 

huishoudelijke taken en het omgaan met geld (NJi, 2009). 

2.1.2 Bijkomende problematiek 

Bovenop de LVB-specifieke kenmerken hebben cliënten te maken met uiteenlopende vormen van 

bijkomende problematiek. De optelling van deze problematiek zorgt uiteindelijk voor de ernstige 

gedragsproblemen. De meest voorkomende vormen van bijkomende problematiek zijn hieronder 

weergegeven. De cliënten kunnen te maken hebben met één of meerdere vormen van deze 

bijkomende problematiek.  

Leerproblemen 

LVB-jongeren hebben over het algemeen moeite met lezen en leren uit boeken, zelfstandig werken 

en abstract denken. Hierdoor ontstaan op school, zeker op het voortgezet onderwijs, problemen 

(Wegwijzer Jeugd en Veiligheid, 2014). 

Psychiatrische stoornis 

Mensen met een verstandelijke beperking hebben drie tot vier keer zoveel kans op een 

psychiatrische stoornis (Wegwijzer Jeugd en Veiligheid, 2014). Het Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders-IV (DSM-IV) is een classificatiesysteem dat door de meeste 

zorgverleningsinstellingen gebruikt wordt om vast te stellen of er sprake is van een psychiatrische 

stoornis. Een DSM-IV diagnose is nodig voor het krijgen van een vergoeding voor de zorg. 

Voorbeelden van veel voorkomende diagnoses bij jongeren met een LVB zijn Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD), Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), Oppositional Defiant Disorder 

(ODD), Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en hechtingsstoornissen (KJP, 2011). Deze stoornissen 

worden kort omschreven in bijlage 1. 

 

 

 

 

 

 

Medisch-organische problemen 

Veel LVB-jongeren hebben ook specifieke medisch-organische aandoeningen. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om hyperactiviteit, impulsiviteit, slaapstoornissen en medisch-organisch geïndiceerde 

emotionele instabiliteit (Wegwijzer Jeugd en Veiligheid, 2014). 

Gezinsproblematiek 

Veel LVB-jongeren komen uit gezinnen waarin verslaving, financiële problemen, mishandeling en 

misbruik voorkomen. Hun ouders hebben vaak zelf een laag IQ en zijn daardoor niet goed in staat 

hun kind te ondersteunen (Wegwijzer Jeugd en Veiligheid, 2014). 

De La Salle 

Jongeren met een licht verstandelijke beperking bij De La Salle hebben allen een DSM-IV diagnose. Uit een 

cliëntendossieronderzoek bij De La Salle blijkt dat de voornaamste classificaties van jongeren met een licht 

verstandelijke beperking bij mannelijke cliënten ASS, ADHD en ODD zijn. Bij vrouwelijke cliënten zijn de voornaamste 

DSM-IV classificaties reactieve hechtingsstoornissen, ASS en PTSS. Over het algemeen zijn de voornaamste DSM-IV 

classificaties van jongeren met een licht verstandelijke beperking bij De La Salle ASS, reactieve hechtingsstoornis en 

ADHD (Brummer, 2011).  
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Verslaving 

De precieze aantallen van verslavingsproblematiek van LVB-jongeren zijn onbekend, maar alcohol en 

drugsgebruik komen bij LVB-jongeren niet per definitie vaker voor dan bij de doorsnee jongeren van 

dezelfde leeftijd (NJI, 2014a). Wel heeft middelengebruik bij jongeren met een LVB sneller negatieve 

gevolgen: de jongeren raken sneller verslaafd en ze vertonen sneller buitensporig of grenzeloos 

gedrag, waardoor ze vaker in de problemen komen. Ook leidt bij jongeren en jongvolwassenen met 

een LVB gebruik van alcohol en drugs doorgaans sneller tot problemen in de thuissituatie, op school 

of op het werk (Wegwijzer Jeugd en Veiligheid, 2014). 

2.1.3 Ernstige gedragsproblemen 

Bepaalde combinaties van LVB-specifieke kenmerken en bijkomende problematiek, komen bij 

jongeren met een licht verstandelijke beperking tot uiting in ernstige gedragsproblemen. De 

gedragsproblemen kunnen externaliserend van aard zijn, internaliserend of een combinatie van 

externaliserend en internaliserend. 

Externaliserende gedragsproblemen 

Vaak zijn de gedragsproblemen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking externaliserend 

van aard. Ze hebben weinig controle over de emoties en deze worden dan naar buiten toe 

afgereageerd. Deze gedragsproblemen worden door anderen vaak als storend ervaren, waardoor de 

jongeren regelmatig conflicten hebben met andere mensen of problemen hebben in de 

maatschappij. Volgens E. Vollema (persoonlijke communicatie, 11 juni, 2014) zijn bij jongeren met 

een licht verstandelijke beperking die externaliserende gedragsproblematiek vertonen 

hechtingsstoornissen, ADHD, ADD, ODD als voornaamste stoornis te herkennen. Een korte toelichting 

op deze stoornissen is te vinden in bijlage 1. De externaliserende gedragsproblemen zijn onder te 

verdelen in vier typen. Deze zijn samen met de kenmerken weergegeven in tabel 2.1 (NJi, 2014b).  

Internaliserende gedragsproblemen 

Het komt ook voor dat de gedragsproblemen internaliserend van aard zijn of een combinatie van 

internaliserende en externaliserende gedragsproblemen. Bij internaliserende gedragsproblemen 

worden de emoties naar binnen gericht en leiden tot innerlijke onrust. Voorbeelden van 

internaliserende gedragsproblemen zijn sociale teruggetrokkenheid, depressie, onzekerheid en 

angstig gedrag (Nijhof, Dam, Veerman, Engels & Scholte, 2010). 

 
 

Tabel 2.1: Typen en kenmerken van externaliserende gedragsproblemen (NJi, 2014b) 

Type Kenmerken 

Dwars en opstandig gedrag Vaak ruzie hebben met volwassenen, weigeren om zich te voegen naar regels van 
volwassenen, opstandig zijn, anderen met opzet irriteren en de schuld geven. 

Prikkelbaar en driftig gedrag Prikkelbaar zijn, boos en gepikeerd zijn, driftig zijn en woede-uitbarstingen hebben. 

Antisociaal gedrag Vechten, liegen, spijbelen, gedrag vertonen dat leidt tot een schorsing van school 
of club en niet gevoelig zijn voor straf. 

Druk en impulsief gedrag Rusteloos zijn, moeite hebben om rustig te spelen, bezigheden van anderen 
verstoren, zich opdringen, prikkelgevoelig zijn, eerst doen, dan pas denken. 

De La Salle 
 
Bij de La Salle is bij 47 procent van de jongeren met een licht verstandelijke beperking de uiting van gedrag 

externaliserend van aard, 35 procent heeft internaliserende en externaliserende gedragsproblemen, 10 procent van de 

cliënten heeft alleen internaliserende gedragsproblemen en van 8 procent van de cliënten is onbekend of de uiting van 

gedragsproblemen externaliserend of internaliserend van aard is. 

http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/lvb-jongeren/lokaal/toolkit-lvb-en-verslaving
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2.2 Zorg en wonen  

Jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen vanuit het sociale netwerk, zoals ouders, 

familie, vrienden, kennissen, medeleerlingen op school, collega’s op het werk en vrijwilligers 

ondersteund worden. Zij komen echter vaak uit gezinnen met een zwakke sociaal-economische 

positie, gekenmerkt door bijvoorbeeld verslaving, financiële problemen, mishandeling, misbruik en 

psychiatrische problematiek. Wanneer het sociale netwerk niet in staat is de nodige ondersteuning te 

geven, dient de professionele zorg erbij betrokken te worden. 

De zorg die geleverd wordt  aan jongeren met een licht verstandelijke beperking staat omschreven in 

de ZorgZwaartePakketten3 (ZZPs) voor mensen met een licht verstandelijke beperking, oftewel ZZP-

LVG. Per ZZP staat de benodigde zorg en behandeling beschreven. Hier is een onderverdeling 

gemaakt in zorg met betrekking tot sociale redzaamheid, psychosociale en cognitieve beperkingen, 

algemene dagelijkse levensverrichtingen en gedragsproblematiek (NZA, 2013). In tabel 2.2 staat per 

ZZP de zorgintensiteit weergegeven. Bij één en twee plusjes is sprake van toezien en stimuleren door 

zorgverleners, bij drie en vier plusjes is sprake van het bieden van hulp door de zorgverleners en bij 

vijf en zes plusjes is bij de verschillende taken regelmatig overname nodig door de zorgverlener. 

Hieronder wordt de zorg wat betreft gedragsproblematiek, sociale redzaamheid, psychosociale en 

cognitieve beperkingen en algemene dagelijkse levensverrichtingen kort omschreven. In bijlage 3 

staat de gehele omschrijving per ZZP-LVG weergegeven. 

Tabel 2.2: Intensiteit verschillen ZZP-LVG +/++: toezien en stimuleren, +++/++++: bieden van hulp +++++/++++++: regelmatig 
overname (NZA, 2013) 

ZZP-LVG Gedragsproblematiek Sociale redzaamheid Psychosociaal en 
cognitief functioneren 

ADL 

1 ++ +++ +++ + 

2 +++ ++++ ++++ + 

3 ++++ ++++ ++++ ++ 

4 +++++ +++++ +++++ +++ 

5 ++++++ ++++++ ++++++ +++ 

Gedragsproblematiek 

De ZZP indicatie geeft een beeld van de gedragsproblematiek bij cliënten. Bij ZZP-LVG 3, 4 en 5 is 

sprake van ernstige gedragsproblematiek. De cliënt heeft continu sturing, regulering, behandeling, 

ondersteuning en toezicht nodig. Er is vooral sprake van verbaal agressief gedrag, manipulatief 

gedrag, ongecontroleerd of ontremd gedrag, reactief gedrag met betrekking tot interactie, zelf 

verwondend of zelfbeschadigend gedrag, angsten en psychosomatiek. Ook kan seksueel 

overschrijdend gedrag voorkomen en de cliënt kan sterk de neiging hebben om zich aan begeleiding 

te onttrekken en een gevaar voor zichzelf of de omgeving te vormen. Voor cliënten met ZZP-LVG 2 is 

veel sturing, regulering en toezicht nodig met betrekking tot de gedragsproblematiek. Er is vooral 

sprake van verbaal agressief gedrag, manipulatief gedrag, ongecontroleerd, ontremd gedrag en 

reactief gedrag met betrekking tot interactie. Voor ZZP-LVG 1 geldt dat de cliënt in een fase is 

gekomen waarin de gedragsproblematiek hanteerbaar is geworden. Wel is er nog enige sturing, 

                                                           
3
 Cliënten die behoefte hebben aan langdurige zorg, waarbij ze niet zonder ondersteuning en zorg kunnen, 

krijgen een ZorgZwaartePakket (ZZP). Voor meer informatie over de wet- en regelgeving met betrekking tot 
ZZP-LVG wordt verwezen naar bijlage 2. 
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regulering en toezicht nodig, vooral op het gebied van manipulatief en reactief gedrag met 

betrekking tot interactie (NZA, 2013).  

Sociale redzaamheid 

Sociale redzaamheid bestaat uit het vermogen en de vaardigheden die nodig zijn om jezelf te kunnen 

redden in het leven en in de samenleving (NJi, 2014c). Op het gebied van sociale redzaamheid 

hebben de cliënten hulp en soms overname nodig. Zij kunnen taken vaak niet uit zichzelf uitvoeren. 

Voorbeelden van vaardigheden waar de cliënten problemen mee hebben zijn het regelen van de 

dagelijkse routine en taken die besluitnemings- en oplossingsvaardigheden vereisen (NZA, 2013). 

Naar mate de ZZP indicatie stijgt, neemt de mate van beperkingen wat betreft de sociale 

redzaamheid toe, waarbij ook het aangaan van sociale relaties en deelname aan het maatschappelijk 

leven een probleem gaan vormen voor de cliënten.  

Psychosociale en cognitieve beperkingen 

Psychosociale beperkingen zijn beperkingen die te maken hebben met gevoelens en gedachten, zoals 

zich somber, verlaten, angstig of boos voelen. Ook vallen hier de problemen onder die te maken 

hebben met andere mensen of instanties, zoals moeilijkheden met de familie, buren of collega’s 

(NHG, 2011). Cognitief functioneren heeft te maken met de mate waarin de cliënten in staat zijn om 

kennis en informatie op te nemen en te verwerken (Gezondheidsnet, 2014). Ze hebben vaak moeite 

met vaardigheden als leren, dingen onthouden en taal. Ten aanzien van het psychosociaal en 

cognitief functioneren hebben cliënten hulp, toezicht of sturing nodig op het gebied van geheugen, 

denken, concentratie en psychosociaal welbevinden (NZA, 2013).  

Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) 

De ADL zijn de handelingen die mensen dagelijks verrichten, zoals eten, drinken, verzorging, et 

cetera. De ADL kan de cliënt in principe zelf uitvoeren, maar er is wel regelmatig toezicht en 

stimulatie nodig, vooral bij de kleine verzorgingstaken, de persoonlijke zorg voor tanden, haren, 

nagels, huid en bij het wassen, eten en drinken. Bij een ZZP-LVG indicatie 4 en 5 is er naast continu 

toezicht en stimulatie soms (gedeeltelijke) overname nodig wat betreft de kleine verzorgingstaken en 

het wassen (NZA, 2013).  

2.2.1 Behandelvormen  

De ondersteuning die nodig is voor jongeren met een licht verstandelijke beperking wordt op 

verschillende manieren geboden door zorginstellingen. Als de problematiek dusdanig is dat er geen 

huisvesting vanuit de zorginstelling nodig is, kan hulp geboden worden door middel van bijvoorbeeld 

naschoolse opvang, dagbehandeling, poliklinische hulp of gezinsbegeleiding en –behandeling. In dit 

geval wonen de jongeren vaak thuis bij hun ouders. Het is niet per definitie zo dat deze jongeren 

meer zelfredzaam zijn dan cliënten die gebruik maken van een huisvestingsvorm van een 

zorginstelling. Zij krijgen hierbij namelijk vaak intensieve mantelzorg van de ouders. Als de 

problematiek dusdanig is dat huisvesting en begeleiding door de zorginstelling noodzakelijk is, zijn er 

verschillende residentiële behandelvormen die door een zorginstelling geboden worden. De 

residentiële behandelvormen worden hieronder toegelicht, van meest intensieve begeleidingsvorm 

naar minst intensieve begeleidingsvorm. De tekst is afkomstig uit het Productenboek van De La Salle 
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uit 2009. Bij andere zorginstellingen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking worden 

vergelijkbare residentiële behandelvormen aangeboden.  

Acute zorg op de groep (crisisopvang) 

Acute zorg op de groep is een residentiële behandelvorm voor jongeren die in een acute 

crisissituatie verkeren. Zij kunnen vanwege gedragsproblematiek, ontwikkelingsproblemen 

en/of gezinsproblemen (tijdelijk) niet meer thuis wonen. Ook kan deze behandelvorm nodig 

zijn bij cliënten die klaar zijn met een andere vorm van hulpverlening en die door de aard en 

ernst van de problematiek een gecontroleerde omgeving nodig hebben. Deze 

behandelingsvorm is bedoeld voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking in de 

leeftijd van ongeveer 6 tot 18 jaar die in een crisissituatie verkeren. Cliënten die deze 

‘spoedzorg’ nodig hebben zijn geïndiceerd in ZZP-LVG 3, 4 of 5 (Willemen, 2009). 

Specialistische orthopedagogische behandeling in de vorm van orthopsychiatrie 

Bij specialistische orthopedagogische behandeling in de vorm van orthopsychiatrie is sprake 

van intramurale observatie, behandeling en begeleiding voor jeugdigen, die vanwege hun 

vroeg verworven ontwikkelingsstoornis en de daaruit voortkomende psychiatrische 

problematiek zijn aangewezen op een drie leefsferen-behandeling op een instellingsterrein. 

Bij een drie leefsferen-behandeling is sprake van een geïntegreerd aanbod van wonen, 

school/werk en vrije tijd. De cliënten hebben door de aard en ernst van de problematiek een 

individuele benadering in een structuurvolle, veilige en voorspelbare omgeving nodig. Deze 

behandelingsvorm is bedoeld voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de 

leeftijd van ongeveer 6 tot 18 jaar, waarbij sprake is van aantoonbare psychiatrische, 

orthopedagogische en systemische problematiek. Cliënten die deze behandelvorm nodig 

hebben zijn geïndiceerd in ZZP-LVG 4 of 5 (Willemen, 2009). 

Zeer intensieve orthopedagogische behandeling 

Bij een zeer intensieve orthopedagogische behandeling is sprake van (besloten) wonen met 

zeer intensieve behandeling en begeleiding, met permanente beveiliging en toezicht op een 

instellingsterrein. De cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een (besloten) 

omgeving waar wonen, school en/of dagbesteding en vrije tijd op elkaar zijn afgestemd. In de 

behandeling wordt in eerste instantie stabiliteit en bescherming geboden en in samenhang 

met onderwijs en arbeidstraining wordt met de cliënt gewerkt aan versterking van 

competenties en het ontwikkelen van een toekomstperspectief. De woonvorm voor intensieve 

behandeling is bedoeld voor cliënten met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 

ongeveer 6 tot 18 jaar, met zeer ernstige en complexe gedrags- en/of psychiatrische 

problematiek en problemen in de thuissituatie. Er is grotendeels sprake van externaliserende 

gedragsproblematiek (agressie, verzet, weglopen, (pre-)delinquent gedrag) die veelal gezien 

wordt als markering van onderliggende angsten en/of beperkte competenties in combinatie 

met psychiatrische problematiek. Het betreft cliënten die vastgelopen zijn in een 

onhanteerbare situatie thuis, interne leefgroepen of andere instellingen. Cliënten die deze 

behandelvorm nodig hebben zijn geïndiceerd in ZZP-LVG 3, 4 of 5 (Willemen, 2009). 
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Intensieve orthopedagogische behandeling 

Bij een intensieve orthopedagogische behandeling is sprake van behandeling in een terrein-

gebonden voorziening voor cliënten die vanwege gedragsproblematiek op intramurale 

behandeling zijn aangewezen en door de aard en ernst van de problematiek een 

gecontroleerde omgeving nodig hebben. De cliënt verblijft gedurende een afgebakende 

periode in een omgeving waar huisvesting, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding met 

een behandelend karakter wordt geboden. De behandeling is gericht op het aanleren van 

sociale vaardigheden, leren omgaan met gevoelens van boosheid, contacten leggen en het 

accepteren en hanteren van de verstandelijke beperking. De doelgroep van deze 

behandelvorm betreft licht verstandelijk beperkte jongeren in de leeftijd van ongeveer 6 tot 

18 jaar met de nadruk op externaliserende gedragsproblematiek. De cliënt is veelal 

vastgelopen in de thuissituatie, in andere vormen van residentiële hulpverlening of is 

doorverwezen door gespecialiseerde instellingen. Cliënten die deze behandelvorm nodig 

hebben zijn geïndiceerd in ZZP-LVG 3 of 4 (Willemen, 2009).  

Orthopedagogische behandeling in de regio 

Bij orthopedagogische behandeling is sprake van wonen in een kleinschalige voorziening, 

ofwel een leefgroep, waar behandeling en begeleiding wordt geboden op een veilige plek. Het 

is een behandelgroep voor jeugdigen die vanwege gedragsproblematiek (tijdelijk) niet meer 

thuis kunnen wonen. De problematiek is dusdanig dat wonen in een wijk mogelijk is. De 

jeugdige verblijft gedurende een afgebakende periode in een omgeving waar huisvesting, 

huishoudelijke ondersteuning en begeleiding met een behandelend karakter wordt geboden. 

De behandeling is bij deze cliënten gericht op meer zelfstandigheid binnen een 

groepsbehandeling en bij kinderen spelen elementaire opvoedingsaspecten een belangrijke 

rol. Binnen de behandelsetting kan geoefend worden met het weerstaan van de gevaren van 

alle dag, zoals blowen, schulden, et cetera. De doelgroep van deze behandeling betreft 

cliënten met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van ongeveer 12 tot 18 jaar met 

gedragsproblemen met de nadruk op internaliserende problematiek. Cliënten die deze 

behandelvorm hebben zijn geïndiceerd in ZZP-LVG 2 of 3 (Willemen, 2009).  

Zelfstandigheidstraining 

Bij zelfstandigheidstraining is er sprake van behandeling met verblijf in een groepswoning/ 

trainingshuis, waarbij een intensief individueel trainingsprogramma wordt gevolgd, gericht 

op het vergroten van de zelfstandigheid. Hoewel bedoeld als eerste fase van behandeling 

komt juist in deze periode vaak onverwerkte problematiek weer naar voren, die intensieve 

begeleiding noodzakelijk maakt. Gedurende de behandeling worden cliënten geactiveerd om 

vaardigheden eigen te maken, waardoor ze zich beter kunnen handhaven in de maatschappij. 

Zelfstandigheidstraining is bedoeld voor cliënten vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke 

beperking die hulp nodig hebben vanwege cognitieve, psychosociale en/of intrapsychische 

problematiek in combinatie met een tekort aan praktische en sociale vaardigheden en die op 

termijn perspectief hebben op zelfstandig wonen (al dan niet met ambulante ondersteuning). 

Het gaat om cliënten waarbij het toekomstperspectief niet per definitie (begeleid) zelfstandig 

wonen of individuele zelfstandigheidstraining hoeft te zijn. Cliënten die deze behandelvorm 

aankunnen zijn geïndiceerd in ZZP-LVG 2 of 3 (Willemen, 2009).  
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Individuele zelfstandigheidstraining 

Bij individuele zelfstandigheidstraining is er sprake van behandeling met verblijf in een aparte 

woning die beheerd wordt door de instelling. De behandeling is gericht op het vergroten van 

zelfstandigheidsvaardigheden, waarbij het einddoel het zelfstandig kunnen wonen is. De 

cliënt woont niet meer in groepsverband. Bij de behandeling is uitgebreid aandacht voor de 

hulpbronnen die de cliënt in zijn sociale netwerk heeft, kan ontwikkelen en de manier waarop 

hij daarvan gebruik kan maken in de opbouw van een zo zelfstandig mogelijk bestaan. 

Individuele zelfstandigheidstraining is bedoeld voor cliënten vanaf 16 jaar met een licht 

verstandelijke beperking die hulp nodig hebben vanwege cognitieve, psychosociale en/of 

intrapsychische problematiek in combinatie met een tekort aan praktische en sociale 

vaardigheden en die op termijn perspectief hebben op zelfstandig wonen, al dan niet met 

ambulante ondersteuning. Cliënten die deze behandelvorm aankunnen zijn geïndiceerd in 

ZZP-LVG 1 of 2 (Willemen, 2009). 

2.2.2 Huisvesting 

De hierboven besproken residentiële behandelvormen worden in verschillende typen huisvesting 

geboden: groepswonen, geclusterd wonen en zelfstandig wonen. Over het algemeen hangt de 

samenstelling van groepen en de geschiktheid van een bepaalde vorm van huisvesting samen met de 

leeftijd en met de benodigde behandeling en problematiek van een cliënt. De behoefte aan privacy 

groeit met de leeftijd, waardoor groepswonen meestal van toepassing is bij kinderen tot ongeveer de 

pubertijd. Groepswonen kan zowel op het instellingsterrein als buiten het instellingsterrein, in een 

woonwijk plaatsvinden. Hierbij wonen meerdere personen in een eengezinswoning of in een aantal 

aaneengeschakelde woonhuizen. Het aantal jongeren dat in één groepswoning woont, kan variëren 

en kan ook erg wisselend zijn, maar meestal is dit maximaal 16 personen. De bewoners van 

groepswonen hebben een eigen of soms gedeelde slaapkamer en delen meestal woonkamer, keuken 

en sanitair met hun medebewoners (Rossum, Iersel & Rossum, 2006). Bij deze woonvorm is 24 uur 

per dag begeleiding aanwezig en doordat veel voorzieningen gemeenschappelijk zijn, vinden er veel 

gezamenlijke activiteiten plaats, zoals koken, eten en spelletjes spelen. 

De in paragraaf 2.2.1 besproken behandelvormen die in groepswoningen meestal plaatsvinden zijn 

acute zorg op de groep (crisisopvang), specialistische orthopedagogische behandeling in de vorm van 

orthopsychiatrie, zeer intensieve orthopedagogische behandeling en intensieve orthopedagogische 

behandeling. Dit zijn behandelvormen in groepswoningen op een instellingsterrein. Intensieve 

orthopedagogische behandeling in de regio is een behandelvorm in een groepswoning buiten een 

instellingsterrein. Een voorbeeld van de hierboven besproken groepswoning, wordt in onderstaand 

kader beschreven. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De La Salle: groepswoning De Munsel 
 
De Munsel is een groepswoning op het instellingsterrein van De La Salle. Dit zijn drie aaneengeschakelde woonhuizen 

waar in totaal 13 cliënten wonen. De cliënten hebben hier een eigen slaapkamer met bureau, televisie en een wastafel. 

Op de begane grond zijn twee gezamenlijke woonkamers, twee keukens, een gameruimte, een mannen- en 

vrouwentoilet en een begeleidersruimte. Ook bevinden zich op de begane grond twee slaapkamers van cliënten. Op de 

eerste en tweede verdieping bevinden zich de overige slaapkamers van cliënten, een slaapkamer voor de begeleiding en 

de gedeelde badkamers. Bij de Munsel is 24/7 begeleiding aanwezig, die de cliënten ondersteunen en toezicht houden. 

Een impressie van groepswoning De Munsel is te vinden in bijlage 4. 
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Vanaf de pubertijd wordt het belang van een ruimere eigen kamer, ofwel een appartement-achtige 

setting groter. Wat betreft de relatie tussen de woon-/behandelvorm en problematiek komt een 

meer individuele huisvestingsvorm (appartementencomplex) in beeld als een behandeling voor 

terugkeer naar de maatschappij aan de orde is. Ook voor bepaalde groepen, bijvoorbeeld waar 

sprake is van autisme, lijkt een individuele aanpak de voorkeur te hebben. Een individuele 

benadering betekent echter niet dat ook individuele huisvesting gewenst is. Het is wenselijk dat de 

cliënt bij een individuele benadering voldoende mogelijkheden heeft om op zichzelf te zijn, terwijl er 

ook de mogelijkheid moet zijn om in een groep te verblijven (Cbz, 2004). 

 

Een appartementencomplex voor jongeren met een licht verstandelijke beperking is een woonvorm, 

gelegen op een instellingterrein en wordt ook wel geclusterd wonen genoemd. Hoewel er, net als bij 

groepswonen, 24/7 begeleiding aanwezig is, is hierbij sprake van meer zelfstandigheid dan bij 

groepswonen. De belangrijkste woonfuncties zijn in de privé omgeving: de bewoners hebben een 

eigen woonkamer, eigen slaapplaats, eigen keuken, toilet en douche (badkamer). Bij een 

appartementencomplex zijn ook ruimten voor bewoners om samen te komen voor gezelschap of 

gezamenlijke activiteiten, zoals eten, maar zij hebben doorgaans zelf de keuze of ze hier gebruik van 

maken (Rossum, Iersel & Rossum, 2006). Doordat de cliënten bij deze woonvorm de belangrijkste 

woonfuncties in de privéomgeving hebben, is bij deze woonvorm sprake van meer privacy en de 

mogelijkheid om zich met bijvoorbeeld familie terug te trekken in de eigen woonomgeving.  

 

De in paragraaf 2.2.1 besproken behandelvormen die in een appartementencomplex gegeven 

kunnen worden zijn intensieve orthopedagogische behandeling, zelfstandigheidstraining en 

individuele zelfstandigheidstraining. Een voorbeeld van een appartementencomplex wordt in 

onderstaand kader beschreven. 

 

 
 
 

 

 

De La Salle: appartementencomplex 

Op het terrein van De La Salle bevindt zich een appartementencomplex. In dit gebouw wonen zestien cliënten, ieder 

met hun eigen kamer. De cliënten wonen hier in een appartement of in een studio, waarvan er acht op de begane 

grond zijn en acht op de eerste verdieping. In het appartement bevindt zich een gescheiden woon- en slaapkamer, een 

badkamer en een aanrecht met een magnetron en een gootsteen. In de studio’s is het woon- en slaapgedeelte in één 

ruimte. Ook is er een badkamer en een aanrecht met magnetron en gootsteen. Elke kamer heeft een eigen balkon. In 

het gebouw is een gedeelde keuken en een wasruimte, een opslagruimte voor voedingsmiddelen, een spreekkamer en 

een opslagruimte voor huishoudelijke spullen. Er is een begeleidersruimte, die tevens fungeert als slaapkamer en 

werkruimte. Ook bevinden zich hier de postvakken van de cliënten. Aaneengesloten aan de begeleidersruimte is een 

badkamer voor de begeleiders. Aan de voorzijde van het appartementencomplex zijn twee bergruimten voor de 

cliënten, waar onder andere fietsen gestald kunnen worden. Er is een omsloten buitenruimte waar de cliënten gebruik 

van kunnen maken. Een impressie van een appartementencomplex bij De La Salle is te vinden in bijlage 5. 
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Ook bestaan er zelfstandige appartementen buiten het instellingsterrein, die gehuurd zijn door de 

zorginstelling. De jongere is cliënt van een zorginstelling en woont op zichzelf in een woonwijk, 

bijvoorbeeld in een normaal appartementencomplex tussen mensen zonder problematiek. De cliënt 

ontvangt ambulante ondersteuning. Met ambulante ondersteuning wordt de zorg bedoeld die buiten 

de instelling wordt gegeven op een groot aantal vlakken, zoals gezondheid, wonen, gezinsleven, leren 

en werken, tijdsbesteding en sociale contacten (VWS, 2010). Een afzonderlijke woning is dus niet per 

se geclusterd met andere woningen van de zorginstelling; cliënten wonen zelfstandig en hebben hun 

eigen voorzieningen, zoals een woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken in hun appartement 

(Rossum, Iersel & Rossum, 2006). Vanzelfsprekend is bij dit soort cliënten de problematiek het minst. 

Zelfstandigheidstraining en individuele zelfstandigheidstraining zijn behandelvormen die in 

zelfstandige appartementen buiten het instellingsterrein gegeven worden. Deze behandelvormen 

zijn in paragraaf 2.2.1 besproken. 

Mede door veranderingen vanuit de wet- en regelgeving is de verwachting dat cliënten en 

zorginstellingen in de toekomst vaker te maken krijgen met (het verlenen van) ambulante 

ondersteuning. In bijlage 2 staat meer informatie over veranderingen van wet- en regelgeving met 

betrekking tot zorg en wonen. 

2.3 School 
Onderwijs is voor jongeren met een licht verstandelijke beperking van groot belang. Vanaf de 

basisschool worden jongeren geconfronteerd met het aanleren van nieuwe vaardigheden. Vanaf dat 

moment is de kans groot dat kinderen met een licht verstandelijke beperking leerproblemen laten 

zien. Dit leidt er vaak toe dat ze naar een plaatselijke of op een instellingsterrein gelegen school voor 

(voortgezet) speciaal onderwijs verwezen worden. Bij jongeren met een licht verstandelijke 

beperking gaat dit meestal om een cluster 4 school. Deze zijn bedoeld voor kinderen met (ernstige) 

gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. Dit wordt aangeboden 

op een school voor speciaal onderwijs, maar ook op sommige reguliere scholen die daar extra 

voorzieningen voor hebben. Kinderen met een indicatie voor een cluster 4 school hebben vaak 

moeite met vaardigheden als op de stoel blijven zitten, zich concentreren op uitleg of een bezigheid, 

opnemen van informatie, omgang met andere leerlingen of volwassenen, et cetera. Op deze scholen 

is specifieke aandacht voor de problematiek van het kind of de jongere. Jongeren zitten in kleine 

klassen, krijgen indien nodig meer tijd voor het afronden van hun school, er is meer tijd voor het 

aanleren van vaardigheden en ze krijgen vaak les van docenten die gespecialiseerd zijn in het geven 

van les aan mensen met (gedrags)problematiek. Op deze manier hebben ze de mogelijkheid om aan 

dezelfde eindtermen te voldoen als bij regulier onderwijs. Voortgezet speciaal onderwijs leidt de 

leerlingen niet direct op voor de arbeidsmarkt. Doordat ze vaak vroeg stoppen met leren, stroomt 

een deel van de leerlingen na het afronden van het voortgezet speciaal onderwijs uit naar 

dagbesteding, al zijn de precieze plekken waar deze leerlingen naartoe uitstromen onbekend (Berg, 

Heuts, Horssen & Kruis, 2013). 

In plaats van voortgezet speciaal onderwijs, komen ook veel jongeren met een licht verstandelijke 

beperking na het basisonderwijs terecht op een school waar praktijkonderwijs gegeven wordt. Het 

praktijkonderwijs is een onderwijsvorm die rechtstreeks opleidt voor de arbeidsmarkt. Bij dit type 

onderwijs zal, gezien de beperkingen op cognitief vlak, het onderwijs vooral door praktische 
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handelingen gedaan worden. Te denken valt hierbij aan vakken als handvaardigheid, techniek, 

verzorging en tuinieren. De handelingen moeten voorspelbaar zijn en een dag moet zo georganiseerd 

zijn dat de activiteiten die verricht worden voorspelbaar zijn. Dit is nodig om zelfstandigheid en een 

gevoel van competentie te ontwikkelen. Ook wordt door voorspelbaarheid het probleemgedrag 

tegengegaan. Het aanleren van sociale vaardigheden op school speelt een belangrijke rol, zodat zij de 

basale sociale vaardigheden hebben die een toekomstige werkgever vereist. Voor de wat oudere 

leerlingen (14-16 jaar) wordt het onderwijs vaak gericht op de voorbereiding van arbeid en de daarbij 

horende sociale en praktische vaardigheden, door bijvoorbeeld een stage. Tuinwerkzaamheden, 

timmeren, kleine technische reparaties, fietstechniek, kopen en verkopen, magazijnwerkzaamheden 

en schoonmaken zijn voorbeelden van stages die voor deze doelgroep in aanmerking komen 

(Nienhuis, 2002). Dit zijn werkvelden waar zij na het afronden van het praktijkonderwijs in terecht 

kunnen komen. Jongeren die het praktijkonderwijs afronden stromen doorgaans uit naar arbeid, een 

Wajong4-status of naar een andere vervolgopleiding. 

2.4 Werk 

Het hebben van werk is voor veel jongeren met een licht verstandelijke beperking een belangrijke 

doelstelling. Werk is voor hen van groot belang voor hun zelfrespect. Meestal krijgen de jongeren 

tijdens de schoolloopbaan vaardigheden aangeleerd zodat zij, als ze de school hebben afgerond, 

klaar zijn om te werken. Bij de overgang van school naar werk hebben zij vaak problemen. Ze moeten 

gaan presteren, met andere mensen omgaan, leiding accepteren, et cetera. De jongeren hebben 

daarbij vaak steun nodig, zowel om aan werk te komen, als om aan het werk te blijven. Een 

voorbeeld van een instantie die jongeren met een licht verstandelijke beperking helpt bij het vinden 

van een baan is UWV. Jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben doorgaans geen 

reguliere baan. Ze komen vaak terecht in een Sociale Werkplaats (SW): een beschutte werkplek waar 

tevens begeleiding geboden wordt aan mensen met een beperking. Bij een SW-bedrijf wordt ernaar 

gestreefd dat iemand doorstroomt naar zelfstandig werk. Werkzaamheden die voorkomen bij 

jongeren met een licht verstandelijke beperking die bij een SW werken zijn bijvoorbeeld 

groenvoorziening, verpakkingswerk, schoonmaken, montage, metaal en grafisch werk (Berg, Heuts, 

Horssen & Kruis, 2013). Als de problematiek dusdanig is dat meer begeleiding nodig is bij het werk en 

er nog belangrijke vaardigheden aangeleerd moeten worden om op de arbeidsmarkt te kunnen 

functioneren, krijgen de jongeren vaak arbeidsmatige dagbesteding. Hierbij vindt meer begeleiding 

plaats, zowel vanuit de werkgever als vanuit de zorginstelling. Bij arbeidsmatige dagbesteding zijn de 

werkzaamheden gericht op het maken van producten voor de verkoop of het leveren van diensten 

(Berg, Heuts, Horssen & Kruis, 2013).  

Vanuit de overheid wordt het in dienst hebben van mensen met een beperking ondersteund. Er is 

bijvoorbeeld loonkostensubsidie, om werkgevers financieel te compenseren voor extra kosten en 

verminderde productiviteit. Op deze manier wil de overheid werkgevers stimuleren om mensen met 

een beperking in dienst te nemen (Berg, Heuts, Horssen & Kruis, 2013). Daarnaast heeft het kabinet 

vanaf 2015 de participatiewet ingevoerd. Deze wet heeft de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), 

                                                           
4
 De Wajong is voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen en hulp 

nodig hebben bij het vinden of behouden van werk. Jonggehandicapten kunnen een Wajong-uitkering 
aanvragen als zij niet kunnen werken of met werk niet genoeg verdienen (Rijksoverheid, 2014a) 
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Wajong en Wet Werk en Bijstand (WWB) gebundeld. Met de participatiewet wil de overheid dat 

meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan. Invoering van deze wet moet een 

bezuiniging van 1,7 miljard euro opleveren. In het sociaal akkoord is afgesproken dat 125.000 banen 

worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze zijn bedoeld voor mensen die niet 

in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen (PC kwadraat, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 

2.5 Acceptatie in de omgeving 

In het kader van maatschappelijke participatie worden mensen met een beperking steeds minder in 

grootschalige instellingen ver van de bewoonde wereld gehuisvest, maar steeds vaker in 

kleinschalige woonvormen in normale woonwijken tussen niet-gehandicapte bewoners. De eerder 

besproken trend in wet- en regelgeving van de extramuralisatie van de zorg draagt hier aan bij. Deze 

ontwikkeling gaat vaak samen met weerstand vanuit omwonenden, die geen mensen met een 

beperking in hun omgeving willen hebben. Dit blijkt onder andere uit Volkskrant (2002), Trouw 

(2005) en ED (2009). Volgens Gompel (2012) komt deze zogeheten Not In My Backyard (NIMBY) 

houding voort uit een drietal angsten: angst voor waardedaling van de eigendommen, angst voor 

onveiligheid in de buurt en angst voor een minder fijn leefklimaat. Van verstandelijk beperkten wordt 

vaak een negatief beeld gevormd, vanwege het onbekende en mogelijk zelfs agressieve karakter. 

Deze angsten zijn vaak gebaseerd op de te verwachte overlast, welke door bewoners over het 

algemeen het meest verwacht wordt bij cliënten met sociale problemen. Angst voor een minder fijn 

leefklimaat komt door de indruk dat sommigen er onverzorgd uit kunnen zien en asociaal gedrag 

kunnen vertonen, zoals hard roepen, schelden, wildplassen, rondhangen en agressief bedelen. 

Gezinnen met kinderen zijn bang dat de cliënten een slechte indruk maken op de kinderen en tieners 

in de buurt. Bedrijven zijn daarnaast bang dat mensen met een beperking klanten wegjagen door het 

vertonen van asociaal gedrag (Gompel, 2012). 

 
 
 

 

2.6 Resumé en profiel 

In dit hoofdstuk blijkt dat jongeren met een licht verstandelijke beperking te maken hebben met een 

opeenstapeling van verschillende problemen: LVB-specifieke kenmerken en bijkomende 

problematiek. Bepaalde combinaties van LVB-specifieke kenmerken en bijkomende problematiek, 

komen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking tot uiting in ernstige gedragsproblemen. 

Deze kunnen internaliserend, externaliserend of een combinatie van internaliserend en 

externaliserend van aard zijn. Bij internaliserende gedragsproblemen worden de emoties naar binnen 

De La Salle 

Cliënt: ‘’De La Salle heeft een slechte naam in de omgeving. Ik kan niet een baan krijgen hier in de buurt. Als ze het 

adres zien waar ik woon, val ik af.’’ 

De La Salle 

Bij De La Salle wonen zowel cliënten die fulltime werken als cliënten die een bijbaan hebben en dit combineren met 

school. Volgens een cliënt bij De La Salle is een bijbaan in de omgeving van het instellingsterrein moeilijk te vinden. Zij 

worden vaak niet aangenomen als de werkgever erachter komt dat de cliënt bij De La Salle woont. Daardoor kunnen zij 

vaak niet een simpel baantje in bijvoorbeeld een supermarkt krijgen. 
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gericht en leiden tot innerlijke onrust. Voorbeelden van internaliserende gedragsproblemen zijn 

sociale teruggetrokkenheid, depressie, onzekerheid en angstig gedrag. Meestal zijn de 

gedragsproblemen echter externaliserend van aard: ze hebben weinig controle over de emoties en 

deze worden dan naar buiten toe afgereageerd. Ze hebben vaak ruzie met volwassenen, ze weigeren 

zich te voegen naar regels van volwassenen, zijn opstandig, vallen anderen lastig, zijn prikkelbaar, 

snel boos of gepikeerd, ze zijn vaak driftig en hebben regelmatig woede uitbarstingen. Daarnaast 

komt antisociaal gedrag, zoals vechten, liegen en spijbelen regelmatig voor. Deze gedragsproblemen 

worden door anderen vaak als storend ervaren, waardoor de jongeren regelmatig conflicten met 

andere mensen of problemen in de maatschappij hebben. Ze hebben vaak problemen op school en 

leren slecht. Ze komen moeilijk aan werk en eenmaal aan het werk is het vaak lastig om een baan te 

behouden. Ook ontstaan door de gedragsproblematiek soms problemen met de acceptatie in de 

woonomgeving. 

Jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen vanuit het sociale netwerk, zoals ouders, 

vrienden en kennissen ondersteund worden. Indien het sociale netwerk niet in staat is om de 

problematiek te hanteren, kan er professionele hulp geboden worden. Er worden verschillende 

residentiële behandelvormen geboden aan jongeren met een licht verstandelijke beperking. Een 

voorbeeld hiervan is intensieve orthopedagogische behandeling. Hierbij verblijft de cliënt gedurende 

een afgebakende periode in een omgeving waar huisvesting, huishoudelijke ondersteuning en 

begeleiding met een behandelend karakter wordt geboden. Bij de behandeling wordt gericht op het 

aanleren van sociale vaardigheden, leren omgaan met gevoelens van boosheid, contacten leggen en 

het accepteren en hanteren van de verstandelijke beperking. De doelgroep van deze behandelvorm 

betreft licht verstandelijk beperkte jongeren in de leeftijd van ongeveer 6 tot 18 jaar met de nadruk 

op externaliserende gedragsproblematiek. Bij deze behandelvorm is de problematiek nog dusdanig 

dat er veel begeleiding nodig is. Een voorbeeld van een residentiële behandelvorm waar minder 

begeleiding nodig is, is individuele zelfstandigheidstraining. Bij deze vorm is de problematiek 

vanzelfsprekend minder ernstig. Er is sprake van behandeling met verblijf in een aparte woning die 

beheerd wordt door de instelling. De behandeling is gericht op het vergroten van 

zelfstandigheidsvaardigheden, waarbij het einddoel het zelfstandig kunnen wonen is. De cliënt woont 

niet meer in groepsverband. Bij de behandeling is uitgebreid aandacht voor de hulpbronnen die de 

cliënt in zijn sociale netwerk heeft, kan ontwikkelen en de manier waarop hij daarvan gebruik kan 

maken in de opbouw van een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Individuele zelfstandigheidstraining is 

bedoeld voor cliënten vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke beperking die hulp nodig hebben 

vanwege cognitieve, psychosociale en/of intrapsychische problematiek in combinatie met een tekort 

aan praktische en sociale vaardigheden en die op termijn perspectief hebben op zelfstandig wonen, 

al dan niet met ambulante ondersteuning.  

Door de hervorming van de langdurige zorg, het scheiden van wonen en zorg en de 

extramuralisering, wordt steeds vaker ambulante ondersteuning gegeven en komen jongeren steeds 

vaker buiten het instellingsterrein te wonen. Daarnaast wil de overheid door het invoeren van de 

participatiewet in 2015 bereiken dat meer mensen met een beperking aan het werk gaan. 

Zelfstandigheid en participatie worden dus steeds belangrijker vanuit de overheid, maar ook vanuit 

de jongeren en zorginstellingen. Vanaf ongeveer zestien jaar vinden de jongeren het hebben van 

bijvoorbeeld werk en het zelfstandig kunnen wonen steeds belangrijker. Daarom wordt ook vanuit de 
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zorginstellingen ernaar gestreefd om cliënten vanaf ongeveer hun zestiende meer zelfstandigheid te 

bieden waar mogelijk, door bijvoorbeeld wonen in een appartementencomplex op het 

instellingsterrein of in een appartement buiten het instellingsterrein met (ambulante) ondersteuning.  

Aan de hand van de in dit hoofdstuk besproken problematiek, zorglandschap en leefomgeving van 

jongeren met een licht verstandelijke beperking wordt onderstaand profiel gekozen dat gebruikt zal 

worden voor het onderzoek. In figuur 2.3 is het gedeelte van dit profiel ten opzichte van de gehele 

LVB populatie bij De La Salle donkerblauw gemarkeerd. De verhouding externaliserend, 

internaliserend en de combinatie hiervan landelijk gezien, is onbekend. 

Jongeren met een licht verstandelijke beperking tussen de 16 en 23 jaar met externaliserende 

gedragsproblematiek en perspectief op zelfstandig wonen, maar die wel nog residentiële 

behandeling nodig hebben. 

Jongeren die aan dit profiel voldoen wonen, gezien hun leeftijd en perspectief, veelal in een 

appartementencomplex op een instellingsterrein. Behandelvormen die in een 

appartementencomplex voor jongeren met een licht verstandelijke beperking gegeven worden zijn 

intensieve orthopedagogische behandeling, zelfstandigheidstraining en individuele 

zelfstandigheidstraining. 

 
 
 
 

 

 

 

Figuur 2.3: Schematische weergave van het profiel in vergelijking met de LVB populatie bij De La Salle in 2011. 

Percentages afkomstig uit Brummer, 2011 (10.3% onbekend) 
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Jongeren met een licht verstandelijke beperking met externaliserende gedragsproblematiek 

hebben, zoals besproken in hoofdstuk 2, vaak problemen in de (woon)omgeving. Het is 

echter van belang om deze problemen zoveel mogelijk te voorkomen, zodat zij beter kunnen 

participeren in de maatschappij. Huisvesting kan hieraan bijdragen. In Aarts (2006) wordt 

gesteld dat individuen meer tevreden zullen zijn en beter zullen presteren wanneer 

kenmerken van de persoon en de omgeving overeenkomen of congruent zijn. Het Person 

Environment-fit model (PE-fit model) beschrijft de relatie tussen de gebruiker, omgeving en 

gedrag en welzijn.  

Het PE-fit model stelt dat gedrag wordt beïnvloed door de mate waarin de behoeften en capaciteiten 

die mensen hebben overeenstemmen met de omgeving. Dit betekent dat 1) de persoonlijke 

behoeften (needs) in overeenstemming moeten zijn met de faciliteiten in de omgeving (resources) en 

2) de persoonlijke vaardigheden en competenties (capacities) in overeenstemming moeten zijn met 

datgene wat de omgeving van iemand vraagt (demands). Een wasmachine moet bijvoorbeeld 

voldoen aan de functies die de gebruiker nodig heeft (1) en de gebruiker moet de vaardigheden 

hebben om de wasmachine op correcte wijze te gebruiken (2). Een ‘misfit’ zorgt voor psychische 

belasting, wat gevolgen kan hebben voor het gedrag en welzijn van een persoon (Heijs, 2006). Deze 

relatie is schematisch weergegeven in figuur 3.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Door de omgeving af te stemmen op de behoeften en capaciteiten van jongeren met een licht 

verstandelijke beperking, kan het welzijn en gedrag van de jongeren beïnvloed worden. Het gaat 

hierbij om de behoeften die gerelateerd zijn aan het wonen. Behoeften worden op basis van Heijs 

(2013) in Peeters (2013) gedefinieerd als de lichamelijke of geestelijke toestanden (doelen), of 

activiteiten om die te bereiken, die fundamenteel zijn voor fysiologisch, sociaal en psychologisch 

welzijn in het gebruiksproces. Behoeften zijn dus kenmerken van gebruikers. Het zijn toestanden of 

doelen, of activiteiten die nodig zijn om die toestanden of doelen te bereiken.  

Capaciteiten omvatten de vaardigheden en competenties die jongeren met een licht verstandelijke 

beperking hebben. Jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben vaak een beperkte 

sociale redzaamheid, een beperkt cognitief vermogen en beperkte vaardigheden met betrekking tot 

de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Door het gebrek aan vaardigheden hebben de jongeren 

ondersteuning nodig. Dit kan van invloed zijn op de behoeften. De capaciteiten worden in dit 

hoofdstuk daarom bij de behoeften ondergebracht. 

Figuur 3.1: PE-fit model (Gebaseerd op Heijs, 2006) 

Person 
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Capacities 

Fit/misfit 
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In dit hoofdstuk worden, aan de hand van literatuur, de woonbehoeften en -capaciteiten van 

jongeren met een licht verstandelijke beperking bepaald. In paragraaf 3.1 zullen eerst de algemene 

menselijke behoeften volgens Maslow besproken worden. Vervolgens zullen in paragraaf 3.2 aan de 

hand van het Quality of Life model van Schalock de behoeften van mensen met een verstandelijke 

beperking behandeld worden. Hierbij komen tevens de capaciteiten van de jongeren ter sprake. In 

paragraaf 3.3 zullen de woonbehoeften en de daaraan verbonden capaciteiten van jongeren met een 

licht verstandelijke beperking worden omschreven. Op basis van de behoeften en capaciteiten zullen 

in hoofdstuk 4 relaties gelegd worden met de omgeving en onderzocht worden hoe de 

omgevingsaspecten kunnen bijdragen aan het beïnvloeden van het gedrag van jongeren met een 

licht verstandelijke beperking. 

3.1 Algemene behoeften van Maslow 

De meest bekende behoeftetheorie is die van Abraham Maslow. Volgens Maslow (1943) is er een 

aantal algemene menselijke behoeften te benoemen. Maslow maakt in zijn hiërarchische ordening in 

eerste instantie onderscheid in vijf categorieën met betrekking tot deze behoeften (Maslow, 1943 in 

Green, 2000). De eerste categorie is de fysiologische behoefte. Hieronder vallen onder meer 

behoefte aan slaap, voedsel, drinken, uitscheiden van ontlasting, seks, sport en comfort. Het gaat om 

het lichamelijk welzijn van de mens. De tweede categorie is veiligheid. De mens gaat veiligheid 

zoeken in een kleine of grote groep. Dit kan bijvoorbeeld de buurt, het gezin of een bedrijf zijn. 

Andere voorbeelden zijn de behoefte aan huisvesting en het hebben van een goede gezondheid. De 

derde categorie is de behoefte aan sociale participatie. Dit is de behoefte aan sociaal contact en 

relaties met anderen, zoals vriendschap, familie en liefde. De vierde categorie is de behoefte aan 

erkenning, waardering en zelfrespect. Hieronder valt sociale status. De vijfde en laatste categorie is 

de behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfontplooiing. Dit is de behoefte om de eigen 

persoonlijkheid en mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen. Hierbij zijn begrippen als creativiteit, 

spontaniteit, talenten en de verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag van belang.  

Aan deze vijf categorieën werd door Maslow later de cognitieve behoefte en de behoefte aan 

esthetiek toegevoegd. De cognitieve behoefte is de behoefte om te weten en te begrijpen. De 

esthetische behoefte is de behoefte aan schoonheid (Huitt, 2007). De zeven categorieën zijn 

weergegeven in figuur 3.2. Volgens de theorie van Maslow zou eerst voldaan moeten worden aan 

behoeften in een lagere categorie in 

het model alvorens voldaan kan 

worden aan behoeften in een hogere 

categorie. Diverse onderzoeken wijzen 

er op dat de verschillende behoeften 

van Maslow ook nagestreefd kunnen 

worden, zonder dat aan een behoefte 

in een lagere categorie bevredigend is 

voldaan. Een voorbeeld hiervan is de 

ERG-theorie van Alderfer (1972). ERG 

staat voor Existence needs, 

Relatedness needs en Growth needs. 
Figuur 3.2: Algemene behoeften van Maslow (Gebaseerd op Green, 2000) 
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Alderfer heeft bij zijn behoeftetheorie de piramide van Maslow als basis gebruikt. De ‘Existence 

needs’ komen overeen met de fysiologische behoeften en de behoefte aan veiligheid van Maslow. De 

‘Relatedness needs’ komen overeen met de behoeften aan sociale participatie van Maslow en de 

‘Growth needs’ komen overeen met de behoefte aan erkenning en waardering en de behoefte aan 

zelfontplooiing van Maslow. Alderfer stelt daarbij dat er wél tegelijkertijd aan behoeften in hogere 

categorieën voldaan kan worden, zonder dat aan behoeften in lagere categorieën bevredigend 

voldaan is (Alderfer, 1972 in Huitt, 2007). De indeling van Maslow is echter een veel gebruikte 

weergave van de algemene menselijke behoeften. 

3.2 Quality of Life model van Schalock 

Een theorie die in verband te brengen is met de behoeften van mensen met een verstandelijke 

beperking is het Quality of Life model van Schalock. In Schalock, Bonham & Verdugo (2008) worden 

drie factoren onderscheiden die van belang zijn voor iemands kwaliteit van bestaan, namelijk 

zelfstandigheid, sociale participatie en welzijn. Deze drie factoren worden onderverdeeld in acht 

domeinen. De domeinen van kwaliteit van bestaan zijn alle aspecten die gezamenlijk persoonlijk 

welzijn vormen. Deze zijn op de volgende pagina in tabel 3.1 weergegeven. In Koraal Groep, Lunet 

zorg & Prisma (2012) wordt aan de hand van Schalock, Bonham & Verdugo (2008) per domein 

beschreven welk doel er is voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en welke 

capaciteiten daarbij ontwikkeld worden.  

Zelfstandigheid 

De factor zelfstandigheid wordt onderverdeeld in de domeinen 1) persoonlijke ontwikkeling en 2) 

zelfbepaling. Bij persoonlijke ontwikkeling gaat het om het verbeteren van de 

ontplooiingsmogelijkheden, zodanig dat dit leidt tot voldoening en bevrediging bij de jongeren. De 

eigen mogelijkheden en kwaliteiten van jongeren moeten zoveel mogelijk worden benut. Hierbij zijn 

het hebben van mogelijkheden om dingen te leren en ervaring op te doen door scholing of werk van 

belang. De jongeren hebben zo de mogelijkheid om nieuwe dingen te ondernemen en de eigen 

creativiteit te uiten. Bij zelfbepaling gaat het om de mogelijkheid om eigen keuzes te maken, zolang 

dat maatschappelijk aanvaardbaar is (Koraal Groep, Lunet zorg & Prisma, 2012; IGZ, 2013). Als de 

jongeren zoveel mogelijk de regie hebben over hun eigen leven, vergroot dat de autonomie. Iemand 

is autonoom als hij de mogelijkheid heeft om zelf de regie over zijn of haar leven te voeren en zelf 

keuzes te maken in het gebruik van de (ruimtelijke) omgeving (Hoekstra & Liempd, 2004).  

Sociale participatie 

De factor sociale participatie wordt onderverdeeld in de domeinen 1) interpersoonlijke relaties, 2) 

sociale inclusie en 3) rechten. Bij interpersoonlijke relaties gaat het om het opbouwen en 

onderhouden van een sociaal netwerk, zowel in aantal als in kwaliteit. Communicatie is van 

essentieel belang voor deze relaties. De ondersteuning is er op gericht om de beleving van het aantal 

en kwaliteit van de persoonlijke relaties te verbeteren en in stand houden. Sociale inclusie is er op 

gericht een zo groot mogelijke deelname aan de samenleving mogelijk te maken. Hierbij is het in 

stand houden van werk, het onderhouden en leggen van contacten met voorzieningen in de 

omgeving, zoals een club of buurthuis, kerken, vrijwilligerswerk, winkels in de omgeving, 

voorzieningen voor dagbesteding en bedrijven belangrijk. Bij rechten gaat het om het verbeteren van 

de beleving van de rechten en plichten die de jongeren als burger en als cliënt hebben. Bij de rechten 
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die de jongeren als burger hebben gaat het bijvoorbeeld om stemrecht. Bij de rechten die de 

jongeren als cliënt hebben gaat het bijvoorbeeld om het recht om te klagen, het recht op privacy en 

het recht op kwaliteit van zorg (Koraal Groep, Lunet zorg & Prisma, 2012; IGZ, 2013). 

Welzijn 

De factor welzijn wordt onderverdeeld in de domeinen 1) emotioneel welzijn, 2) fysiek welzijn en 3) 

materieel welzijn. Bij emotioneel welzijn gaat het om het hebben van een positief zelfbeeld, zich 

thuis voelen in de woon- en werkomgeving, begrepen worden door mensen in de omgeving en het 

krijgen van positieve reacties. De ondersteuning is hierbij gericht op het verbeteren van de beleving 

van het psychisch welbevinden van de jongeren en op maatregelen die het psychisch welbevinden 

verbeteren en in stand houden. Bij fysiek welzijn gaat het om het verbeteren van de gezondheid en 

alles wat hiermee te maken heeft, zoals voeding en mogelijkheid tot recreatie. Ook is het materieel 

welzijn en de beleving hiervan belangrijk voor de jongeren. Hierbij is het verbeteren van de 

sociaaleconomische situatie van belang en huisvesting die voldoet aan de bouwkundige en 

functionele eisen van de jongeren, waarbij onder andere aspecten als openbaar vervoer en 

toegankelijkheid een rol spelen (Koraal Groep, Lunet zorg & Prisma, 2012; IGZ, 2013). 

In tabel 3.1 zijn naast de factoren en domeinen die van belang zijn voor iemands kwaliteit van 

bestaan, indicatoren weergegeven. De indicatoren worden gebruikt om de factoren en domeinen te 

operationaliseren. De indicatoren zijn gebaseerd op een internationale literatuurstudie over de 

kwaliteit van bestaan op de gebieden van onderwijs, speciaal onderwijs, mensen met een 

verstandelijke beperking, mensen met gedragsproblematiek en bij ouderdom. De indicatoren kunnen 

gebruikt worden als referentiekader en kunnen richting geven aan het bepalen van de belangen van 

de individuele persoon, het meten van de kwaliteit van bestaan en kunnen gebruikt worden als kader 

om op kwaliteit van bestaan gericht beleid toe te passen bij zorg- en onderwijsinstellingen (Schalock, 

Bonham & Verdugo, 2008; Van Loon, 2009).  

Tabel 3.1: Quality of Life model (Schalock, Bonham & Verdugo, 2008) 

Factor Domein Indicatoren  

Zelfstandigheid Persoonlijke ontwikkeling Opleidingsniveau, persoonlijke vaardigheden, 
aanpassingsvermogen 

Zelfbepaling Keuzes, autonomie, controle en persoonlijke doelen 

Sociale participatie Interpersoonlijke relaties Sociaal netwerk, vrienden, sociale activiteiten, interactie en 
relaties 

Sociale inclusie Maatschappelijke participatie en ondersteuning 

Rechten Respect, waardigheid, gelijkheid 

Welzijn Emotioneel welzijn Veiligheid, positief zelfbeeld, beperken van stress 

Fysiek welzijn Gezondheid, recreatie, vrije tijd 

Materieel welzijn Financiële status, arbeidssituatie, huisvesting 

 

Een voorbeeld van een zorginstelling die het Quality of Life model in de praktijk brengt is Arduin. 

Arduin is een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en 

biedt ondersteuning in wonen, werken, dagbesteding, scholing en vrije tijd aan haar cliënten. Hierbij 

wordt veel waarde gehecht aan het optimaliseren van de kwaliteit van bestaan van de cliënt. 

In Van Loon (2009) wordt een aantal voorbeelden uit het Quality of Life model van Schalock 

benoemd, die Arduin toepast om kwaliteit van bestaan in de praktijk te brengen. Op de eerste plaats 

wordt dit gedaan door 1) het in de praktijk brengen van zelfbepaling. Iedereen kan zelf voor zijn of 
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haar leven belangrijke keuzes maken en men heeft een eigen woon- en werkkeuze. Daarnaast wordt 

2) sociale inclusie in de praktijk gebracht door het aanbieden van normale woningen voor alle 

cliënten, pleeggezinnen voor kinderen en door cliënten te helpen bij het vinden van werk of 

dagbesteding. 3) Persoonlijke ontwikkeling wordt in de praktijk gebracht door de cliënten te 

stimuleren en de mogelijkheid te bieden om te ‘leren door ervaren’, deelname aan de samenleving 

te stimuleren, scholing en vorming aan de Arduinse School en door zich te richten op emancipatie en 

bewustwording van de cliënten. Tot slot wordt 4) het in de praktijk brengen van ondersteuning 

aangehaald. De cliënt woont in een huis waar hij wil wonen en werken en krijgt vervolgens 

ondersteuning, specifiek gericht zijn of haar behoeften (Van Loon, 2009).  

De indicatoren uit tabel 3.1 worden verderop in dit hoofdstuk gebruikt bij het bepalen van de 

woonbehoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking. De omgeving kan bijdragen aan 

het voorzien in deze behoeften en zo gedrag en welzijn beïnvloeden.  

3.3 Behoeften ten aanzien van wonen 

In deze paragraaf worden de behoeften ten aanzien van wonen bepaald. Er is weinig onderzoek 

gedaan naar de woonbehoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Daarom wordt 

er gebruik gemaakt van woonbehoeften uit onderzoek dat raakvlakken vertoont met jongeren met 

een licht verstandelijke beperking.  

Van Doorn (2012) heeft de woonbehoeften van zelfstandig wonende ouderen onderzocht. De 

woonbehoeften worden gebruikt voor het bepalen van de woningkenmerken die van belang zijn 

voor levensloopgeschikte woningen. Een levensloopgeschikte woning is volgens Van Doorn (2012) 

een overkoepelend begrip voor zelfstandige woningen die geschikt zijn voor bewoning in alle fasen 

van de levensloop, ook wanneer de bewoners zorgbehoevend zijn. Het is aannemelijk dat de 

woonbehoeften zoals bepaald in Van Doorn (2012) daarom ook gebruikt kunnen worden als indicatie 

van de woonbehoeften van zelfstandig wonende jongeren met een licht verstandelijke beperking.  

In Van Doorn (2012) wordt op basis van Aarts (2006) een onderscheid gemaakt in vier clusters met 

betrekking tot de behoeften ten aanzien van wonen. Dit zijn de fysiologische, sociale, psychologische 

en functionele behoeften. Deze worden hieronder toegelicht. 

Fysiologische behoeften – Dit zijn de behoeften die te maken hebben met het lichamelijke welzijn 

van personen. Deze behoeften zijn verbonden met het waarnemingsvermogen door middel van 

zintuigen (horen, voelen, zien, ruiken, proeven).  

Sociale behoeften – Dit zijn de behoeften gerelateerd aan de omgang met andere personen. Sociale 

behoeften hebben betrekking op relaties en contacten tussen personen.  

Psychologische behoeften – Dit zijn de behoeften gericht op het geestelijke welzijn van personen.  

Functionele behoeften – Dit zijn de behoeften gerelateerd aan het kunnen uitvoeren van activiteiten 

in het gebouw. Het gebouw dient het uitvoeren van activiteiten mogelijk te maken en te 

ondersteunen. 
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De clusters worden in Van Doorn (2012) op twee niveaus beschreven. Het eerste niveau bestaat uit 

de doelen of toestanden van de woonbehoeften. Bij het tweede niveau worden de doelen en 

toestanden geconcretiseerd door het benoemen van activiteiten die passen bij de desbetreffende 

doelen of toestanden. Het overzicht zoals geformuleerd door Van Doorn (2012) is weergegeven in 

bijlage 6.  

De behoeften uit Van Doorn (2012) zijn gebaseerd op zelfstandig wonende ouderen. Bij het gekozen 

profiel binnen jongeren met een licht verstandelijke beperking is sprake van zelfstandig wonen, maar 

zij krijgen daarbij wel nog begeleiding ter ondersteuning. De behoeften uit Van Doorn (2012) dienen 

dus aangevuld te worden met behoeften die van belang zijn voor de ondersteuning van jongeren met 

een licht verstandelijke beperking. 

Peeters (2013) heeft in zijn onderzoek de woonbehoeften van zorgbehoevende ouderen in 

woonzorgcentra onderzocht. Peeters vult daarin op basis van Aarts (2006) de woonbehoeften uit Van 

Doorn (2012) aan met woonbehoeften in de context van zorgbehoevende ouderen in 

woonzorgcentra. Omdat in woonzorgcentra sprake is van ondersteuning en begeleiding en dit bij 

jongeren met een licht verstandelijke beperking ook van belang is, kan een aantal van deze 

behoeften gebruikt worden als aanvulling op de woonbehoeften zoals bepaald door Van Doorn 

(2012). De aanvulling van de behoeften uit Peeters (2013) op Van Doorn (2012) is in bijlage 6 te 

vinden. 

Niet alle behoeften uit Van Doorn (2012) en Peeters (2013) gelden op dezelfde manier voor jongeren 

met een licht verstandelijke beperking. Bij jongeren met een licht verstandelijke beperking is 

bijvoorbeeld geen sprake van verpleegkundige verrichtingen, iets wat bij zorgbehoevende ouderen 

wel van belang is. Daarnaast kunnen de behoeften aangevuld worden met behoeften die specifiek 

van belang zijn voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. In paragraaf 3.3.1 tot en met 

3.3.4 worden respectievelijk de fysiologische behoeften, sociale behoeften, psychologische 

behoeften en functionele behoeften omgezet in de behoeftestructuur gerelateerd aan het wonen 

van jongeren met een licht verstandelijke beperking.  

3.3.1 Fysiologische behoeften 

De fysiologische behoeften bestaan ten eerste uit de behoefte aan thermisch comfort, auditief 

comfort en olfactorisch (reuk en geuren) comfort (Van Doorn, 2012). Bij thermisch comfort is het 

aanpassen van de luchttemperatuur, luchtsnelheid, relatieve luchtvochtigheid en stralingswarmte 

van belang. Ten behoeve van auditief comfort moet men de mogelijkheid hebben om het volume van 

apparatuur in de woning aan te passen en voor olfactorisch comfort is het ventileren van de woning 

en het verdringen van onaangename geuren van belang. Het is aannemelijk dat deze behoeften ook 

van toepassing zijn voor het lichamelijk welzijn van jongeren met een licht verstandelijke beperking.  

Naast deze behoeften, wordt in Van Doorn (2012) de behoefte aan visueel comfort, de behoefte aan 

fysieke veiligheid en de behoefte aan hygiëne genoemd. Deze hebben een nadere toelichting nodig. 

Bij visueel comfort wordt in Van Doorn (2012) het aanpassen van de hoeveelheid licht benoemd. Dit 

is ook van belang voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Om deze behoefte te 

specificeren wordt er een onderscheid gemaakt in het aanpassen van kunstmatig licht en natuurlijk 
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licht. Controle over het licht, temperatuur, geluid en geuren in de woning dragen bij aan een 

autonome leefomgeving van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Controle en autonomie 

zijn tevens aspecten die benoemd worden in het Quality of Life model in paragraaf 3.2. 

Bij fysieke veiligheid wordt door Van Doorn (2012) ten eerste het veilig bewegen genoemd. Jongeren 

met een licht verstandelijke beperking gebruiken sneller agressie. ‘Veilig kunnen bewegen’ kan bij 

jongeren met een licht verstandelijke beperking van belang zijn bij het voorkomen van lichamelijk 

letsel als gevolg van agressieve voorvallen in de woning. Deze behoefte wordt daarom veranderd in 

‘letsel als gevolg van agressieve voorvallen voorkomen’. Daarnaast wordt door Van Doorn (2012) het 

vermijden van brand genoemd. Het is aannemelijk dat dit ook van toepassing is op het lichamelijk 

welzijn van jongeren met een licht verstandelijke beperking. 

Onder de behoefte aan hygiëne vallen handen wassen, haren wassen en douchen/baden (Van Doorn, 

2012). Deze behoefte kan bij jongeren met een licht verstandelijke beperking aangevuld worden met 

de behoefte om de woning schoon te maken en schoon te houden. Hoewel deze behoeften van 

invloed kunnen zijn op het welzijn van jongeren met een licht verstandelijke beperking, hebben ze 

vooral betrekking op de algemene dagelijkse levensverrichtingen en huishoudelijke dagelijkse 

levensverrichtingen. Deze horen bij het functionele cluster en worden daarom daar ingedeeld. 

In Peeters (2013) worden ook de tast- en bewegingsbehoeften en de behoefte aan beschutting en 

bescherming genoemd. Bij tast- en bewegingsbehoeften gaat het om het bedienen van apparaten en 

het veilig kunnen bewegen. Het bedienen van apparaten is voor jongeren met een licht 

verstandelijke beperking een huishoudelijke dagelijkse levensverrichting (HDL) en valt daarom onder 

de functionele behoeften. Veilig kunnen bewegen valt onder fysieke veiligheid. Ook wordt door 

Peeters de behoefte aan beschutting en bescherming genoemd. Volgens Van Doorn (2012) gaat het 

hierbij om de thermische aspecten daarvan, ofwel beschutting en bescherming van weersinvloeden 

waardoor een comfortabel klimaat wordt gerealiseerd. Deze behoeften vallen daarom onder de 

behoefte aan thermisch comfort. Het is aannemelijk dat dit ook van toepassing is op jongeren met 

een licht verstandelijke beperking. 

Jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben geen begeleiding nodig gerelateerd aan de 

fysiologische woonbehoeften. In tabel 3.2 zijn de fysiologische behoeften samenvattend 

weergegeven. Bij elke behoefte wordt aangegeven welke uit Van Doorn (2012) afkomstig is, welke 

behoefte aangepast/aangevuld is in de context van jongeren met een licht verstandelijke beperking 

en indien van toepassing welke behoefte afkomstig is uit Peeters (2013).  
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3.3.2 Sociale behoeften 

De sociale behoeften worden onderverdeeld in sociaal contact en privacy (Van Doorn, 2012). Bij 

sociaal contact kan een onderscheid gemaakt worden in directe en indirecte sociale contacten in de 

woning en directe en indirecte sociale contacten buiten de woning.  

Bij direct sociaal contact in de woning gaat het om de behoefte om familie, vrienden en kennissen te 

ontvangen in de woning, de mogelijkheid om logees te ontvangen en het hebben van controle over 

het type interactie. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking is daarnaast de 

mogelijkheid om (vertrouwelijke) gesprekken te kunnen voeren met begeleiders van belang. Deze 

behoefte wordt daarom toegevoegd aan directe sociale contacten. Direct sociaal contact is ook nodig 

voor het krijgen van (een gevoel van) erkenning en waardering, bijvoorbeeld door begeleiders. Dit 

wordt tevens genoemd in het Quality of Life model in paragraaf 3.2. 

Naast direct sociaal contact in de woning, is privacy van belang voor jongeren met een licht 

verstandelijke beperking. Deze twee aspecten zijn aan elkaar gerelateerd. Volgens Van Doorn (2012) 

valt onder privacy de mogelijkheid om zichzelf af te zonderen, het tegenovergestelde van direct 

sociaal contact. Peeters (2013) voegt daar zich terug kunnen trekken met gasten en het opbergen 

van persoonlijke spullen aan toe. Daarnaast is het voor jongeren met een licht verstandelijke 

beperking van belang dat zij zich kunnen afzonderen met begeleiders. Deze behoefte wordt daarom 

aangevuld onder privacy. Omdat direct sociaal contact in de woning en privacy aan elkaar 

gerelateerd zijn, worden deze behoeften samengevoegd tot ‘direct sociaal contact in de woning en 

privacy’. 

Bij indirect sociaal contact in de woning gaat het om de mogelijkheid te e-mailen en bellen. Indirect 

sociaal contact vindt tegenwoordig via internet plaats via e-mail en ook via bijvoorbeeld social media. 

Internetten wordt daarom als algemene term toegevoegd aan indirect sociaal contact, om sociaal 

contact via de computer aan te duiden. 

Bij direct sociaal contact buiten de woning gaat het bij jongeren met een licht verstandelijke 

beperking om het onderhouden en leggen van contacten in de omgeving, zoals via een club of 

buurthuis, kerken, vrijwilligerswerk, winkels, voorzieningen voor dagbesteding en bedrijven. Het is 

daarbij van belang dat jongeren in dergelijke ruimte controle hebben over het type interactie. Deze 

behoefte wordt daarom aan direct sociaal contact buiten de woning toegevoegd. 

Tabel 3.2: Fysiologische behoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking

Cluster Behoeften niveau 1 (doelen en toestanden) Behoeften niveau 2 (activiteiten)

Luchttemperatuur aanpassen,

Luchtsnelheid aanpassen,

Relatieve vochtigheid aanpassen,

Stralingswarmte aanpassen

Hoeveelheid kunstmatig licht aanpassen,

Hoeveelheid natuurlijk licht aanpassen

Auditief comfort Volume van apparatuur aanpassen

Ventileren van de woning, 

Maskeren van geuren

Letsel als gevolg van agressie voorkomen, 

Brand vermijden

Fysiologisch

Thermisch comfort

Visueel comfort

Olfactorisch (reuk en geuren) comfort

Fysieke veiligheid

Op basis van Van Doorn (2012) Op basis van Peeters (2013) Aangevuld/ aangepast 
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Ook wordt in Van Doorn (2012) de behoefte aan het geven en ontvangen van hulp genoemd. Bij 

jongeren met een licht verstandelijke beperking is hulp in het sociale cluster van belang voor het 

ontwikkelen van sociale vaardigheden. Zij hebben vaak moeite met het aangaan van sociale 

interacties, waardoor zij ondersteuning van de begeleiding krijgen bij het ontwikkelen van dergelijke 

vaardigheden. Om deze vaardigheden onder begeleiding te kunnen ontwikkelen is het voeren van 

groepsgesprekken in een gemeenschappelijke ruimte van belang. Deze behoefte wordt daarom aan 

direct sociaal contact buiten de woning toegevoegd. In een dergelijke ruimte is het noodzakelijk dat 

jongeren met een licht verstandelijke beperking controle hebben over het type interactie. Ook deze 

behoefte zal daarom aan direct sociaal contact buiten de woning worden toegevoegd. 

Bij indirect sociaal contact buiten de woning gaat om de mogelijkheid om post en pakketjes te 

versturen en te e-mailen en te bellen (Van Doorn, 2012). Ook wordt het ophangen van advertenties 

genoemd. Bij jongeren lijkt deze behoefte niet van toepassing. Tegenwoordig vindt adverteren vooral 

via internet plaats. Indirect sociaal contact buiten de woning kan ook via social media plaatsvinden. 

Deze behoefte wordt daarom toegevoegd. 

De sociale behoeften worden door Peeters (2013) aangevuld met de behoefte aan plezier en 

vermaak en de behoefte om te reageren en zich te verdedigen. Bij de behoefte aan plezier en 

vermaak in het sociale cluster gaat het bij jongeren met een licht verstandelijke beperking om de 

mogelijkheid om activiteiten met anderen te kunnen ondernemen. Bij reageren en verdedigen gaat 

het erom dat de jongeren de mogelijkheid moeten hebben om te reageren op en zich te verdedigen 

tegen beschuldigingen van anderen. Het gaat bij jongeren met een licht verstandelijke beperking 

bijvoorbeeld om beschuldigingen dat iemand iets kapot heeft gemaakt. Hier is de begeleiding vaak bij 

betrokken. Deze behoefte valt bij jongeren met een licht verstandelijke beperking daarom onder 

‘groepsgesprekken voeren’. 

De behoefte zich te meten en vergelijken valt bij jongeren met een licht verstandelijke beperking in 

het sociale cluster. In Peeters (2013) wordt deze behoefte in het psychologische cluster genoemd. Bij 

meten en vergelijken gaat het bij jongeren met een licht verstandelijke beperking echter om het 

aangaan van een wedstrijd met anderen of het spelen van een spel. Dit hoort dus bij de sociale 

behoeften en wordt daarom aan dit cluster toegevoegd. 

Tot slot valt in het sociale cluster de behoefte aan sociale veiligheid. Sociale veiligheid is de 

(on)veiligheid veroorzaakt door menselijk handelen. In Van Doorn (2012) en Peeters (2013) valt deze 

behoefte uitsluitend in het psychologische cluster. Het kan hierbij echter gaan om échte veiligheid, 

ofwel ‘veilig zijn’ in de woning (sociaal) en het veiligheidsgevoel, ofwel het ‘veilig voelen’ in de 

woning en de woonomgeving (psychologisch). Bij ‘veilig zijn’ gaat het om de mogelijkheid om de 

eigen woning af te sluiten en het voorkomen van indringers. Het is de objectieve sociale veiligheid. 

Deze behoeften wordt toegevoegd aan het sociale cluster. 

In het Quality of Life model in paragraaf 3.2 wordt ten behoeve van sociale inclusie de behoefte aan 

maatschappelijke participatie genoemd. Maatschappelijke participatie wordt gerealiseerd door het 

aangaan en onderhouden van sociale contacten. Deze behoefte is verwerkt in dit cluster. Het totale 

overzicht van de sociale woonbehoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking is in 

tabel 3.3 weergegeven. 
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3.3.3 Psychologische behoeften 

Psychologische behoeften zijn gericht op het geestelijk welzijn. Hierbij gaat het om de behoefte aan 

personificatie, sociale veiligheid, zelfontplooiing en het vermijden van stress (Van Doorn, 2012). Bij 

personificatie gaat het om de behoefte om de woning naar eigen voorkeur aan te kleden, in te 

richten en persoonlijke bezittingen te kunnen tonen. Ook valt de behoefte aan esthetiek hieronder. 

Personificatie kan tevens bijdragen aan een gevoel van erkenning. 

Bij sociale veiligheid in het psychologische cluster gaat het om het ‘veilig voelen’ in de woning en de 

woonomgeving. Het is de subjectieve sociale veiligheid. Voor het veilig voelen in de woning zijn 

sociale controle, het voorkomen van inkijk in de woning, de mogelijkheid om naar buiten te kijken en 

het kunnen waarschuwen van anderen bij calamiteiten van belang. Voor het veilig voelen in de 

woonomgeving zijn sociale controle, bekend zijn met de woonomgeving en de kans op onveilige 

situaties verkleinen van belang (Van Doorn, 2012). De begeleiding van jongeren met een licht 

verstandelijke beperking kan bijdragen aan een veilig gevoel, door het houden van toezicht. Dit 

wordt daarom toegevoegd aan de behoeften aan subjectieve sociale veiligheid. 

Bij zelfontplooiing gaat het bij jongeren met een licht verstandelijke beperking om de mogelijkheid 

om in de woning hobby’s uit te oefenen en om het leveren van waardevolle prestaties op het werk 

en/of school. De begeleiding biedt ondersteuning om de ontplooiingsmogelijkheden van de jongeren 

te verwezenlijken en optimaliseren, zodat dit leidt tot bevrediging bij de jongeren. Hierbij wordt hulp 

geboden bij het zoeken van scholing, mogelijkheden om dingen te leren en ervaringen op te doen en 

bij het zoeken van werk of alternatieven daarvoor. Gerelateerd aan deze behoefte is de behoefte aan 

plezier en vermaak. Bij de behoefte aan plezier en vermaak in het psychologische cluster gaat het om 

de mogelijkheid om zich alleen te kunnen vermaken, door het kunnen uitoefenen van hobby’s in de 

woning, door televisie te kijken en door radio of muziek te luisteren. Door jongeren wordt ook vaak 

het internet gebruikt voor plezier en vermaak, door bijvoorbeeld het spelen van een computerspel. 

Internetten wordt daarom toegevoegd bij plezier en vermaak. 

Tabel 3.3:  Sociale behoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking

Cluster Behoeften niveau 1 (doelen en toestanden) Behoeften niveau 2 (activiteiten)

Logees ontvangen,

Familie, vrienden en kennissen ontvangen,

Begeleiders ontvangen,

Controle hebben over type interactie,

Zich kunnen afzonderen van iedereen,

Zich kunnen terugtrekken met gasten,

Persoonlijke bezittingen opbergen,

Zich kunnen terugtrekken met begeleiders

Internetten (e-mail, social media),

Bellen

Onderhouden en leggen van contacten in de omgeving,

Direct sociaal contact buiten de woning
Groepsgesprekken voeren (aanleren/trainen van sociale 

vaardigheden),

Controle hebben over type interactie

Indirect sociaal contact buiten de woning Brieven en pakketjes posten, e-mailen, social media, bellen

De behoefte aan plezier en vermaak Ondernemen van activiteiten met anderen

Meten en vergelijken met anderen Spel spelen/ wedstrijd houden met anderen

Woning kunnen afsluiten,

Indringers voorkomen

Sociaal

Direct sociaal contact binnen de woning en 

privacy

Indirect sociaal contact binnen de woning

Objectieve sociale veiligheid (veilig zijn)

Op basis van Van Doorn (2012) Op basis van Peeters (2013) Aangevuld/ aangepast 
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Ook is het vermijden van stress van belang voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. In 

Van Doorn (2012) wordt benoemd dat het, ten behoeve van het vermijden van stress, noodzakelijk is 

om geluidsoverlast te beperken, actief bezig te blijven, naar buiten te kunnen kijken en te kunnen 

ontspannen. Echter, er zijn meer factoren die kunnen bijdragen aan het vermijden van stress bij 

jongeren met een licht verstandelijke beperking. Binnen deze groep vallen bijvoorbeeld ook jongeren 

met autisme. Bij hen kunnen glimmende materialen stress veroorzaken. In navolging van het PE-fit 

model (gedrag wordt beïnvloed door de mate waarin de behoeften en capaciteiten die mensen 

hebben overeenstemmen met de omgeving) kan gesteld worden dat door de fysiologische, sociale, 

psychologische en functionele behoeften overeen te stemmen met de omgeving, stress zoveel 

mogelijk wordt vermeden. De behoefte om geluidsoverlast te beperken, actief bezig te blijven, naar 

buiten te kunnen kijken en te ontspannen worden daarom veranderd in ‘voorzien in de fysiologische, 

sociale, psychologische en functionele behoeften’. 

In het psychologische cluster valt ook de behoefte aan perceptie. In Van Doorn (2012) is de behoefte 

aan perceptie ingedeeld in het functionele cluster. Bij perceptie gaat het om op correcte wijze 

herkennen en interpreteren van de omgeving; oftewel weten wat iets is en waarvoor iets dient.  De 

jongeren moeten kunnen herkennen wat specifieke woononderdelen zijn en waarvoor ze dienen. De 

behoefte aan perceptie wordt daarom ingedeeld in het psychologische cluster. 

Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat probleemgroepen vaak niet zomaar geaccepteerd worden in de wijk. 

Acceptatie is belangrijk voor participatie aan de samenleving en een gevoel van eigenwaarde. 

Acceptatie in de omgeving wordt daarom als doel toegevoegd aan het psychologische cluster. Het 

voorzien in de psychologische behoeften kan bijdragen aan het creëren van een autonome 

leefomgeving. De psychologische behoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn 

in tabel 3.4 weergegeven. 

 

Tabel 3.4:  Psychologische behoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking

Cluster Behoeften niveau 1 (doelen en toestanden) Behoeften niveau 2 (activiteiten)

Sociale controle,

Bekend zijn met de woonomgeving,

Kans op onveilige situaties verkleinen,

Inkijk in woning voorkomen,

Naar buiten kunnen kijken,

Kunnen waarschuwen van anderen,

Toezicht door begeleiding

Aankleden van de woning met kleine en grote spullen, 

Inrichten van de woning,

Tonen van persoonlijke bezittingen, 

Esthetiek

Hobby binnen de woning uitoefenen,

Werken en/of naar school gaan,

Ondersteuning van de begeleiding 

Hobby binnen de woning uitoefenen,

De behoefte aan plezier en vermaak TV kijken, radio of muziek luisteren,

Internetten

Toepassen van affordanties (eigenschappen van de omgeving),

Bekend zijn met de omgeving

Vermijden van stress
Voorzien in fysiologische, sociale, psychologische en functionele 

behoeften

Acceptatie in de omgeving −

Subjectieve sociale veiligheid (veilig voelen) 

Psychologisch

Personificatie

Zelfontplooiing (en leveren van waardevolle 

prestaties)

Perceptuele behoeften (weten wat iets is, 

waar iets voor dient)

Op basis van Van Doorn (2012) Op basis van Peeters (2013) Aangevuld/ aangepast 
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3.3.4 Functionele behoeften  

Het functionele cluster bevat de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), mobiliteit, 

vrijetijdsbesteding, huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL) en verpleegkundige 

verrichtingen (Van Doorn, 2012). Er is bij jongeren met een licht verstandelijke beperking echter geen 

sprake van verpleegkundige verrichtingen. Wel is het van belang dat de jongeren de mogelijkheid 

hebben om groepsgesprekken te voeren, voor het aanleren en trainen van sociale vaardigheden. 

Deze behoefte valt in het sociale cluster en is daar reeds benoemd onder indirect sociaal contact 

buiten de woning. 

Peeters (2013) omschrijft ADL als de dagelijks terugkerende basisverrichtingen die je moet kunnen 

uitvoeren om zelfstandig te kunnen blijven leven op een binnen de maatschappij fatsoenlijk geacht 

niveau. Hieronder valt bij jongeren met een licht verstandelijke beperking eten, drinken, slapen, 

rusten, naar het toilet gaan en zichzelf wassen. HDL zijn handelingen die noodzakelijk zijn voor het 

voeren van het huishouden. Hiervoor zijn boodschappen doen, kleding wassen en strijken, opbergen 

van bezittingen voor langere tijd, opbergen van bezittingen voor kortere tijd, koken, stofzuigen en 

schoonhouden van de woning van belang.  

Voor de ADL en HDL hebben jongeren met een licht verstandelijke beperking begeleiding nodig. De 

taken kunnen de jongeren in principe zelf uitvoeren, maar er is regelmatig toezicht en stimulatie 

nodig. Dit geldt vooral voor de kleine verzorgingstaken, de persoonlijke zorg voor tanden, haren, 

nagels, huid en bij het wassen, eten en drinken en het op orde houden van de woning.  

Daarnaast is er de behoefte aan vrijetijdsbesteding in de woning. Hierbij gaat het om de mogelijkheid 

om in de woning een hobby uit te kunnen oefenen, TV te kijken, radio of muziek te kunnen luisteren 

en te internetten. Ook is het van belang dat jongeren de mogelijkheid hebben om activiteiten met 

anderen in de woning uit te oefenen. Deze activiteit wordt daarom toegevoegd aan 

vrijetijdsbesteding. 

Bij mobiliteit gaat het bij jongeren met een licht verstandelijke beperking om de bereikbaarheid en 

ligging van de woning en voorzieningen waar gebruik van wordt gemaakt in de omgeving. Jongeren 

met een licht verstandelijke beperking moeten de mogelijkheid hebben om deze te kunnen bereiken. 

Aangezien jongeren vaak gebruik maken van de fiets als vervoermiddel, is het bovendien van belang 

dat zij de mogelijkheid hebben om de fiets te stallen bij de woning. Deze behoefte wordt daarom aan 

mobiliteit toegevoegd. 

De functionele behoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn in tabel 3.5 

weergegeven. 
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Tabel 3.5:  Functionele behoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking

Cluster Behoeften niveau 1 (doelen en toestanden) Behoeften niveau 2 (activiteiten)

Eten en Drinken,

Slapen en rusten,

Naar toilet gaan,

Zich zelf wassen,

Toezicht en stimulatie door begeleiding

Boodschappen doen,

Kleding wassen en strijken,

Opbergen van bezittingen voor kortere en langere tijd,

Koken,

Stofzuigen,

Schoonhouden van de woning,

Toezicht en stimulatie door begeleiding

Hobby binnen de woning uitoefenen,

TV kijken, radio of muziek luisteren, internetten,

Ondernemen van activiteiten met anderen

Woning en voorzieningen kunnen bereiken,

Fiets stallen

Vrijetijdsbesteding

Functioneel 

Algemene dagelijkse levensverrichtingen 

(ADL)

Huishoudelijke dagelijkse 

levensverrichtingen (HDL)

Mobiliteit

Op basis van Van Doorn (2012) Op basis van Peeters (2013) Aangevuld/ aangepast 
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Omgevingskenmerken 
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Op basis van de woonbehoeften die bepaald zijn in hoofdstuk 3, worden in dit hoofdstuk de 

omgevingskenmerken bepaald die kunnen bijdragen in het voorzien van de behoeften van 

jongeren met een licht verstandelijke beperking. Dit zal gebeuren aan de hand van literatuur. 

In onderstaand kader wordt de setting van de huisvesting omschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De omgeving kan het gedrag en welzijn van mensen beïnvloeden. Hierbij gaat het om de mate waarin 

de beleving van de omgeving als aangenaam of onaangenaam ervaren wordt en of de omgeving als 

prikkelend wordt ervaren en emoties of een bepaald gedrag opwekt. Sociale contacten kunnen 

bijvoorbeeld gestimuleerd worden door een goede bereikbaarheid van voorzieningen voor het 

onderhouden en leggen van sociale contacten. Aspecten als temperatuur, licht en lucht kunnen het 

menselijk functioneren en het gedrag beïnvloeden. Omgevingspsychologie is de studie die hier 

onderzoek naar doet. Deze studie wordt door Gifford (1997) als volgt gedefinieerd:  

‘’Environmental psychology is the study of transactions between individuals and their physical 

setting’’ (Gifford, 1997) 

De studie houdt zich bezig met de relaties tussen individuen en de gebouwde en natuurlijke 

omgeving. Hierbij worden de omgeving en het gedrag niet als afzonderlijke componenten 

bestudeerd, maar als één eenheid. Vanuit omgevingspsychologisch onderzoek kunnen relaties 

worden gelegd tussen de omgeving en het gedrag van jongeren met een licht verstandelijke 

beperking.  

In paragraaf 4.1 zullen eerst de omgevingskenmerken behorend bij de fysiologische behoeften 

worden omschreven. Vervolgens zullen in paragraaf 4.2 de omgevingskenmerken behorend bij de 

sociale behoeften worden uitgewerkt. Daarna worden in paragraaf 4.3 de omgevingskenmerken 

Setting 

De hieronder beschreven setting is bepaald in samenspraak met Koraal Groep en valt tevens binnen het gekozen profiel 

van jongeren met een licht verstandelijke beperking.  

In het gekozen profiel vallen jongeren met een licht verstandelijke beperking die perspectief hebben op zelfstandig 

wonen. Bij het bepalen van de aandachtspunten voor huisvesting, wordt daarom uitgegaan van een appartement 

(zelfstandige woning in een woongebouw), met gemeenschappelijke ruimten in de omgeving. De begeleiding is niet 

constant fysiek aanwezig. Het appartement heeft de volgende vertrekken en functies: 

 Woonkamer/zithoek 

 Slaapkamer 

 Badkamer 

 Kitchenette 

 Balkon/buitenruimte 

 Bergruimte 

De gemeenschappelijke ruimten bevinden zich niet per definitie in hetzelfde gebouw als de woonruimte, zoals in een 

appartementencomplex (zie hoofdstuk 2), maar kunnen zich ook in de nabijheid van de woning bevinden. De 

gemeenschappelijke ruimten fungeren onder andere als ontmoetingsruimte voor de bewoners.  

Aanwezigheid van deze ruimten en functies bij de huisvesting van jongeren met een licht verstandelijke beperking is 

noodzakelijk, maar de precieze vorm ervan kan verschillen. Dit wordt in onderstaand hoofdstuk aan de hand van 

literatuuronderzoek bepaald. 
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behandeld die relevant zijn voor de psychologische behoeften en in paragraaf 4.4 de 

omgevingskenmerken die kunnen bijdragen in het voorzien van de functionele behoeften. In 

paragraaf 3.4.3 is besproken dat acceptatie in de buurt voor jongeren met een licht verstandelijke 

beperking van belang is. Hiervoor zijn omgevingskenmerken die vanuit omwonenden van belang zijn 

leidend. De omgevingskenmerken voor acceptatie in de buurt zullen daarom in paragraaf 4.5 apart 

besproken worden.  

De omgevingskenmerken kunnen van belang zijn op verschillende schaalniveaus, namelijk de woning 

(W), het woongebouw (G), gemeenschappelijke ruimten (R) of de omgeving van de woning (O). Aan 

het eind van elke sub-paragraaf zullen de omgevingskenmerken samenvattend weergegeven 

worden, waarbij tevens wordt vermeld op welk schaalniveau het desbetreffende omgevingskenmerk 

van belang is. 

4.1 Omgevingskenmerken relevant voor de fysiologische behoeften 

In deze paragraaf worden de omgevingskenmerken besproken die relevant zijn voor de fysiologische 

behoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Hierbij zullen achtereenvolgens de 

kenmerken die van belang zijn voor thermisch comfort, visueel comfort, auditief comfort, 

olfactorisch (reuk en geuren) comfort en fysieke veiligheid behandeld worden.  

4.1.1 Thermisch comfort 

Een ongewenste temperatuur kan overprikkeling van de zintuigen veroorzaken. Overprikkeling door 

een onaangename temperatuur kan irritatie opwekken en kan de prestaties van een persoon 

verslechteren. Bovendien kunnen hitte en koude agressie veroorzaken (Bell, Greene, Fisher & Baum, 

1996). De relatie tussen temperatuur en agressie is weergegeven in figuur 4.1. Hieruit blijkt dat bij 

een ietwat onaangename temperatuur de kans op agressie als gevolg van hitte of koude het grootst 

is. Een aangename temperatuur zal niet tot agressie leiden en bij een extreem onaangename 

temperatuur zal men activiteiten ondernemen om overprikkeling die ontstaan is door hitte of koude 

te ontwijken, bijvoorbeeld door de ruimte te verlaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1: Invloed van temperatuur op agressie (Bell et al., 1996)  
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De omgeving waarin men zich begeeft moet thermisch behaaglijk zijn om overprikkeling als gevolg 

van hitte of koude te voorkomen. Thermisch behaaglijk is de gemoedstoestand die tevredenheid met 

de thermische omgeving uitdrukt. Dit is een subjectief oordeel en is afhankelijk van 

persoonsgebonden factoren en omgevingsgebonden factoren. De persoonsgebonden factoren zijn 

metabolisme, kleding en controle over temperatuur. De omgevingsgebonden factoren zijn de 

luchttemperatuur, stralingstemperatuur, luchtsnelheid en relatieve luchtvochtigheid. Hierbij wordt 

de stralingstemperatuur veroorzaakt door bronnen die warmte of koude afgeven, zoals een kachel of 

ramen. Luchtsnelheid is de snelheid waarmee de lucht zich voortbeweegt. Een onaangename 

luchttemperatuur kan in combinatie met een onaangename luchtsnelheid tocht veroorzaken. 

Luchtvochtigheid is de hoeveelheid waterdamp die zich in de lucht bevindt, waarbij een te hoge of te 

lage luchtvochtigheid een onaangenaam gevoel kan veroorzaken (Aarts, Bakker, Schellen & Hak, 

2005).  

Het is van belang dat jongeren met een licht verstandelijke beperking controle hebben over de 

luchttemperatuur, luchtsnelheid, stralingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Controle door 

middel van een thermostaat kan bijdragen aan het voorkomen van overprikkeling door hitte of 

koude; men heeft controle over de luchttemperatuur. Daarnaast kan zonwering de zontoetreding in 

een woning beïnvloeden en zo bijdragen aan de controle over de luchttemperatuur en 

stralingstemperatuur in de woning (Boerstra & Haans, 2004). Het openen en sluiten van ramen 

(natuurlijke ventilatie) en mechanische ventilatie zijn effectieve manieren om de temperatuur in een 

ruimte te reguleren; men heeft controle over de luchtsnelheid en luchtvochtigheid. De jongeren 

moeten daarom in gebruiksruimten de mogelijkheid hebben om ramen te openen en sluiten en 

controle hebben over mechanische ventilatie in de woning.  

Naast maatregelen die van belang zijn voor controle over temperatuur in de woning, is er ook 

voldoende thermische isolatie nodig ten behoeve van een thermisch behaaglijke omgeving. Hoe 

beter de scheidingsconstructies thermisch geïsoleerd zijn, des te makkelijker wordt het om onder 

uiteenlopende buitencondities, binnen thermisch gewenste omstandigheden te verwezenlijken 

(Aarts et al., 2005).  

In tabel 4.1 zijn de omgevingskenmerken die van belang zijn voor de behoefte aan thermisch comfort 

samenvattend weergegeven. 

4.1.2 Visueel comfort 

Daglicht is bevorderend voor de gezondheid en het welzijn. Gebrek aan raamoppervlak kan een 

gevoel van depressie en angst opwekken en kan het ondernemen van activiteiten tegenwerken (Bell 

et al., 1996; Cbz, 2008). Voor de visuele behoeften is het dus van belang dat in de woning voldoende 

daglichttoetreding mogelijk is en dat inpandige gebruiksruimten voorkomen worden (Gunzburg, 

Tabel 4.1: Omgevingskenmerken relevant voor thermisch comfort 

Omgevingskenmerken relevant voor thermisch comfort 

 Controle over luchttemperatuur door een thermostaat in de woning (W) 

 Controle over luchttemperatuur en stralingstemperatuur door beweegbare zonwering (W) 

 Controle over luchtsnelheid en luchtvochtigheid door het openen en sluiten van ramen (natuurlijke ventilatie) 
(W) 

 Controle over luchtsnelheid en luchtvochtigheid door mechanisch ventilatiesysteem (W) 

 Voldoende thermische isolatie toepassen (W) 
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1974; Johansson & Brunt, 2012). Aarts et al. (2005) geven een indicatie van de benodigde 

raamoppervlakten in woningen. In ruimten die functioneren als verblijfsgebied moet de gezamenlijke 

oppervlakte van lichtopeningen minstens 10 procent van de vloeroppervlakte van de ruimte 

bedragen. Dit is een minimale waarde. Een meer ideale waarde is 20 procent van de 

vloeroppervlakte (Aarts et al., 2005). 

Het is van belang dat men controle heeft over de hoeveelheid licht in de omgeving. Hoewel daglicht 

in een woning bevorderend is voor de gezondheid en welzijn, kan teveel licht als hinderlijk ervaren 

worden (Johansson & Brunt, 2012). Daglicht in de woning kan gereguleerd worden met behulp van 

zonwering in de vorm van schermen of horizontale/verticale lamellen. Kunstmatig licht kan 

gereguleerd worden met behulp van lichtschakelaars. Het gebruik van lichtsensoren in de woning 

moet voorkomen worden, omdat dit van negatieve invloed kan zijn op de controle over het licht. 

Naast bovengenoemde aspecten, kan ook zicht op groen vanuit de woning het welzijn verbeteren. In 

Wells (2000) wordt een aantal onderzoeken omschreven die dit hebben aangetoond. Moore (1981) 

en West (1986) hebben aangetoond dat gevangenen die uitzicht op de natuur hebben minder vaak 

naar de ziekenboeg moeten. Ulrich (1984) en Verderber & Reuman (1987) hebben aangetoond dat 

patiënten in ziekenhuizen die zicht hebben op een natuurlijke omgeving vanuit de kamer, minder 

vaak medicatie nodig hebben en sneller herstellen van een operatie dan mensen die zicht hebben op 

een straat of gebouw. Volgens Tennessen & Cimprich (1995) heeft zicht op groen voordelen ten 

behoeve van het cognitieve vermogen. Studenten die vanuit de woning zicht hebben op een groene 

omgeving, zouden zich beter concentreren op school dan studenten die zicht hebben op de 

bebouwde omgeving. Voor het welzijn van jongeren met een licht verstandelijke beperking kan zicht 

vanuit de woning op een groene, natuurlijke omgeving dus van belang zijn. 

Bij mensen met autisme kunnen kleur- en materiaalgebruik overprikkeling veroorzaken. Omdat bij 

jongeren met een licht verstandelijke beperking regelmatig autisme voorkomt (vooral PDD-NOS), is 

het voor het visueel comfort van belang om hier rekening mee te houden bij de huisvesting. 

Glimmende materialen, drukke kleurpatronen, felle en donkere kleuren (ook in meubilair) en 

spierwitte muren moeten worden vermeden bij mensen met autisme. Daarnaast kan ook fel licht, 

zoals tl-licht, overprikkeling veroorzaken. Effen, lichte kleuren en hout- en natuurtinten kunnen juist 

wel positieve effecten hebben op het voorkomen van overprikkeling bij mensen met autisme (Beek, 

2009; Visser & Verheij, 2008).  

In tabel 4.2 zijn de omgevingskenmerken die van belang zijn voor de behoefte aan visueel comfort 

samenvattend weergegeven. 
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4.1.3 Auditief comfort 

Geluidsoverlast is een van de meest genoemde oorzaken van irritatie in de omgeving. Bij groepen 

waar vaker agressie voorkomt kan overprikkeling door geluid zelfs agressie veroorzaken (Bell et al., 

1996). Ten behoeve van auditief comfort is het van belang om geluidsoverlast te voorkomen. 

Geluidsoverlast kan zowel binnen de woning als buiten de woning veroorzaakt worden. Sommige 

geluiden veroorzaken irritatie en andere niet. Of een geluid als storend ervaren wordt is afhankelijk 

van de eigenschappen van een persoon. Extraverte personen ervaren een geluid doorgaans minder 

snel als prikkelend dan introverte personen (Bell et al., 1996).  

Ook de kenmerken van het geluid zijn van belang. Er zijn drie kenmerken van geluid die kunnen 

bijdragen aan het veroorzaken van overprikkeling. Ten eerste is dit het volume van het geluid. Hoe 

harder het geluid, hoe groter de kans dat het bijvoorbeeld storend is voor communicatie en hoe 

groter de kans dat hierdoor overprikkeling wordt veroorzaakt. Ten tweede de voorspelbaarheid van 

het geluid: een onregelmatig, onvoorspelbaar geluid veroorzaakt sneller stress en irritatie dan 

geluiden die regelmatig en voorspelbaar zijn. Bovendien is bij onvoorspelbare geluiden meer 

aandacht nodig om ze te beoordelen, waardoor mensen zich juist meer op het geluid gaan focussen. 

Het derde aspect van geluid dat overprikkeling kan veroorzaken is als men geen controle heeft over 

het geluid. Geluid dat bijvoorbeeld door de buren gemaakt wordt, kan vervelender zijn dan geluid in 

je eigen huis. Over het geluid van de buren kun je namelijk minder of geen controle uitoefenen. Als 

men geen controle heeft over geluid kan dat sneller irritatie opwekken (Bell et al., 1996).  

Om overprikkeling als gevolg van geluid te voorkomen, is het van belang dat overlast veroorzaakt 

door zowel geluiden afkomstig van een bron binnen de woning, als overlast veroorzaakt door 

geluiden afkomstig van een bron buiten de woning worden vermeden. 

Binnen de woning moeten jongeren met een licht verstandelijke beperking controle hebben over het 

volume van apparatuur. Als men het volume van apparatuur kan aanpassen kan overprikkeling, 

veroorzaakt door geluiden binnen de woning, worden vermeden. Daarbij kan het van belang zijn dat 

bij apparatuur die geluidsoverlast bij omwonenden kan veroorzaken, een bovengrens ingesteld kan 

worden, zodat het volume beperkt blijft. 

Om overlast door geluid van buiten de woning te beperken dient er ten eerste voldoende 

geluidsisolatie toegepast te worden in scheidingsconstructies. Daarnaast moet de woning van 

jongeren met een licht verstandelijke beperking niet direct verbonden zijn met drukke, 

gemeenschappelijke ruimten. Dit kan overlast veroorzaken door een gebrek aan controle over 

Tabel 4.2: Omgevingskenmerken relevant voor visueel comfort 

Omgevingskenmerken relevant voor visueel comfort 

 Voldoende daglichttoetreding (W) 

 Voorkomen van inpandige gebruiksruimten (W) 

 Controle over daglicht door middel van zonwering (schermen en/of lamellen) (W) 

 Controle over kunstmatig licht door middel van schakelaars (W) 

 Voorkomen gebruik van lichtsensoren (W) 

 Zicht op groen vanuit de woning (W) 

 Voorkomen glimmende materialen, drukke kleurpatronen, felle en donkere kleuren, fel licht en spierwitte 
muren bij jongeren met autisme (W, G, R) 

 Gebruik van effen, lichte kleuren en hout- en natuurtinten bij jongeren met autisme (W, G, R) 
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geluiden die vanuit deze ruimten worden veroorzaakt. Ook moet ligging in een luidruchtig gebied 

voorkomen worden en is een omgeving waar onregelmatige geluiden zijn af te raden. 

Tot slot kan materiaalgebruik bijdragen aan het beperken van geluidsoverlast. Vloeren, wanden en 

plafonds die hard en glad afgewerkt zijn, hebben bijvoorbeeld een laag geluidabsorptieniveau en 

weerkaatsen geluid juist (Gabb, Speicher & Lodl, 1992). Zachte materialen als vloerbedekking en 

gordijnen zijn voorbeelden van geluidsabsorberende materialen (Cbz, 2008). Vooral in de, relatief 

drukke, gemeenschappelijke ruimten, kan het van belang zijn om rekening te houden met het 

materiaalgebruik voor het voorkomen van geluidsoverlast.  

In tabel 4.3 zijn de omgevingskenmerken die van belang zijn voor de behoefte aan auditief comfort 

samenvattend weergegeven. 

4.1.4 Olfactorisch (reuk en geuren) comfort 

Om overlast door geuren te voorkomen is het van belang dat men de lucht in de woning kan 

verversen en dat stank afkomstig vanuit een bron buiten de woning wordt voorkomen. 

Geuren binnen de woning kunnen gereguleerd worden middels natuurlijke ventilatie. Dit kan 

plaatsvinden via roosters in de gevel of ramen en door het openen en sluiten van ramen. Door de 

mogelijkheid om roosters en ramen te kunnen openen kan de lucht binnen de woning ververst 

worden. Door de roosters en ramen te sluiten kan stank vanuit de buitenomgeving in de woning 

worden voorkomen. 

Daarnaast kan de lucht binnen de woning ververst worden door mechanische ventilatie (Cbz, 2008). 

Dit moet tenminste aanwezig zijn bij de kitchenette, het toilet en de badkamer. Mechanische 

ventilatie kan echter geluidoverlast veroorzaken. Het is daarom van belang dat er een systeem 

gekozen wordt dat weinig geluid maakt. Ook moeten jongeren met een licht verstandelijke beperking 

zelf de controle hebben over het wel of niet gebruiken van een dergelijk systeem.  

In tabel 4.4 zijn de omgevingskenmerken die van belang zijn voor de behoefte aan olfactorisch 

comfort samenvattend weergegeven. 

Tabel 4.3: Omgevingskenmerken relevant voor auditief comfort 

Omgevingskenmerken relevant voor auditief comfort 

 Controle over volume van apparatuur binnen de woning (W) 

 Mogelijkheid om een bovengrens bij apparatuur in te stellen (W) 

 Woonruimte niet direct grenzend aan een gemeenschappelijke ruimte (W, R) 

 Voldoende geluidisolatie toepassen in scheidingsconstructies (G) 

 Gebruik van zachte materialen bij de afwerking (R) 

 Ligging in luidruchtige omgeving voorkomen (O) 

 Ligging in een omgeving met onregelmatige geluiden voorkomen (O) 

Tabel 4.4: Omgevingskenmerken relevant voor olfactorisch comfort 
Omgevingskenmerken relevant voor olfactorisch comfort 

 Openen en sluiten van ramen en roosters (natuurlijke ventilatie) (W) 

 Mechanische ventilatie tenminste aanwezig bij de kitchenette, het toilet en de badkamer (W) 

 Controle over mechanisch ventilatiesysteem (systeem met weinig geluid) (W) 
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4.1.5 Fysieke veiligheid 

Bij fysieke veiligheid gaat het erom dat de omgeving en het gebouw zodanig zijn vormgegeven dat 

mensen het veilig kunnen gebruiken (Hoekstra & Van Liempd, 2004). Bij jongeren met een licht 

verstandelijke beperking kan het van belang zijn dat letsel als gevolg van agressieve voorvallen wordt 

voorkomen. De woning en gemeenschappelijke ruimten moeten met andere woorden hufterproof 

zijn (Van der Schaaf, Dusseldorp, Keuning, Janssen & Noorthoorn, 2013). Dit betekent dat materialen 

in de woning en gemeenschappelijke ruimten letselvoorkomend en molestbestendig moeten zijn.  

Post & Keuning (2009) hebben een onderzoek gedaan naar kleinschalige woonvoorzieningen voor 

mensen met een verstandelijke handicap. Hierin wordt een aantal maatregelen genoemd die van 

belang zijn voor letselvoorkomende en molestbestendige ruimten. Een aantal van deze aspecten kan 

ook van belang zijn voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Molestbestendige 

plafonds, stevig uitgevoerde wanden, vloeren, deuren en kozijnen, hoekbeschermers en afgeronde 

hoeken, zwaarder uitgevoerd hang- en sluitwerk en slagvast (gehard) glas kunnen van belang zijn 

voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Bij het materiaalgebruik moet men zich 

afvragen of een dergelijke afwerking wel of niet gevoelig is voor agressie en of het wel of niet 

letselvoorkomend is.  

Daarnaast is het ten behoeve van de fysieke veiligheid van belang dat brand wordt vermeden. 

Doordat veel jongeren met een licht verstandelijke beperking nog beperkte ervaring hebben met 

koken moet ten behoeve van brandpreventie de juiste kookplaat gekozen worden. Een gaskookplaat 

wordt afgeraden, aangezien hier gebruik wordt gemaakt van open vuur. Bovendien kunnen, als men 

vergeet de gaskraan af te sluiten na het koken, gevaarlijke situaties ontstaan. Een gaskookplaat zorgt 

op die manier naast brandgevaar ook voor verstikkingsgevaar. Een inductiekookplaat is een systeem 

dat als veilig bekend staat. De kookplaat is na het koken weer vrij snel afgekoeld en kan vaak zelf 

signaleren of er een pan op de kookplaat staat. Als dit niet het geval is, schakelt de kookplaat zichzelf 

uit. Een dergelijk systeem is dus veel minder gevaarlijk en wordt daarom aangeraden. 

Ook moet brand zo snel mogelijk gesignaleerd kunnen worden door de jongeren, begeleiders en de 

brandweer. Door een snelle signalering kan de schade in het geval van brand worden beperkt. Door 

het gebruik van rook- en brandmelders kan brand sneller worden gesignaleerd. Bewoners kunnen zo 

de woning tijdig verlaten. Doordat de jongeren in geval van brand in paniek kunnen raken en 

mogelijk niet juist handelen, kan het van belang zijn dat er een directe doormelding is aan de 

begeleiders in geval van brand. Hierdoor wordt de kans vergroot dat de brandweer zo snel mogelijk 

wordt opgeroepen (Post & Keuning, 2009).  

In tabel 4.5 zijn de omgevingskenmerken die van belang zijn voor de fysieke veiligheid samenvattend 

weergegeven. 
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4.2 Omgevingskenmerken relevant voor de sociale behoeften 

In deze paragraaf worden de omgevingskenmerken besproken die relevant zijn voor de sociale 

behoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Hierbij zullen achtereenvolgens de 

omgevingskenmerken die relevant zijn voor direct sociaal contact binnen de woning en privacy, 

indirect sociaal contact binnen de woning, direct en indirect sociaal contact buiten de woning, de 

behoefte aan plezier en vermaak, de behoefte zich te meten en vergelijken met anderen en de 

behoefte aan objectieve sociale veiligheid besproken worden. 

4.2.1 Direct sociaal contact binnen de woning en privacy 

Sociaal contact biedt mensen ontspanning en afleiding, kan stimulerend werken en steun bieden. Het 

is een manier om met stressvolle situaties, zoals ziekten en alles wat daarmee samenhangt, om te 

gaan en het herstel ervan te bevorderen (Bell et al., 1996). Jongeren met een licht verstandelijke 

beperking hebben vaak beperkte sociale vaardigheden. Voor hen is sociaal contact daarom ook van 

belang voor de ontwikkeling van deze vaardigheden.  

In de woning moet men de mogelijkheid hebben om familie, vrienden, kennissen en begeleiders te 

ontvangen. Er moet daarom voldoende zitruimte aanwezig zijn. Daarnaast heeft men ook de 

behoefte aan het ontvangen van logees. Om controle over sociale contacten in de woning zoveel 

mogelijk te behouden kan men het van belang vinden dat hiervoor een aparte (tweede) slaapkamer 

in de woning aanwezig is. Zo behouden jongeren met een licht verstandelijke beperking controle 

over de interactie en hebben zij toch de mogelijkheid om logees te ontvangen. Deze ruimte zou 

mogelijk gedeeld kunnen worden met bijvoorbeeld een ruimte voor opslag van spullen. 

Naast sociaal contact is het van belang dat jongeren met een licht verstandelijke beperking 

voldoende privacy hebben. Privacy wordt door Altman (1975) gedefinieerd als ‘’selective control of 

access to the self or to one’s group’’. Het is het vermogen om zichzelf af te kunnen zonderen van 

anderen. Gebrek aan privacy ontstaat wanneer de bewoner een overmaat aan sociale interactie 

ervaart en kan leiden tot het verlies van controle en autonomie en kan tevens een gevoel van 

onveiligheid veroorzaken (Sylvestre, Nelson, Sabloff & Peddle, 2007).  

Jongeren met een licht verstandelijke beperking moeten de sociale interactie en privacy kunnen 

reguleren. Ulrich & Zimring (2004) hebben een onderzoek gedaan naar de invloed van privacy in een 

ziekenhuis. Uit het onderzoek blijkt dat een gebrek aan privacy van negatieve invloed kan zijn op de 

kwaliteit van de communicatie tussen patiënten en personeel; het kan bijvoorbeeld leiden tot 

achterhouden van informatie die van belang is voor personeel van het ziekenhuis. Uit onderzoek van 

Prohansky, Ittelson & Rivlin (1970) blijkt dat privacy in een psychiatrische setting ook van invloed kan 

Tabel 4.5: Omgevingskenmerken relevant voor fysieke veiligheid 

Omgevingskenmerken relevant voor fysieke veiligheid 

 Inductiekookplaat (W) 

 Stevig uitgevoerde wanden, vloeren, deuren, kozijnen en hang- en sluitwerk (W) 

 Hoekbeschermers en/of afgeronde hoeken (W) 

 Slagvast (gehard) glas (W) 

 Molestbestendige plafonds (W) 

 Rook- en brandmelders (W) 

 Automatische doormelding in geval van rook/brand naar begeleiding (W) 
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zijn op het sociale gedrag van patiënten. Als patiënten in een psychiatrische setting de gelegenheid 

hebben om zich terug te trekken, zullen zij zich over het algemeen socialer gedragen. Hoewel beide 

settings anders zijn dan die van jongeren met een licht verstandelijke beperking, kan privacy mogelijk 

ook bij hen sociaal gedrag beïnvloeden.  

Voor de controle over sociale interactie en privacy is het van belang dat jongeren met een licht 

verstandelijke beperking een eigen territorium hebben. In Bell et al. (1996) wordt een territorium als 

volgt gedefinieerd: Territories are relatively stationary areas, often with visible boundaries, that are 

at least temporarily ‘owned’ by someone. Het is dus een vast gebied, ofwel een ruimte, met meestal 

zichtbare grenzen, dat in ieder geval tijdelijk van een bepaald persoon is. De woning fungeert als 

territorium: het is een ruimte die men kan beheersen en waar men controle over heeft. Door zich in 

de woning af te zonderen (bijvoorbeeld van de drukte in gemeenschappelijke ruimten), kan 

overprikkeling voorkomen worden en is er de mogelijkheid om tot rust te komen. Men moet daarbij 

controle hebben over de toegankelijkheid van de woning, zodat ongewenste personen niet zomaar 

binnen kunnen komen. Jongeren met een licht verstandelijke beperking moeten dus de eigen woning 

kunnen afsluiten (Johansson & Brunt, 2012). 

Daarnaast kan het, vooral voor jongeren met een licht verstandelijke beperking met autisme, van 

belang zijn dat zij zich in de woning in een aparte ruimte kunnen afzonderen als er bezoek is van 

bijvoorbeeld begeleiding, vrienden, familie en kennissen. Zij kunnen namelijk de behoefte hebben 

om voor een bepaalde periode alleen te zijn. Door de mogelijkheid zich af te zonderen van anderen 

die zich in de woning bevinden, behoudt men controle over de sociale interactie en privacy als er 

bezoek is. In de woning van jongeren met een licht verstandelijke beperking kan de slaapkamer 

fungeren als ruimte waar men zich kan afzonderen.  

Tot slot moet er voldoende visuele en auditieve privacy in de woning zijn. Voor auditieve privacy 

moet er voldoende geluidsisolatie zijn. Voor visuele privacy moet inkijk in de woning voorkomen 

worden. Ligging direct aan een openbare weg moet dus vermeden worden en gordijnen in de woning 

kunnen bijdragen aan het voorkomen van inkijk. Ook moeten jongeren met een licht verstandelijke 

beperking ten behoeve van privacy de mogelijkheid hebben om persoonlijke bezittingen in de eigen 

woning op te bergen. In de woning moet daarom voldoende bergruimte zijn.  

In tabel 4.6 zijn de omgevingskenmerken die van belang zijn voor de behoefte aan direct sociaal 

contact binnen de woning en privacy samenvattend weergegeven. 

 

 

Tabel 4.6: Omgevingskenmerken relevant voor direct sociaal contact binnen de woning en privacy 
Omgevingskenmerken relevant voor direct sociaal contact binnen de woning en privacy 

 Voldoende zitruimte in de woonkamer (W) 

 Tweede slaapkamer (W) 

 Afsluitbare woning (W) 

 Ruimte om zich af te zonderen in de woning (bijv. slaapkamer) (W) 

 Voldoende geluidisolatie (W) 

 Inkijk in de woning voorkomen (ligging direct aan een openbare weg voorkomen, gordijnen in de woning) (W) 

 Voldoende bergruimte in de woning (W) 
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4.2.2 Indirect sociaal contact binnen de woning 

Jongeren met een licht verstandelijke beperking moeten de mogelijkheid hebben om vanuit de 

woning contact te houden met familie, vrienden en kennissen. Ze moeten mensen door middel van 

indirect sociaal contact kunnen uitnodigen in de woning en kunnen afspreken met anderen. 

Tegenwoordig hebben veel mensen een eigen smartphone, waarmee men zowel kan bellen als 

internetten. Dit geldt echter niet voor iedereen. Voor indirect sociaal contact in de woning is het 

noodzakelijk dat er in de woning een telefoon- en internetaansluiting is. Hierbij kan een draadloze 

internetverbinding de voorkeur hebben, zodat kabels door de woning zoveel mogelijk worden 

voorkomen. 

In tabel 4.7 zijn de omgevingskenmerken die relevant zijn voor de behoefte aan indirect sociaal 

contact binnen de woning samenvattend weergegeven. 

4.2.3 Direct sociaal contact buiten de woning 

Het hebben van sociale contacten buiten de woning biedt jongeren met een licht verstandelijke 

beperking de mogelijkheid om vriendschappen te sluiten en te onderhouden en is nodig voor het 

ontwikkelen van sociale vaardigheden. Het hebben van sociaal contact in de omgeving is 

noodzakelijk voor een goede integratie in de samenleving (Gifford, 1997). Door de gebrekkige sociale 

vaardigheden krijgen jongeren met een licht verstandelijke beperking ondersteuning bij het aanleren 

en trainen van deze vaardigheden door begeleiders. Dit kan plaatsvinden door middel van 

begeleiding in gemeenschappelijke ruimten in de nabijheid van de woning, waar jongeren de 

groepsgesprekken kunnen voeren. Het is van belang dat jongeren met een licht verstandelijke 

beperking de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan groepsactiviteiten, maar zij moeten zelf de 

keuze hebben of en wanneer ze er gebruik van maken. De bereikbaarheid van gemeenschappelijke 

ruimten wordt in paragraaf 4.4.3 besproken. 

Om de sociale interactie te kunnen controleren is het in een gemeenschappelijke ruimte van belang 

dat er voldoende ruimte is. De afstand tot iemand kan namelijk bepalen hoe de interactie verloopt. 

Dit wordt ook wel personal space genoemd. Personal space is een onzichtbare grens die anderen niet 

mogen overschrijden, omdat ze dan te dicht bij de persoon in kwestie komen (Bell et al., 1996). Als er 

te weinig ruimte is, heeft men weinig controle over de afstand tot iemand, wat tot overprikkeling kan 

leiden. 

De gewenste grootte van de personal space kan bij de ene persoon anders zijn dan bij de ander. Dit is 

afhankelijk van persoonlijke kenmerken als leeftijd (de behoefte aan personal space groeit met de 

leeftijd) en persoonlijkheid (introverte personen hebben doorgaans behoefte aan een grotere 

personal space dan extraverte personen). Ook kan de behoefte aan personal space anders zijn bij 

mensen die vaak agressie vertonen. Mensen die snel geneigd zijn tot het gebruik van agressie 

hebben vaak behoefte aan een grotere personal space (Rotov, 1994). Daarnaast is de gewenste 

personal space afhankelijk van met wat voor personen men zich in een ruimte bevindt en welke 

activiteiten verricht worden (Gifford, 1997). Als men zich in een ruimte bevindt met bekende 

Tabel 4.7: Omgevingskenmerken relevant voor indirect sociaal contact binnen de woning 
Omgevingskenmerken relevant voor indirect sociaal contact binnen de woning 

 Telefoonaansluiting (W) 

 Internetaansluiting (W) 



Wonen met een licht verstandelijke beperking 

 
 

 
 

71 

 

personen, zal deze doorgaans kleiner zijn dan met onbekenden en de gewenste personal space bij 

een muziekconcert zal minder groot zijn dan bij een sollicitatiegesprek.  

Als een ruimte als te vol en te druk ervaren wordt, kan crowding ontstaan. Dit is een persoonlijk, 

subjectief gevoel dat er te veel mensen in de omgeving zijn. Naast de grootte van de personal space 

kan ook de verblijfsduur in een ruimte, in hoeverre men vrijwillig of onvrijwillig in een bepaalde 

ruimte is en de afmetingen van de ruimte crowding beïnvloeden. Crowding kan leiden tot een hoge 

hoeveelheid stress en kan daardoor gedragsverandering veroorzaken. Naast agressie kan het ook 

leiden tot het zich onttrekken aan de sociale omgeving (Gifford, 1997).  

Afmetingen van ruimten kunnen bijdragen aan het voorkomen van crowding. Door Cbz (2008) wordt 

een indicatie gegeven van de afmetingen van gangen en plafondhoogte in gemeenschappelijke 

verkeers- en verblijfsruimten die kunnen bijdragen aan het voorkomen van crowding. 

Verkeersruimten zouden tussen de 1,8 meter en 2 meter breed moeten zijn en de minimale 

plafondhoogte in gemeenschappelijke verkeers- en verblijfsruimten moet 2,6 meter zijn.  

Jongeren met een licht verstandelijke beperking met externaliserende gedragsproblematiek kunnen 

gevoelig zijn voor het gebruik van agressie. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste incidenten in 

voorzieningen voor de geestelijke gezondheidszorg zich voordoen in gemeenschappelijke ruimten 

(Nijman, Allertz & Campo, 1995). Dit is weergegeven in figuur 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel het onderzoek gebaseerd is op agressieve voorvallen in een gesloten psychiatrische 

instelling, is het aannemelijk dat gemeenschappelijke ruimte bij jongeren met een licht verstandelijke 

beperking ook het meest gevoelig zijn voor agressieve voorvallen. Activiteiten in gemeenschappelijke 

ruimten kunnen overprikkeling veroorzaken. De ene activiteit is bijvoorbeeld luidruchtiger dan de 

andere. Uit onderzoek van Koolen (1998) naar huisvesting van thuisloze mensen met psychische 

Figuur 4.2: Locatie van agressieve voorvallen in een gesloten psychiatrische inrichting (Nijman et al., 1995 in Cbz, 2008) 
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problemen blijkt bijvoorbeeld dat televisie kijken vaak als storend ervaren wordt in ruimten waar ook 

andere activiteiten verricht worden. Drukke ruimten kunnen de controle over de interactie beperken 

en daardoor tot afzondering leiden. Om overlast van verschillende activiteiten in gemeenschappelijke 

ruimten te voorkomen is het van belang dat activiteiten waarbij veel geluid gemaakt wordt (zoals tv 

kijken), gescheiden worden van activiteiten waarbij weinig geluid gemaakt wordt (zoals het spelen 

van een bordspel). In de gemeenschappelijke ruimten moeten deze vertrekken daarom van elkaar 

gescheiden worden door een deur. Ook moet er voldoende geluidsisolatie worden toegepast. Op 

deze manier kan overprikkeling door activiteiten van anderen zoveel mogelijk worden voorkomen.  

Sociaal contact buiten de woning kan ook plaatsvinden bij voorzieningen voor bijvoorbeeld recreatie, 

sport en andere ontmoetingsplekken. Deze komen in paragraaf 4.2.5 ter sprake. In tabel 4.8 zijn de 

omgevingskenmerken die relevant zijn voor de behoefte aan direct sociaal contact buiten de woning 

samenvattend weergegeven. 

4.2.4 Indirect sociaal contact buiten de woning 

Indirect sociaal contact buiten de woning vindt tegenwoordig voornamelijk plaats door middel van 

een mobiele telefoon. In een gemeenschappelijke ruimte kan de mogelijkheid tot indirect sociaal 

contact geboden worden door een computer met internetverbinding. Voor het versturen van brieven 

is het van belang dat er in de omgeving een brievenbus aanwezig is. Pakketjes kunnen verstuurd 

worden via een postkantoor of servicepunt. Een servicepunt is een plaats, bijvoorbeeld een winkel of 

tankstation, waar consumenten pakketjes kunnen posten en ophalen. 

In tabel 4.9 zijn de omgevingskenmerken die relevant zijn voor de behoefte aan indirect sociaal 

contact buiten de woning samenvattend weergegeven. 

4.2.5 Plezier en vermaak met anderen 

Bij de sociale behoeften aan plezier en vermaak gaat het om activiteiten met anderen. Dit heeft 

vooral betrekking op plezier en vermaak buiten de woning. Dit kan op de eerste plaats in de 

gemeenschappelijke ruimten. Deze moeten nabij de woning liggen en er moet voldoende ruimte zijn 

voor het ondernemen van activiteiten met anderen. Daarnaast is het ten behoeve van plezier en 

vermaak van belang dat er sport- en recreatiemogelijkheden in de omgeving van de woning zijn. Een 

(sport)veldje en een sporthal nabij de woning geven jongeren met een licht verstandelijke beperking 

de mogelijkheid om te sporten, samen met anderen (Robben, 2007). Ten behoeve van recreatie kan 

een park in de nabijheid van de woning een plek bieden om in de buitenomgeving samen te komen 

Tabel 4.8: Omgevingskenmerken relevant voor direct sociaal contact buiten de woning 
Omgevingskenmerken relevant voor direct sociaal contact buiten de woning 

 Gemeenschappelijke ruimten nabij de woning (R) 

 Voldoende (zit)ruimte voor het voeren van groepsgesprekken in gemeenschappelijke ruimten (R) 

 Gemeenschappelijke ruimten van voldoende grootte (verkeersruimten in gemeenschappelijk gebied: 1,8m – 
2,0m breed, plafondhoogte in gemeenschappelijk gebied: minimaal 2,6m) (R) 

 Voldoende geluidsisolatie toepassen (R) 

 Deuren tussen verschillende vertrekken in gemeenschappelijke ruimten (R) 

Tabel 4.9: Omgevingskenmerken relevant voor indirect sociaal contact buiten de woning 
Omgevingskenmerken relevant voor indirect sociaal contact buiten de woning 

 Internetaansluiting in gemeenschappelijke ruimte (R) 

 Brievenbus en postkantoor en/of servicepunt nabij de woning (O) 
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met vrienden. Ook maken jongeren vaak gebruik van bijvoorbeeld de bioscoop of een speelhal. Dit 

zijn faciliteiten die zich doorgaans in de stad bevinden. Het is van belang dat dergelijke faciliteiten 

zich in de nabijheid van de woning bevinden. De bereikbaarheid van voorzieningen wordt in 

paragraaf 4.4.3 besproken. 

Tot slot moet men in de eigen woning voldoende ruimte hebben voor plezier en vermaak met 

anderen. In tabel 4.10 zijn de omgevingskenmerken die relevant zijn voor de behoefte aan plezier en 

vermaak met anderen samenvattend weergegeven. 

4.2.6 Meten en vergelijken met anderen 

Bij de behoefte om zich te meten en vergelijken met anderen gaat het om het aangaan van een 

wedstrijd met anderen, bijvoorbeeld door het houden van een wedstrijd bij een sport of door het 

spelen van een spel. Gemeenschappelijke ruimten kunnen voorzien in deze behoefte door het bieden 

van voldoende (zit)ruimte voor het spelen van bord- en videospellen. Een sportveld en sporthal nabij 

de woning biedt de mogelijkheid om zich in de (buiten)omgeving te meten en vergelijken met 

anderen (Robben, 2007). 

In tabel 4.11 zijn de omgevingskenmerken die relevant zijn voor de behoefte zich te meten en 

vergelijken met anderen samenvattend weergegeven.  

4.2.7 Objectieve sociale veiligheid  

Onder objectieve sociale veiligheid wordt ‘veilig zijn’ in de woning verstaan. Door de kans op 

ongewenste indringers in de woning te verkleinen zijn mensen veiliger. Het is daarom van belang dat 

niet iedereen zomaar toegang heeft tot het woongebouw en de woning. De toegangsdeuren van het 

woongebouw moeten daarom automatisch in het slot vallen en door middel van een 

intercomsysteem (camera met LCD scherm) in de woning moeten jongeren de buitendeur van het 

woongebouw kunnen openen en kunnen zien wie er aanbelt. Daarnaast is het hebben van zicht op 

mensen die bij de voordeur van de woning staan ook van belang. Dit kan door middel van een spion 

(kijkgat) in de voordeur van de woning. Als men kan zien wie er voor de voordeur staat, is de kans op 

ongewenste indringers bij het openen van de voordeur kleiner (Tieman & Herder, 2014).  

In tabel 4.12 zijn de omgevingskenmerken die van belang zijn voor de behoefte aan objectieve 

sociale veiligheid samenvattend weergegeven. 

 

Tabel 4.10: Omgevingskenmerken relevant voor plezier en vermaak met anderen 
Omgevingskenmerken relevant voor plezier en vermaak met anderen 

 Voldoende ruimte voor plezier en vermaak met anderen in de woning (W) 

 Voldoende ruimte in gemeenschappelijke ruimten (R) 

 Gemeenschappelijke ruimten nabij de woning (O) 

 Sportmogelijkheden nabij de woning (bijv. sportveld, sporthal) (O) 

 Recreatiemogelijkheden nabij de woning (bijv. park, bioscoop, speelhal) (O) 

Tabel 4.11: Omgevingskenmerken relevant voor meten en vergelijken met anderen 
Omgevingskenmerken relevant voor meten en vergelijken met anderen 

 Voldoende (zit)ruimte voor het spelen van bord- en videospellen in de woning (W) 

 Voldoende (zit)ruimte voor het spelen van bord- en videospellen in gemeenschappelijke ruimten (R) 

 Sportveld en sporthal nabij de woning (O) 
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4.3 Omgevingskenmerken relevant voor de psychologische behoeften 
In deze paragraaf worden de omgevingskenmerken besproken die relevant zijn voor de 

psychologische behoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Achtereenvolgens 

zullen de kenmerken die van belang zijn voor subjectieve sociale veiligheid, personificatie, 

zelfontplooiing, perceptie en (zelfstandig) plezier en vermaak besproken worden. Onder de 

psychologische behoeften valt ook de behoefte om stress te vermijden. In hoofdstuk 3 is in navolging 

van het PE-fit gesteld dat door aan de fysiologische, sociale, psychologische en functionele behoeften 

te voldoen middels de omgeving, stress zoveel mogelijk wordt vermeden. Ten behoeve van het 

vermijden van stress is het dus noodzakelijk dat de woning en woonomgeving voorzien in de 

kenmerken die aangehaald worden in dit hoofdstuk.  

4.3.1 Subjectieve sociale veiligheid 

Onder subjectieve sociale veiligheid wordt ‘zich veilig voelen’ verstaan. Het gaat om het zich 

beschermd voelen in de woning en de woonomgeving, tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door 

menselijk handelen. Een omgeving waarin veel ongelukken en criminaliteit voorkomen, kan een 

onveilige indruk geven. Dit kan leiden tot stress, depressie en sociale problemen zoals isolatie 

(Alleman, Storm & Penris, 2005).  

Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking is het ten behoeve van een gevoel van sociale 

veiligheid noodzakelijk dat er voldoende sociale controle in de omgeving is. Met sociale controle 

wordt bedoeld dat er mensen in de omgeving aanwezig zijn, waardoor anderen minder snel een 

delict (bijvoorbeeld diefstal) zullen begaan, uit angst om gezien, herkend of gepakt te worden. 

Sociale controle kan onderverdeeld worden in formeel toezicht, semi-formeel toezicht en informeel 

toezicht. Formeel toezicht is toezicht door politie, veiligheidsassistenten of particuliere 

bewakingsdiensten. Semi-formeel toezicht wordt verricht door personen die met een duidelijk doel 

ergens aanwezig zijn, zoals buschauffeurs en winkeliers. Informeel toezicht is toezicht door bewoners 

en passanten (Inicio, 2003). Wanneer andere mensen (voelbaar) aanwezig zijn, voelt men zich 

veiliger in de omgeving. In de woonomgeving van jongeren met een licht verstandelijke beperking 

moet daarom voldoende sociale controle zijn.  

Daarnaast is het van belang dat de omgeving van de woning goed verlicht is. Door voldoende 

verlichting heeft men ‘s nachts een goed overzicht in de omgeving van de woning en wordt de kans 

op onveilige situaties verkleind. Bovendien kan een goed verlichte omgeving ongewenste personen 

afschrikken (Inicio, 2003).  

De begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking kan bijdragen aan een gevoel van 

veiligheid door middel van toezicht. Dit toezicht kan plaatsvinden door de fysieke aanwezigheid van 

begeleiders in gemeenschappelijke ruimten. Doordat de begeleiding niet constant aanwezig is, kan 

Tabel 4.12: Omgevingskenmerken relevant voor objectieve sociale veiligheid (veilig zijn) 

Omgevingskenmerken relevant voor objectieve sociale veiligheid (veilig zijn) 

 Intercomsysteem (W) 

 Spion in de voordeur (W) 

 Toegangsdeuren van het woongebouw moeten automatisch in het slot vallen (G) 
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het van belang zijn dat jongeren de mogelijkheid hebben om contact te leggen met de begeleiding 

vanuit de woning en de gemeenschappelijke ruimten. Een oproep kan plaatsvinden via een knop, 

waardoor er een camera, televisie of spreek/luister verbinding met de begeleiding gelegd kan 

worden (Post & Keuning, 2009).  

Voor een gevoel van veiligheid is het ook noodzakelijk dat jongeren met een licht verstandelijke 

beperking kunnen zien wie er voor de ingang van zowel het woongebouw als de woning staat en dat 

inkijk in de woning wordt voorkomen. Zicht op mensen die voor de ingang van het woongebouw 

staan kan door middel van een intercomsysteem. Zicht op mensen die voor de voordeur van de 

woning staan kan door middel van een spion in de voordeur. Dit is eerder in paragraaf 4.2.7 

besproken. Voor het voorkomen van inkijk in de woning is het van belang dat de woning niet direct 

grenst aan een openbare weg. Inkijk kan ook voorkomen worden door middel van gordijnen. 

Ook moet de woning goed bestand zijn tegen ongewenste indringers. De toegangsdeur van het 

woongebouw moet automatisch in het slot vallen en een inbraakwerende voordeur en ramen in de 

woning, die voorzien zijn van een verstevigd slot, kunnen bijdragen aan het veiligheidsgevoel.  

Tot slot moet de woning zich bevinden in een omgeving die bekend staat als veilig en waar de 

bewoners zich verbonden voelen met de buurt. Als omwonenden zich verbonden voelen met de 

buurt, is men eerder geneigd om een praatje met de jongeren te maken. Dit kan bijdragen aan een 

veilig gevoel. Bovendien zou het de acceptatie van de jongeren in de wijk kunnen bevorderen. 

Omgevingskenmerken die van belang zijn voor de acceptatie in de buurt worden besproken in 

paragraaf 4.5. 

In tabel 4.13 zijn de omgevingskenmerken die van belang zijn voor de behoefte aan subjectieve 

sociale veiligheid samenvattend weergegeven. 

4.3.2 Personificatie 

Personificatie van de omgeving is van belang voor een gevoel van autonomie. Het kan bijdragen aan 

de hechting aan een bepaalde plaats en creëert een gevoel van thuis zijn. Ten behoeve van 

personificatie moet men de mogelijkheid hebben om de woning zelf aan te kleden, in te richten en 

persoonlijke bezittingen te kunnen tonen. Binnen de woning moet dus voldoende inrichtingsvrijheid 

zijn, zodat de bewoners de mogelijkheid hebben om de ruimte naar gelang de behoefte in te kunnen 

delen (Holahan & Saegert, 1973). Daarbij is het van belang dat men de mogelijkheid heeft om zelf de 

kleur van wanden en plafonds te bepalen en dat men zoveel mogelijk het materiaalgebruik in de 

Tabel 4.13: Omgevingskenmerken relevant voor subjectieve sociale veiligheid (veilig voelen) 

Omgevingskenmerken relevant voor subjectieve sociale veiligheid (veilig voelen) 

 Intercomsysteem, spion in de voordeur (W) 

 Woning niet direct grenzend aan een openbare weg (W) 

 Gordijnen in de woning (W) 

 Inbraakwerende voordeur en ramen in de woning (W) 

 Oproepen van begeleiding vanuit de woning en gemeenschappelijke ruimten (camera, televisie of 
spreek/luisterverbinding) (W, R) 

 Toegangsdeur van het woongebouw automatisch op slot (G) 

 Woning in een omgeving met veel sociale controle (O) 

 Goed verlichte woonomgeving (O) 

 Woning in een buurt die bekend staat als veilig (O) 



4. Omgevingskenmerken 

 
 

 
 
76 

 

woning, bijvoorbeeld van de vloer, zelf kan bepalen. Voor het tonen van persoonlijke bezittingen 

gebruikt men vaak de vensterbank. In de woning moet daarom bij de ramen een vensterbank 

aanwezig zijn. Jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben zo de mogelijkheid om de 

woning zoveel mogelijk in te richten op de manier waarbij zij zich in de woning thuis voelen. 

Onder personificatie valt ook esthetiek. Bij esthetiek gaat het om de uitstraling van de woning en 

gemeenschappelijke ruimten. De uitstraling is van belang voor het creëren van een bepaalde sfeer. 

Een huiselijke sfeer geeft in tegenstelling tot een institutionele sfeer een gevoel van autonomie 

(Grieder & Chanmugam, 2013). Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking kan esthetiek 

van belang zijn, zodat zij zich thuis voelen in de woning. Ten behoeve van esthetiek in de woning is 

het van belang dat men de mogelijkheid heeft om de woning naar eigen voorkeur aan te kleden en in 

te richten. 

Huiselijkheid is echter niet alleen van belang in de woning, maar ook in de gemeenschappelijke 

ruimten. Uit onderzoek naar het verbeteren van het welzijn van mensen in verpleeghuizen, is 

bijvoorbeeld gebleken dat een huiselijke sfeer in een gemeenschappelijke woonkamer sociale 

interactie kan bevorderen en mensen vrolijker en minder geagiteerd maakt (Cohen-Mansfield & 

Werner, 1998). Een huiselijke sfeer in gemeenschappelijke ruimten zorgt voor een autonome 

leefomgeving en zou daarom ook bij jongeren met een licht verstandelijke beperking de sociale 

interactie kunnen bevorderen en overprikkeling kunnen tegengaan. Materiaalgebruik kan bijdragen 

aan een huiselijke sfeer in dergelijke ruimten. Jongeren moeten daarom zoveel mogelijk betrokken 

worden bij de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten. Door jongeren mee te laten beslissen 

over de inrichting, bijvoorbeeld bij de keuze van het meubilair en de indeling van de ruimten, kunnen 

zij zich meer verbonden voelen met deze ruimten. 

Er kan daarbij wel ‘sturing’ gegeven worden. In Grieder & Chanmugam (2013) wordt het belang van 

materiaalgebruik in opvangcentra voor slachtoffers van huiselijk geweld aangehaald. Harde, 

glanzende materialen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit creëert namelijk een 

institutionele sfeer. Zachte materialen, zoals vloerbedekking, creëren juist wel een huiselijke sfeer. 

Bij mensen met autisme kan kleur- en materiaalgebruik bovendien overprikkeling veroorzaken. Dit is 

in paragraaf 4.1.2 besproken. Het is aannemelijk dat dit ook van toepassing is op jongeren met een 

licht verstandelijke beperking.  

In tabel 4.14 zijn de omgevingskenmerken die van belang zijn voor de behoefte aan personificatie 

samenvattend weergegeven. 

Tabel 4.14: Omgevingskenmerken relevant voor personificatie 
Omgevingskenmerken relevant voor personificatie 

 Inrichtingsvrijheid in de woning (W) 

 Vensterbank bij de ramen in de woning (W) 

 Zelf bepalen van kleurgebruik van wanden en plafonds in de woning (W) 

 Zelf bepalen van materiaalgebruik (bijv. vloer) in de woning (W) 

 Jongeren met een licht verstandelijke beperking laten meebeslissen over de inrichting van de 
gemeenschappelijke ruimten (bijv. bij de keuze van het meubilair en de indeling van de ruimten) (R) 

 Sturing: zachte materialen zoals vloerbedekking gebruiken in gemeenschappelijke ruimten (R) 

 Sturing: gebruik van harde, glanzende materialen in gemeenschappelijke ruimten voorkomen (R) 
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4.3.3 Zelfontplooiing 

Voor zelfontplooiing is het van belang dat men de mogelijkheid heeft om de eigen talenten te 

ontwikkelen en onderhouden (Winkel & Holahan, 1985). Het ontwikkelen en onderhouden van 

talenten kan bijdragen aan een positief zelfbeeld. Het ontwikkelen van talenten kan plaatsvinden 

door de mogelijkheid om hobby’s in de woning uit te oefenen. In de woning moet dus voldoende 

ruimte zijn zodat men zijn of haar eigen hobby kan uitoefenen (Beek, 2009).  

Het uitoefenen van sommige hobby’s (zoals het bespelen van een muziekinstrument) in de woning 

kan geluidsoverlast bij omwonenden veroorzaken. Het is daarom noodzakelijk dat er voldoende 

geluidsisolatie wordt toegepast. 

Zelfontplooiing buiten de woning kan plaatsvinden op school en/of op het werk (ofwel 

dagbesteding). Hier hebben jongeren de mogelijkheid om talenten en vaardigheden te ontwikkelen 

en om waardevolle prestaties te leveren. Op school en op het werk kunnen jongeren met een licht 

verstandelijke beperking complimenten krijgen, wat belangrijk is voor het zelfvertrouwen. Hierdoor 

kunnen de jongeren zich meer gewaardeerd voelen. Voorzieningen voor school en werk 

(dagbesteding) moeten in de nabijheid van de woning liggen. De bereikbaarheid van voorzieningen 

wordt in paragraaf 4.4.3 besproken. 

Tot slot zou een eigen tuin(tje) bij de woning kunnen bijdragen aan zelfontplooiing. Door de jongeren 

te belasten met het onderhoud ervan, zou men zich meer thuis kunnen voelen in de buurt; men 

heeft een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Echter, of dit geschikt is voor jongeren met een licht 

verstandelijke beperking zal in de interviews achterhaald worden. In tabel 4.15 zijn de 

omgevingskenmerken die van belang zijn voor de behoefte aan zelfontplooiing samenvattend 

weergegeven. 

4.3.4 Plezier en vermaak (zelfstandig) 

Bij de behoefte aan plezier en vermaak in het psychologische cluster gaat het om zelfstandig plezier 

en vermaak. Zelfstandig plezier en vermaak vinden voornamelijk plaats in de woning. Het kunnen 

uitoefenen van hobby’s ten behoeve plezier en vermaak kan verveling voorkomen (Cbz, 2008). De 

omgevingskenmerken die hierbij van belang zijn, zijn in paragraaf 4.3.3 benoemd. In de woning moet 

voldoende ruimte zijn voor het uitoefenen van hobby’s, waarbij er voldoende geluidsisolatie nodig is 

om geluidsoverlast en overprikkeling bij omwonenden te voorkomen. Voldoende geluidsisolatie is 

tevens van belang voor de behoefte aan tv kijken en radio en muziek luisteren in de woning. 

Daarnaast is het voor plezier en vermaak van belang dat er een internetaansluiting in de woning is. 

Zelfstandig plezier en vermaak kunnen ook buiten de woning plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld door 

het uitoefenen van een individuele sport. Een sporthal in de nabijheid van de woning kan van belang 

zijn voor het plezier en vermaak buiten de woning (Robben, 2007). De bereikbaarheid van de 

voorzieningen wordt in paragraaf 4.4.3 besproken. 

Tabel 4.15: Omgevingskenmerken relevant voor zelfontplooiing  

Omgevingskenmerken relevant voor zelfontplooiing 

 Voldoende ruimte voor het uitoefenen van hobby’s in de woning (W) 

 Voldoende geluidsisolatie in de woning (W) 

 Tuin(tje) bij de woning (W) 

 School en werk in de nabijheid van de woning (O) 
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In tabel 4.16 zijn de omgevingskenmerken die van belang zijn voor de behoefte aan zelfstandig 

plezier en vermaak weergegeven. 

4.3.5 Perceptie 

Bij de perceptuele behoeften gaat het erom dat jongeren met een licht verstandelijke beperking 

weten hoe en waarvoor onderdelen van hun omgeving, zoals apparaten, gebruikt moeten worden. 

Gerelateerd aan perceptuele behoeften zijn affordanties. Affordanties hebben betrekking op de 

eigenschappen van een object, die onbewust bepalen hoe het object gebruikt moet worden; men 

moet aan onderdelen van de omgeving direct kunnen zien hoe het gebruikt moet worden (Gifford, 

1997). Een voorbeeld waarbij dit niet het geval is, is weergegeven in figuur 4.3.  

 

Als niet (on)bewust duidelijk is hoe een object in de omgeving gebruikt dient te worden, kan dit een 

stress verhogende invloed hebben op de gebruiker en frustratie en irritatie opwekken (Evans & 

McCoy, 1998; Cbz, 2008). Onderdelen in de woning, zoals deuren, ramen, apparaten en installaties 

moeten daarom intuïtief bedienbaar zijn. Als jongeren met een licht verstandelijke beperking 

bijvoorbeeld (bewust of onbewust) weten hoe ze apparaten en onderdelen zoals installaties in de 

woning moeten gebruiken, kan overprikkeling voorkomen worden: de temperatuur kan gereguleerd 

worden, de ruimte kan geventileerd worden en het volume van apparatuur kan aangepast worden.  

Tabel 4.16: Omgevingskenmerken relevant voor plezier en vermaak (zelfstandig) 

Omgevingskenmerken relevant voor plezier en vermaak (zelfstandig) 

 Voldoende ruimte voor het uitvoeren van hobby’s in de woning (W) 

 Voldoende geluidsisolatie in de woning (W) 

 Internetaansluiting in de woning (W) 

 Sporthal in de nabijheid van de woning (O) 

Figuur 4.3: Bij deze deuren is niet meteen duidelijk hoe ze geopend moeten worden (Evans & McCoy, 1998) 
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In tabel 4.17 zijn de omgevingskenmerken die van belang zijn voor perceptie samenvattend 

weergegeven. 

 

4.4 Omgevingskenmerken relevant voor de functionele behoeften 

In deze paragraaf worden de omgevingskenmerken besproken die relevant zijn voor de functionele 

behoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Hierbij zullen achtereenvolgens de 

kenmerken die van belang zijn voor de algemene en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, 

vrijetijdsbesteding en mobiliteit besproken worden. 

4.4.1 Algemene en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen 

Zelf uitvoeren van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en huishoudelijke dagelijkse 

levensverrichtingen (HDL) is voor jongeren met een licht verstandelijke beperking nodig voor het 

aanleren van dergelijke vaardigheden. Het draagt bij aan het zelfstandig leren wonen en is van 

belang voor een gevoel van autonomie. De begeleiding helpt de jongeren door hen te ondersteunen, 

te stimuleren en te controleren bij activiteiten die van belang zijn voor de ADL en HDL. De woning 

moet daarom voldoende ruimte bieden voor het ontvangen van begeleiders. Ten behoeve van de 

ADL en HDL is er een aantal andere omgevingskenmerken van belang. 

Jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben vaak nog beperkte ervaring met koken. Bij 

het koken is het ten behoeve van de veiligheid van belang dat er een inductiekookplaat in de woning 

aanwezig is. Bij een inductiekookplaat wordt geen gebruik gemaakt van gas, de kookplaat koelt snel 

af na het koken en wordt automatisch uitgeschakeld als er geen pan op staat. Het belang van de 

aanwezigheid van een inductiekookplaat is reeds in paragraaf 4.1.5 aangehaald. 

Daarnaast moet men de mogelijkheid hebben om zelfstandig inkopen te doen voor het 

levensonderhoud. Hierbij gaat het om de aanwezigheid van winkels voor eten en drinken, kleding en 

verzorging. Deze voorzieningen moeten in de nabijheid van de woning liggen, zodat deze gemakkelijk 

bereikt kunnen worden. De bereikbaarheid van voorzieningen wordt in paragraaf 4.4.3 besproken. 

Voor het wassen van kleding moet er een wasmachine aanwezig zijn. Deze hoeft niet per se in de 

eigen woning aanwezig te zijn, maar kan ook in een gedeeld washok in het woongebouw staan. In de 

woning moet voldoende ruimte zijn voor het strijken van kleding. 

Ten behoeve van hygiëne is het van belang dat de woning van jongeren met een licht verstandelijke 

beperking er schoon uitziet. Een goed opgeruimde ruimte geeft minder aanleiding tot overprikkeling 

(Gunzburg, 1974; Visser & Verheij, 2008). Er moet daarom voldoende ruimte voor het opbergen van 

spullen zijn. Voor het opbergen van spullen voor langere tijd is een buitenberging geschikt. In een 

buitenberging zou tevens een fiets gestald kunnen worden. Voor het opbergen van spullen voor 

korte tijd moet in de woning een kast (voor kleine spullen) en berghok (voor grotere spullen) zijn. 

Tabel 4.17: Omgevingskenmerken relevant voor perceptie 

Omgevingskenmerken relevant voor perceptie 

 Bediening van onderdelen in de woning (zoals apparaten, installaties, ramen en deuren) moet herkenbaar zijn 
(W) 
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Daarnaast zijn voor het schoonhouden van de woning onderhoudsarme en eenvoudig schoon te 

maken materialen van belang.  

Tot slot kunnen er nog specifieke eisen zijn in bijvoorbeeld de badkamer en het toilet. Dit zal 

achterhaald worden in het veldwerk in hoofdstuk 5. In tabel 4.18 zijn de omgevingskenmerken die 

van belang zijn voor de algemene en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen samenvattend 

weergegeven. 

4.4.2 Vrijetijdsbesteding 

De woning moet de mogelijkheid bieden om hobby’s uit te oefenen, tv te kijken, radio of muziek te 

luisteren en te internetten ten behoeve van vrijetijdsbesteding. De omgevingskenmerken die hierbij 

van belang zijn, zijn eerder in paragraaf 4.3.4 benoemd. In de woning moet voldoende ruimte zijn in 

de woonkamer voor het uitoefenen van hobby’s en het ondernemen van activiteiten met anderen. 

Daarbij is het van belang dat er voldoende geluidsisolatie is, om geluidsoverlast en overprikkeling bij 

omwonenden te voorkomen. Ook is het voor vrijetijdsbesteding van belang dat er een 

internetaansluiting in de woning is. 

In tabel 4.19 zijn de omgevingskenmerken die van belang zijn voor de behoefte aan 

vrijetijdsbesteding weergegeven. 

4.4.3 Mobiliteit 

Mobiliteit is bij jongeren met een licht verstandelijke beperking van belang voor de bereikbaarheid 

van voorzieningen in de omgeving die zij nodig hebben. In dit hoofdstuk zijn bij de verschillende 

omgevingskenmerken voorzieningen benoemd waar jongeren met een licht verstandelijke beperking 

gebruik van maken. Jongeren met een licht verstandelijke beperking moeten dezelfde voorzieningen 

voorhanden hebben die iedereen in de maatschappij mag verwachten. Dit kan de integratie in de 

maatschappij bevorderen. De voorzieningen moeten voor hen goed toegankelijk zijn. 

Gemeenschappelijke ruimten nabij de woning zijn van belang voor de sociale behoeften. De jongeren 

hebben hier immers de mogelijkheid om met anderen in contact te komen en activiteiten met elkaar 

te verrichten. Bovendien kunnen hier, onder begeleiding, sociale vaardigheden getraind en 

Tabel 4.18: Omgevingskenmerken relevant voor ADL en HDL 

Omgevingskenmerken relevant voor ADL en HDL 

 Voldoende ruimte voor het ontvangen van begeleiders (W) 

 Inductiekookplaat (W) 

 Voldoende ruimte om te strijken in de woning (W) 

 Onderhoudsarme en eenvoudig schoon te maken materialen (W) 

 Kast (kleine spullen opbergen) en berghok in de woning (grotere spullen opbergen) (W) 

 Washok in woongebouw (G) 

 Buitenberging (G) 

 Winkels ten behoeve van levensonderhoud in de nabijheid (O) 

Tabel 4.19: Omgevingskenmerken relevant voor vrijetijdsbesteding 

Omgevingskenmerken relevant voor vrijetijdsbesteding 

 Voldoende ruimte voor het uitvoeren van hobby’s en activiteiten met anderen in de woning (W) 

 Voldoende geluidsisolatie in de woning (W) 

 Internetaansluiting in de woning (W) 
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aangeleerd worden. Om het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten te bevorderen is het van 

belang dat deze dicht bij de woning liggen.  

Voor de algemene dagelijkse levensverrichtingen moeten winkels ten behoeve van levensonderhoud 

zich in de nabijheid van de woning bevinden. Ook moet er in de omgeving van de woning openbaar 

vervoer (bushalte of treinstation) beschikbaar zijn. Openbaar vervoer in de nabijheid is van belang 

voor het bevorderen van de bereikbaarheid van de woning en de voorzieningen waar jongeren met 

een licht verstandelijke beperking gebruik van maken. Daarnaast is het ook van belang voor de 

bereikbaarheid van werk en school. 

Wilson (1994) heeft in haar onderzoek naar de eisen en wensen van gebruikers van huisvesting in de 

intramurale psychiatrie, de maximale loopafstand naar een aantal relevante voorzieningen bepaald. 

Het is aannemelijk dat deze afstanden ook van toepassing zijn op jongeren met een licht 

verstandelijke beperking. Wilson (1994) benoemt niet de maximale loopafstand naar 

gemeenschappelijke ruimten, maar wel de maximale loopafstand naar een ontmoetings- en 

activiteitencentrum. Een ontmoetings- en activiteitencentrum is te vergelijken met 

gemeenschappelijke ruimten bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Deze moet op een 

maximale looptijd van 5 tot 10 minuten (ongeveer 400 tot 800 meter) van de woning liggen. Dezelfde 

afstand geldt voor winkels ten behoeve van levensonderhoud en het openbaar vervoer (Wilson, 

1994).  

Daarnaast moeten er sport- en recreatiefaciliteiten in de nabijheid liggen. Voor sport moet er een 

(sport)veld en een sporthal in de omgeving van de woning zijn. Voor recreatie zijn voorzieningen 

zoals een park, een bioscoop en speelhal van belang. Deze moeten maximaal op 10 tot 20 minuten 

lopen (ongeveer 800 tot 1600 meter) van de woning liggen (Wilson, 1994).  

Jongeren gebruiken vaak de fiets als vervoermiddel. Bij de woning moet voldoende ruimte zijn om de 

fiets te stallen voor korte en langere tijd. Voor korte tijd is het van belang dat de fiets veilig bij de 

woning gestald kan worden, bijvoorbeeld door een ‘achterom’. Voor langere tijd kan de fiets gestald 

worden in een de (buiten)berging, waar jongeren tevens de mogelijkheid hebben om spullen voor 

langere tijd op te slaan. In de berging moet voldoende ruimte zijn om een fiets te kunnen stallen. 

In tabel 4.20 zijn de omgevingskenmerken die van belang zijn voor mobiliteit samenvattend 

weergegeven. 

 

 

Tabel 4.20: Omgevingskenmerken relevant voor mobiliteit 
Omgevingskenmerken relevant voor mobiliteit 

 Ruimte voor het (kort) veilig stallen van de fiets (bijv. achterom) (G) 

 Ruimte voor het (lang) veilig stallen van de fiets in de (buiten)berging (G) 

 Gemeenschappelijke ruimten maximaal 5 tot 10 minuten lopen (400 tot 800 meter) (O) 

 Winkels ten behoeve van levensonderhoud maximaal 5 tot 10 minuten lopen (400 tot 800 meter) (O) 

 Openbaar vervoer maximaal 5 tot 10 minuten lopen (400 tot 800 meter) (O) 

 Sport- en recreatiefaciliteiten maximaal 10 tot 20 minuten lopen (800 tot 1600 meter) (O) 
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4.5 Omgevingskenmerken relevant voor acceptatie in de buurt 

Voor de haalbaarheid van de huisvesting van jongeren met een licht verstandelijke beperking in de 

wijk is acceptatie door omwonenden van belang. Jongeren met een licht verstandelijke beperking 

moeten een gelijkwaardige positie in de samenleving hebben om goed te kunnen functioneren in de 

maatschappij. Zij moeten de mogelijkheid hebben om zelf de inrichting van hun leven te bepalen en 

keuzes te maken. Hierbij hebben zij eigen verantwoordelijkheden en verplichtingen. De omgeving 

moet echter ook de mogelijkheden bieden voor participatie, gelijkwaardigheid en sociaal verkeer. 

Om deel uit te kunnen maken van de maatschappij, is het beschikken over sociale netwerken binnen 

de gemeenschap van belang. Acceptatie in de omgeving is hiervoor een belangrijke factor 

(Schuurman, 2002; Van Loon, 2009). 

Huisvesting van mensen met een beperking kan tot problemen in de wijk leiden. Mensen zijn 

doorgaans positief over een ontwikkeling zoals het bevorderen van de maatschappelijke participatie 

van mensen met een beperking door huisvesting in de wijk, zij willen deze echter liever niet in de 

eigen omgeving hebben. Dit wordt ook wel ‘Nimby’ genoemd, wat staat voor ‘Not in my backyard’ 

(Gompel, 2012). Deze gedachte komt voort uit de angst voor waardedaling van de eigendommen, 

angst voor onveiligheid in de buurt en angst voor een minder fijn leefklimaat. Van mensen met een 

verstandelijke beperking wordt bovendien vaak een negatief beeld gevormd vanwege het onbekende 

en misschien zelfs agressieve karakter. Deze angsten zijn vaak gebaseerd op de verwachte overlast, 

die door bewoners over het algemeen het meest wordt verwacht bij cliënten met sociale problemen. 

Angst voor een minder fijn leefklimaat komt door de indruk dat sommigen er onverzorgd uit kunnen 

zien en asociaal gedrag kunnen vertonen. Gezinnen met kinderen zijn bang dat de cliënten een 

slechte indruk maken op kinderen en tieners in de buurt. Bedrijven zijn daarnaast bang dat mensen 

met een beperking klanten wegjagen. Hoewel niet bewezen is dat angsten die omwonenden hebben 

ook daadwerkelijk voor deze problemen zorgen, moet er wel rekening mee worden gehouden dat 

omwonenden bij de huisvesting van probleemgroepen dergelijke angsten kunnen hebben (Arens, 

1993; Cook, 1997; Gompel, 2012).  

Volgens Koolen (1998) is voor acceptatie van thuisloze mensen met psychische problemen in sociale 

pensions voldoende spreiding in de wijk van belang. Hoe meer voorzieningen voor mensen met 

(psychische) problemen er in de wijk zijn, hoe groter de kans op verzet van omwonenden. Dit zou 

ook kunnen gelden voor de huisvesting van jongeren met een licht verstandelijke beperking: de kans 

op verzet van omwonenden zal minder zijn bij kleine groepen jongeren met een licht verstandelijke 

beperking in de omgeving dan grotere groepen, omdat de kans op overlast kleiner is. Een goede 

spreiding kan zorgen voor een betere beheersbaarheid in de (stedelijke) omgeving, zodat eventuele 

overlast zoveel mogelijk wordt beperkt en verzet van omwonenden zoveel mogelijk wordt 

voorkomen (Wong, Metzendorf & Min, 2006).  

Mensen met een beperking die in een groepswoning wonen, worden vaak minder snel geaccepteerd 

dan mensen die zelfstandig in een eigen appartement wonen. Een grote groep mensen met een 

beperking bij elkaar kan negatieve gevolgen hebben voor de sociale interactie met andere mensen 

uit de buurt. Men zal minder snel geneigd zijn om met omwonenden in contact te komen. Sociale 

interactie met mensen in de omgeving is een belangrijke factor voor de tolerantie en de acceptatie in 

de buurt. Het maakt omwonenden meer bewust van de problemen waar mensen met een beperking 
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mee te kampen hebben en dat zij niet per definitie een bedreiging voor de omgeving zijn. Contact 

met omwonenden zal minder snel tot klachten leiden en men zal sneller geaccepteerd worden 

(Robertson et al., 2005; Wong & Stanhope, 2009).  

Daarnaast kan het bevorderlijk zijn voor de acceptatie dat het woongebouw in de stedelijke 

omgeving wordt ingepast, zowel wat betreft de bouwstijl als de positie van het gebouw ten opzichte 

van de naburige gebouwen (Koolen, 1998). Dit houdt in dat aan het woongebouw niet duidelijk 

zichtbaar moet zijn dat er een probleemgroep woont of dat het bij een instelling hoort. Daarnaast 

moet het gebouw en de omgeving er goed verzorgd uitzien, zodat de buurt zo weinig mogelijk 

overlast ondervindt (Dear, 1992).  

Tot slot zou het voor omwonenden van belang kunnen zijn dat ze goed geïnformeerd worden over de 

huisvesting van een probleemgroep in de wijk. Hoewel het geen omgevingskenmerk is, moet hier wel 

rekening mee worden gehouden. Onwetendheid over de probleemgroep kan leiden tot 

vooroordelen en minder vertrouwen. Dit kan zorgen voor meer weerstand. Voor de huisvesting van 

probleemgroepen is draagvlak nodig vanuit de wijk. Het is daarvoor belangrijk dat bewoners inzien 

dat het voor probleemgroepen belangrijk is om in de wijk gehuisvest te worden. Zij moeten dit in 

zekere mate steunen of tolereren. Men moet de bewoners daarom duidelijk maken dat er bij 

eventuele overlast snel wordt ingegrepen door de begeleiding en indien nodig door de politie. Dit 

kan bijdragen aan de sociale veiligheid en zo de acceptatie bevorderen (Koolen, 1998; Jiminez, 2002).  

In tabel 4.21 zijn de omgevingskenmerken die relevant zijn voor acceptatie in de omgeving 

samenvattend weergegeven. 

Tabel 4.21: Omgevingskenmerken relevant voor de acceptie in de omgeving 

Omgevingskenmerken relevant voor acceptatie in de omgeving 

 Niet teveel probleemjongeren bij elkaar in één gebouw (G) 

 Het gebouw moet niet de uitstraling van een instellingsgebouw hebben, maar van een gewoon woongebouw (G) 

 Het gebouw en de omgeving moeten er goed onderhouden uitzien (G, O) 

 Goede spreiding van huisvesting voor probleemgroepen in de wijk (O) 

 Informeren van en contact leggen met omwonenden, samen met de jongeren, begeleiders en politie 
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Het doel van het onderzoek is om een zo compleet mogelijk overzicht te creëren van de 

woonbehoeften en de daarbij horende aandachtspunten voor huisvesting van jongeren met 

een licht verstandelijke beperking. Hierbij gaat het om jongeren met een licht verstandelijke 

beperking tussen de 16 en 23 jaar met externaliserende gedragsproblematiek en perspectief 

op zelfstandig wonen, maar die wel nog residentiële behandeling nodig hebben. Door gebrek 

aan literatuur met betrekking tot de woonbehoeften en aandachtspunten voor huisvesting 

van deze specifieke doelgroep, is er onvoldoende zekerheid over de relevantie van bepaalde 

woonbehoeften en aandachtspunten. Om een zo betrouwbaar en volledig mogelijk overzicht 

te creëren is er een veldonderzoek gedaan. In dit hoofdstuk zullen de opzet, verloop en 

resultaten van de interviews besproken worden. Aan het eind van het hoofdstuk wordt een 

resumé gegeven, waarin de resultaten van het literatuuronderzoek vergeleken zullen worden 

met de resultaten van het veldonderzoek. 

5.1 Opzet van de interviews 
Het doel van het veldonderzoek is om de woonbehoeften en bijbehorende aandachtspunten voor 

huisvesting van jongeren met een licht verstandelijke beperking die bepaald zijn aan de hand van 

literatuur (H3 en H4) te controleren, concretiseren en aan te vullen. Dit geldt tevens voor de 

aandachtspunten die van belang zijn voor acceptatie in de buurt. Om een zo volledig en betrouwbaar 

mogelijk beeld te krijgen, is er voor gekozen om jongeren met een licht verstandelijke beperking, 

begeleiders en huisvestingexperts van drie verschillende zorginstellingen die deze jongeren 

behandelen te interviewen. In deze paragraaf worden de selectie van de respondenten en de 

uitvoering (procedure) van de interviews besproken. 

5.1.1 Selectie van de respondenten 

Hieronder zal worden toegelicht welke selectiecriteria van belang zijn geweest bij de keuze van de 

respondenten voor de interviews. Hierbij komen eerst jongeren met een licht verstandelijke 

beperking aan bod, vervolgens de begeleiders en tot slot de huisvestingexperts. 

Jongeren met een licht verstandelijke beperking 

Er zijn tien interviews gehouden met jongeren met een licht verstandelijke beperking. Deze 

interviews zijn gehouden bij Koraal Groep (De La Salle). Bij het samenstellen van de respondenten 

zijn jongeren gekozen die voldoen aan alle van de hieronder omschreven criteria:  

 Alle jongeren vallen binnen de leeftijdscategorie 16 tot en met 23 jaar; 

 Alle jongeren hebben externaliserende gedragsproblematiek; 

 Alle jongeren hebben perspectief op zelfstandig wonen; 

 Er is gestreefd naar een (nagenoeg) gelijkmatige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke 

respondenten 

Om hieraan te voldoen is aanvankelijk geprobeerd om jongeren met een licht verstandelijke 

beperking te interviewen die aan deze criteria voldoen en woonachtig zijn in het 

appartementencomplex van De La Salle (zie paragraaf 2.2). De jongeren die hier wonen vallen binnen 

de leeftijdscategorie 16 tot en met 23 jaar en hebben bij De La Salle het meeste perspectief op 

zelfstandig wonen.  
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Bij het appartementencomplex waren echter niet voldoende jongeren bereid deel te nemen aan de 

interviews. Er zijn zeven interviews gehouden met jongeren woonachtig in het 

appartementencomplex. De overige drie interviews zijn gehouden met jongeren woonachtig in 

groepswoning De Munsel (zie paragraaf 2.2). Hier zijn tevens jongeren met een licht verstandelijke 

beperking geïnterviewd met externaliserende gedragsproblematiek, tussen de 16 en 23 jaar en die 

vanuit de groepswoning direct zelfstandig gaan wonen. In totaal zijn er zes jongens en vier meisjes 

geïnterviewd. 

Begeleiders 

Er zijn vijf interviews gehouden met begeleiders van jongeren met een licht verstandelijke beperking. 

Bij het samenstellen van de respondenten voor de interviews met begeleiders is (in navolging van de 

criteria van de interviews met jongeren met een licht verstandelijke beperking) ervoor gekozen 

begeleiders te interviewen van jongeren die woonachtig zijn in het appartementencomplex van De La 

Salle. Doordat zij jongeren in het appartementencomplex van De La Salle begeleiden, hebben zij de 

meeste ervaring met (het begeleiden van) jongeren die een eigen appartement hebben. 

Huisvestingexperts 

Er zijn vier interviews gehouden met experts op het gebied van huisvesting van jongeren met een 

licht verstandelijke beperking. Bij het samenstellen van de respondenten is gestreefd experts te 

interviewen met kennis van huisvesting van jongeren met een licht verstandelijke beperking, die 

werkzaam zijn bij verschillende zorginstellingen. In totaal zijn er vier interviews gehouden bij drie 

verschillende zorginstellingen: 

Bij Koraal Groep zijn twee interviews gehouden. Er is een interview gehouden met een 

beleidsmedewerker huisvesting en vastgoedontwikkeling en een algemeen manager. De 

zorginstelling Koraal Groep is in paragraaf 1.6 omschreven. 

Daarnaast is er een interview gehouden met een vastgoedmanager van stichting Prisma. Stichting 

Prisma biedt zorg aan mensen van alle leeftijden met alle soorten beperkingen, waaronder jongeren 

met een licht verstandelijke beperking in de regio Noord-Brabant. Stichting Prisma helpt mensen met 

een verstandelijke beperking bij het verwerven van een eigen plek in de samenleving. Zij dragen bij 

aan een leven waar de cliënt zelf de regie voert. De persoonlijke behoeften, individuele 

mogelijkheden en talenten zijn daarbij het uitgangspunt. Er wordt gezinsbegeleiding, dagbesteding, 

werk, verblijf en behandeling geboden.  

Tot slot is er een interview gehouden met een zorg- en huisvestingmanager van Lunet zorg. Lunet 

zorg ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking van alle leeftijden, waaronder jongeren 

met een licht verstandelijke beperking. Zij bieden aan ruim 2.800 cliënten wonen, werk, 

dagbesteding, vrijetijdsbesteding, 24-uurs intensieve zorg of beperkte incidentele ondersteuning in 

de regio Zuidoost-Brabant.  
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5.1.2 Uitvoering van de interviews 

Voor een goede structuur gedurende de interviews, is er een interviewgids opgesteld. Deze is terug 

te vinden in bijlage 7.  

Voor de respondenten zijn per cluster (fysiologisch, sociaal, psychologisch en functioneel) schema’s 

opgesteld met drie kolommen: een kolom voor de doelen, een kolom voor de activiteiten en een 

kolom voor de omgevingskenmerken. De kolommen met de doelen waren ingevuld. Hierin zijn per 

cluster alle doelen benoemd zoals deze bepaald zijn in het literatuuronderzoek. De kolommen voor 

de activiteiten en omgevingskenmerken waren niet ingevuld, zodat de respondent ‘uitgedaagd’ kon 

worden om zelf activiteiten en omgevingskenmerken te bedenken. De schema’s werden aan het 

begin van de interviews aan de respondenten gegeven, om de structuur van het interview voor hen 

te verhelderen. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn deze schema’s vertaald 

naar beter te begrijpen terminologie.  

Daarnaast zijn er schema’s opgesteld waarin de doelen, activiteiten en omgevingskenmerken wél 

benoemd werden. Deze waren alleen bedoeld voor de interviewer. De doelen, activiteiten en 

omgevingskenmerken konden hierop door de interviewer worden ‘afgevinkt’ als ze door de 

respondent van belang werden geacht. Ook kon de interviewer eventuele aanvullingen en 

concretisering van de woonbehoeften (doelen en activiteiten) en omgevingskenmerken noteren. 

Tijdens de interviews zijn eerst de vier clusters (fysiologisch, sociaal, psychologisch en functioneel) 

zoals bepaald in het literatuuronderzoek omschreven. Per cluster is aan de respondenten gevraagd 

of de doelen compleet zijn en welke activiteiten en aandachtspunten voor huisvesting bij de 

desbetreffende doelen horen. Dit had als doel om een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de 

woonbehoeften en omgevingskenmerken te creëren. Indien de respondenten activiteiten of 

omgevingskenmerken die aan de hand van het literatuuronderzoek bepaald zijn niet hadden 

benoemd, zijn deze alsnog besproken en is er gevraagd of deze van belang zijn. 

In de interviews met begeleiders en huisvestingexperts zijn naast de doelen, activiteiten en 

aandachtspunten voor huisvesting, de aandachtspunten besproken die van belang zijn voor 

acceptatie in de buurt. Er is gevraagd welke aandachtspunten voor huisvesting men belangrijk vindt 

voor acceptatie in de buurt. Als de respondent aandachtspunten voor acceptatie in de buurt, die aan 

de hand van het literatuuronderzoek bepaald zijn, niet had benoemd, zijn deze alsnog besproken.  

5.2 Verloop van de interviews 

De schema’s die aan de respondenten gegeven werden aan het begin van de interviews (doelen 

ingevuld, activiteiten en aandachtspunten voor huisvesting niet ingevuld), bleken zeer nuttig; de 

respondenten hadden zo een duidelijk beeld van de structuur van het interview. Daarnaast kon de 

interviewer door de opgestelde schema’s (doelen, activiteiten en aandachtspunten voor huisvesting 

ingevuld) snel ‘afvinken’ en notities maken, waardoor de interviewer zich zoveel mogelijk kon 

focussen op de antwoorden van de respondenten. Tijdens het afnemen van de interviews heeft zich 

echter een aantal problemen voorgedaan. Deze worden hieronder besproken. 

 Bij het afnemen van de interviews bleek het voor zowel jongeren met een licht verstandelijke 

beperking als begeleiders en experts vaak lastig om bij de doelen zelf activiteiten en 
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aandachtspunten voor huisvesting te bedenken. Hierdoor was het regelmatig nodig om één 

of meerdere voorbeelden te noemen. Sommige respondenten noemden na het horen van 

voorbeelden zelf andere activiteiten en aandachtspunten voor huisvesting. Bij een aantal was 

het nodig om de overige activiteiten en aandachtspunten voor huisvesting die bepaald zijn 

aan de hand van het literatuuronderzoek ook te benoemen. Zij gaven vervolgens aan of ze 

wel of niet van toepassing waren. Door de sturing die hierdoor gegeven is, kan het zijn dat de 

betrouwbaarheid lager is. 

 Een aantal jongeren met een licht verstandelijke beperking vond het, ondanks dat de 

schema’s naar gemakkelijker te begrijpen terminologie vertaald waren, lastig om bepaalde 

termen te begrijpen gedurende de interviews. Deze werden daarom nader toegelicht. 

 Een aantal jongeren met een licht verstandelijke beperking gaf antwoorden die sterk op de 

eigen situatie van toepassing waren. Een respondent wist bijvoorbeeld weinig voorzieningen 

te benoemen die ze van belang vond voor ‘plezier en vermaak’. Toen gevraagd werd of ze 

bijvoorbeeld een bioscoop in de buurt van belang vindt, was de reactie: ‘nee, daar heb ik 

geen geld voor’. In een dergelijke situatie is doorgevraagd met een vraag als: ‘welke 

voorzieningen zou je belangrijk vinden als je wel genoeg geld had?’ 

 Een enkele jongere met een licht verstandelijke beperking kon zich niet gedurende het hele 

interview concentreren. Daarom is ervoor gekozen om tussendoor een pauze van vijftien 

minuten te nemen, waarna het interview is afgemaakt. 

 Doordat er drie jongeren geïnterviewd zijn bij groepswoning De Munsel had dit, doordat het 

een andere woonsituatie betreft, kunnen leiden tot andere antwoorden gedurende de 

interviews. Na analyse van de interviews is gebleken dat er geen duidelijke verschillen zijn in 

de antwoorden die gegeven zijn door de geïnterviewde jongeren in het 

appartementencomplex en de geïnterviewde jongeren in groepswoning De Munsel. 

 In de interviews is geprobeerd de omgevingskenmerken te prioriteren. Dit bleek echter niet 

mogelijk. Dit zou erg veel extra tijd in beslag nemen, wat vooral in de interviews met de 

jongeren niet haalbaar was. Ook is overwogen om na verwerking van de interviews een 

rangorde aan te brengen, maar vanwege de lastige bereikbaarheid van de jongeren bleek dit 

ook geen optie te zijn. 

 Bij een aantal interviews (vooral met experts) is van de interviewgids afgeweken. Bij hen 

bleek een gestructureerde aanpak niet de beste methode. In deze interviews werden 

activiteiten en aandachtspunten voor huisvesting ‘door elkaar’ genoemd en kon de 

interviewer hier op doorvragen. Deze lossere aanpak had doorgaans een positief effect op 

het gesprek. Uiteindelijk zijn in deze interviews alle activiteiten en aandachtspunten die van 

belang zijn ter sprake gekomen. 
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5.3 Resultaten van de interviews 

Alle respondenten vonden de indeling van de woonbehoeften in het fysiologische, sociale, 

psychologische en functionele cluster een toepasselijke indeling. Een aantal respondenten gaf daarbij 

aan dat voor jongeren met een licht verstandelijke beperking het sociale cluster en psychologische 

cluster erg van belang zijn. Gezien de problematiek van deze jongeren op sociaal en psychologisch 

vlak is dit erg aannemelijk. 

In de paragrafen 5.3.1 tot en met 5.3.4 zullen de resultaten van de interviews van respectievelijk het 

fysiologische cluster, het sociale cluster, het psychologische cluster en het functionele cluster 

besproken worden. Hier zullen per cluster de doelen, activiteiten en bijbehorende aandachtspunten 

voor huisvesting besproken worden. In paragraaf 5.3.5 zullen de resultaten van de interviews met 

betrekking tot acceptatie in de buurt besproken worden.  

Per behoefte en bijbehorende aandachtspunten voor huisvesting wordt een samenvattende tabel 

weergegeven. Hierbij geeft een gesloten bolletje () weer dat de behoeften of aandachtspunten voor 

huisvesting naar aanleiding van de interviews niet veranderd zijn. Een open bolletje (○) geeft aan dat 

de behoeften of aandachtspunten voor huisvesting naar aanleiding van de interviews zijn aangepast 

en een pijltje () geeft aan dat de behoeften of aandachtspunten voor huisvesting naar aanleiding 

van de interviews zijn toegevoegd. Een kruisje () geeft aan dat naar aanleiding van de interviews de 

behoeften of aandachtspunten voor huisvesting geschrapt zijn; deze blijken niet van belang te zijn 

voor het gekozen profiel binnen jongeren met een licht verstandelijke beperking. 

Evenals in hoofdstuk 4, wordt bij de omgevingskenmerken in de tabellen aangegeven op welk 

schaalniveau deze van belang zijn; de woning (W), het woongebouw (G), de gemeenschappelijke 

ruimten (R) of de omgeving van de woning (O).  

5.3.1 Fysiologische cluster 

Het fysiologische cluster omvat de woonbehoeften (doelen en activiteiten) en daarbij horende 

omgevingskenmerken die van belang zijn voor het lichamelijk welzijn. De doelen die van belang zijn 

om te voorzien in de woonbehoeften zijn als gevolg van de interviews niet veranderd; thermisch 

comfort, visueel comfort, auditief comfort, olfactorisch comfort en fysieke veiligheid werden door de 

respondenten belangrijk gevonden voor het lichamelijk welzijn. 

Thermisch comfort 

Voor de activiteiten behorend bij thermisch comfort vinden de respondenten controle over de 

temperatuur in de eigen woning noodzakelijk. Dit kan door het aanpassen van de luchttemperatuur, 

luchtsnelheid, vochtigheid en stralingswarmte in de woning.  

Uit interviews met begeleiders en experts kwam naar voren dat jongeren vaak vergeten de 

verwarming uit te zetten als ze weggaan. Een sensor in de woning voor het automatisch uitschakelen 

van de verwarming is echter geen geschikte oplossing; jongeren hebben zo minder controle over de 

temperatuur, zijn minder genoodzaakt te leren hoe ze om moeten gaan met de verwarming en 

worden minder bewust van de noodzaak van energiebesparing. Begeleiders vinden het daarom van 

belang dat ze op afstand het energieverbruik van zelfstandig wonende jongeren met een licht 

verstandelijke beperking kunnen inzien. Ze kunnen jongeren bewust maken van onnodig 
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energieverbruik, door ze er op te wijzen als ze de verwarming niet uitzetten als ze weggaan. Een 

‘slimme energiemeter’ zou hier in kunnen ondersteunen; deze kan door middel van een 

internetverbinding het energieverbruik automatisch doorgeven aan de begeleiding. Dit zal echter wel 

in overeenstemming moeten zijn met de bewoners, aangezien het als een inbreuk op de privacy 

ervaren kan worden. 

De overige omgevingskenmerken zijn door de respondenten in de interviews bevestigd. In tabel 5.1 

zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van de interviews 

weergegeven. 

Tabel 5.1: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor thermisch comfort 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Luchttemperatuur aanpassen, 

 Luchtsnelheid aanpassen, 

 Relatieve vochtigheid aanpassen, 

 Stralingswarmte aanpassen,  
 Aanleren efficiënt energieverbruik 

(inzicht door begeleiding) 

 Controle over luchttemperatuur door een thermostaat in de woning (W) 

 Controle over luchttemperatuur en stralingstemperatuur door 
beweegbare zonwering (W) 

 Controle over luchtsnelheid en luchtvochtigheid door het openen en 
sluiten van ramen (natuurlijke ventilatie) (W) 

 Controle over luchtsnelheid en luchtvochtigheid door mechanisch 
ventilatiesysteem (W) 

 Voldoende thermische isolatie toepassen (W) 
 Slimme energiemeter (W) 

Visueel comfort 

Het aanpassen van zowel de hoeveelheid kunstmatig licht als de hoeveelheid natuurlijk licht wordt 

door de respondenten als belangrijk gevonden voor het visueel comfort. Evenals bij thermisch 

comfort, wordt vooral door begeleiders te kennen gegeven dat jongeren vaak het licht aanlaten. 

Jongeren moeten echter wel zelf de regie kunnen houden over het aan- en uitzetten van de 

verlichting. Ook hier zijn sensoren in de woning dus geen geschikte oplossing. Begeleiders moeten 

jongeren kunnen wijzen op onnodig stroomverbruik en de (financiële) gevolgen daarvan. Ook hierbij 

zou een ‘slimme energiemeter’ kunnen ondersteunen. 

Voldoende daglicht in de woning is van belang voor het welzijn. Bij sommige jongeren kan het 

noodzakelijk zijn voor het voorkomen van een depressie. Voor het voorkomen van overprikkeling van 

buiten de woning moeten de jongeren echter wel de daglichttoetreding kunnen reguleren. Door 

middel van schermen, lamellen en gordijnen kunnen prikkels veroorzaakt door het daglicht 

voorkomen worden. Een aantal jongeren zegt rolluiken van belang te vinden voor het reguleren van 

daglichttoetreding in de woning, omdat hier volledige verduistering in de woning mee gerealiseerd 

kan worden. 

Een aantal jongeren geeft in de interviews aan dat een groene omgeving voor hen van belang kan zijn 

voor een rustgevend effect. Echter, zij geven daarbij aan het ook fijn te vinden als er zicht is op enige 

levendigheid vanuit de woning, bijvoorbeeld op een straat. Ook zegt een aantal jongeren het niet fijn 

te vinden als er een ander (woon)gebouw te dicht op de eigen woning staat, omdat dit het zicht 

vanuit de woning op de omgeving belemmert. Objecten die het zicht vanuit de woning belemmeren 

moeten dus vermeden worden. 
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Daarnaast vinden jongeren het van belang dat in gebruiksruimten daglicht kan binnenvallen. Een 

aantal jongeren zegt het bijvoorbeeld vervelend te vinden dat nu geen daglicht in de badkamer 

binnenvalt. Inpandige gebruiksruimten in de woning moeten dus voorkomen worden. 

Sommige jongeren gaven aan dat het voor visueel comfort van belang is dat het kleurgebruik in de 

woning rustgevend is. Voor hen kan (gebroken) wit een rustgevende werking hebben. Eén jongere in 

de groepswoning zegt dat hij erg gevoelig kan zijn voor felle lampen. In de interviews wordt niet 

bevestigd dat het voorkomen van glimmende materialen van belang is om overprikkeling tegen te 

gaan. Dit geldt tevens voor het gebruik van hout- en natuurtinten; de respondenten bevestigen niet 

dat deze voor hen kunnen bijdragen aan een rustgevend effect. Deze omgevingskenmerken blijven 

echter wel staan, omdat ze alsnog van belang kunnen zijn voor jongeren met een licht verstandelijke 

beperking die een vorm van autisme hebben.  

In tabel 5.2 zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van de 

interviews weergegeven. 

Tabel 5.2: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor visueel comfort 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Hoeveelheid kunstmatig licht 
aanpassen, 

 Hoeveelheid natuurlijk licht 
aanpassen, 

 Aanleren efficiënt energieverbruik 
(inzicht door begeleiding) 

 Voldoende daglichttoetreding (W) 

 Voorkomen van inpandige gebruiksruimten (W) 
o Controle over daglicht door middel van zonwering (schermen, lamellen, 

gordijnen en/of rolluiken) (W) 

 Controle over kunstmatig licht door middel van schakelaars (W) 

 Voorkomen gebruik van lichtsensoren (W) 

 Zicht op groen vanuit de woning (W) 
 Zicht op enige levendigheid vanuit de woning (W) 
 Zicht belemmerende objecten voorkomen (W) 
 Slimme energiemeter (W) 

 Voorkomen glimmende materialen, drukke kleurpatronen, felle en 
donkere kleuren, fel licht en spierwitte muren bij jongeren met autisme 
(W, G, R) 

 Gebruik van effen, lichte kleuren (bijv. gebroken wit) en hout- en 
natuurtinten bij jongeren met autisme (W, G, R) 

Auditief comfort 

Voor auditief comfort wordt de mogelijkheid tot het aanpassen van volume van apparatuur een 

toepasselijke activiteit gevonden. Door elke respondent wordt echter het instellen van een 

bovengrens bij apparatuur om overlast te beperken overbodig gevonden. Jongeren vinden dat er 

goede afspraken moeten worden gemaakt met omwonenden. Begeleiders en experts vinden dat 

jongeren die zelfstandig wonen, zelf de (sociale) vaardigheden moeten bezitten om geluidsoverlast 

bij omwonenden te voorkomen. Ook wordt het instellen van een bovengrens bij apparatuur door 

hen vrijheid beperkend gevonden. Een dergelijke maatregel is voor deze jongeren niet nodig. 

Voor het voorkomen van geluidsoverlast vinden de respondenten voldoende isolatie in 

scheidingsconstructies belangrijk. Een aantal geïnterviewde jongeren in het appartementencomplex 

zegt dat gehorige verkeersruimten ook vermeden moeten worden. Het voorkomen van een harde 

afwerking in verkeersruimten kan hieraan bijdragen. Daarnaast moet een ligging in een luidruchtige 

omgeving en een omgeving waarin onregelmatige geluiden voorkomen worden vermeden. Door de 



5. Veldonderzoek 

 
 

 
 
92 

 

woonruimte niet direct te laten grenzen aan een gemeenschappelijke ruimte kan de kans op 

geluidsoverlast zoveel mogelijk beperkt worden. 

In tabel 5.3 zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van de 

interviews weergegeven. 

Tabel 5.3: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor auditief comfort 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Volume van apparatuur aanpassen, 
 Geluidsoverlast bij omwonenden 

voorkomen 

 Controle over volume van apparatuur binnen de woning (W) 
 Mogelijkheid om bovengrens bij apparatuur in te stellen (W) 

 Woonruimte niet direct grenzend aan een gemeenschappelijke 
ruimte (W, R) 

 Voldoende geluidsisolatie toepassen in scheidingsconstructies (G) 
o Harde afwerking van verkeersruimten voorkomen (G) 

 Ligging in luidruchtige omgeving voorkomen (O) 

 Ligging in een omgeving met onregelmatige geluiden voorkomen (O) 

Olfactorisch (reuk en geuren) comfort 

Uit interviews met begeleiders blijkt dat jongeren vaak de woning niet voldoende ventileren. De 

begeleiding dient hier controle op uit te oefenen en te wijzen op het belang van het voldoende 

ventileren van de woning. Ook bij het ventileren van de woning moeten jongeren zelf de controle 

kunnen uitoefenen, om het belang ervan aan te leren. Dit kan door het open en sluiten van ramen 

(natuurlijke ventilatie) en mechanische ventilatie in de woning. Jongeren vinden mechanische 

ventilatie in de woning bij de kitchenette, het toilet en de badkamer van belang. 

In tabel 5.4 zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van de 

interviews weergegeven. 

Tabel 5.4: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor olfactorisch (reuk en geuren) comfort 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Ventileren van de woning, 

 Maskeren van geuren 
 Aanleren voldoende ventileren van 

de woning 

 Openen en sluiten van ramen en roosters (natuurlijke ventilatie) (W) 

 Mechanische ventilatie tenminste aanwezig bij de kitchenette, het 
toilet en de badkamer (W) 

 Controle over mechanisch ventilatiesysteem (systeem met weinig 
geluid) (W) 

Fysieke veiligheid  

Ten behoeve van de fysieke veiligheid wordt door de respondenten ‘brand vermijden’ genoemd. 

Voor de brandveiligheid vindt men het noodzakelijk dat er zich een inductiekookplaat in de woning 

bevindt, omdat dit veiliger is dan bijvoorbeeld een gaskookplaat. Daarnaast zijn rook- en 

brandmelders van belang en wordt door meerdere begeleiders het gebruik van brandvertragende 

gordijnen en een blusdeken in de woning genoemd.  

Door verschillende jongeren en begeleiders wordt in geval van brand het belang van waarschuwen 

van begeleiders en/of de buren genoemd. Eén begeleider noemt de veiligheid van cliënten de 

verantwoording van de zorg en vindt daarom dat jongeren snel de begeleiding moeten kunnen 

waarschuwen in geval van calamiteiten. Een intercomsysteem in de woning, waarmee men contact 

kan leggen met begeleiders kan hierin voorzien; de respondenten vinden het niet noodzakelijk dat de 

doormelding naar de begeleiding automatisch gebeurt.  
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Uit het interview met de algemeen manager van Koraal Groep blijkt daarnaast dat het van belang is 

om uitstekende objecten (zoals een uitstekende lichtknop) te voorkomen en ook moeten er 

voldoende stopcontacten in de woning zijn. Als een lichtknop defect is of er onvoldoende 

stopcontacten in de woning zijn, gaan jongeren hiervoor mogelijk zelf inventieve oplossingen 

bedenken, iets wat ten behoeve van de veiligheid voorkomen moet worden. 

Volgens de respondenten zijn er in de woning geen maatregelen nodig om letsel als gevolg van 

agressie te voorkomen. Hoewel agressie kan voorkomen bij deze doelgroep, komt dit bij jongeren die 

(uitzicht hebben op) zelfstandig wonen niet vaak voor. Uit interviews met verschillende experts blijkt 

dat jongeren soms de neiging hebben om niet voorzichtig om te gaan met de woning. Dit komt 

vooral voor bij jongeren die maar voor korte duur in dezelfde woning blijven wonen. Stevige muren, 

vloeren, deuren (zonder glas), kozijnen, hang- en sluitwerk, molestbestendige plafonds, 

hoekbeschermers en/of afgeronde hoeken en slagvast (gehard) glas kunnen bijdragen om schade in 

de woning zoveel mogelijk te beperken.  

De geïnterviewde huisvestingexperts vinden het voor woningaanpassingen ten behoeve van de 

fysieke veiligheid en het voorkomen van schade in de woning, van belang dat deze zoveel mogelijk 

onzichtbaar zijn. Dit draagt bij aan het creëren van een zo normaal mogelijke woning en 

woonomgeving en voorkomt institutionalisering. 

In tabel 5.5 zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van de 

interviews weergegeven. 

Tabel 5.5: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor fysieke veiligheid 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

o Verwaarlozing van de woning 
voorkomen, 

 Brand vermijden, 
 Waarschuwen van anderen 

 Inductiekookplaat (W) 

 Rook- en brandmelders (W) 
 Blusdeken (W) 
 Brandvertragende gordijnen (W) 
o Intercomsysteem voor melding aan begeleiding in geval van calamiteiten 

(W) 

 Stevig uitgevoerde wanden, vloeren, deuren, kozijnen en hang- en 
sluitwerk (W) 

 Hoekbeschermers en/of afgeronde hoeken (W) 

 Slagvast (gehard) glas (W) 

 Molestbestendige plafonds (W) 
 Uitstekende objecten voorkomen (W) 
 Voldoende stopcontacten (W) 
 Woningaanpassingen moeten onzichtbaar zijn (W) 

5.3.2 Sociale cluster 

Het sociale cluster omvat de woonbehoeften en daarbij horende omgevingskenmerken die van 

belang zijn voor de omgang met andere personen. Deze hebben betrekking op relaties en contacten 

tussen personen. De doelen die van belang zijn om te voorzien in de sociale woonbehoeften zijn naar 

aanleiding van de interviews niet veranderd; direct sociaal contact binnen de woning en privacy, 

indirect sociaal contact binnen de woning, direct en indirect sociaal contact buiten de woning, de 

behoefte aan plezier en vermaak, meten en vergelijken met anderen en objectieve sociale veiligheid 

(veilig zijn) worden door de respondenten van belang gevonden voor contact met anderen. 
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Direct sociaal contact binnen de woning en privacy  

Gedurende de interviews zijn de woonbehoeften, zoals bepaald aan de hand van het 

literatuuronderzoek, bevestigd. Het is van belang dat jongeren enerzijds de mogelijkheid hebben om 

mensen in de eigen woning te ontvangen. Anderzijds is voldoende privacy ook van belang; men moet 

zich kunnen afzonderen van iedereen en zich in een privéomgeving kunnen bevinden met familie, 

vrienden, kennissen en begeleiders. Ook moet men ten behoeve van privacy persoonlijke bezittingen 

in de eigen woning kunnen opbergen.  

Uit de interviews blijkt dat het voor een aantal jongeren van belang is dat zij zich in de eigen woning 

kunnen afzonderen als er bezoek is, om bijvoorbeeld even tot rust te komen. Deze jongeren vinden 

de slaapkamer een geschikte plek hiervoor. Een tweede slaapkamer, zodat zij in geval er een logee is, 

zich alsnog kunnen afzonderen, wordt echter als onnodig beschouwd.  

Daarnaast vinden jongeren het van belang dat zij ook familie, vrienden en kennissen in de woning 

kunnen ontvangen die een lichamelijke handicap hebben. Als de woning zich op een verdieping 

bevindt, moet er in het woongebouw een lift aanwezig zijn. Ook moet de woning toegankelijk zijn 

voor rolstoelen.  

De overige aandachtspunten voor huisvesting werden door de respondenten bevestigd. In tabel 5.6 

zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van de interviews 

weergegeven. 

Tabel 5.6: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor direct sociaal contact binnen de woning en privacy 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Logees ontvangen, 

 Familie, vrienden en kennissen 
ontvangen, 

 Begeleiders ontvangen, 

 Controle hebben over type 
interactie, 

 Zich kunnen afzonderen van 
iedereen, 

 Persoonlijke bezittingen opbergen, 

 Zich kunnen terugtrekken met 
begeleiders 

 Voldoende zitruimte in de woonkamer (W) 
 Tweede slaapkamer (W) 

 Afsluitbare woning (W) 

 Ruimte om zich af te zonderen in de woning (bijv. slaapkamer) (W) 

 Voldoende geluidsisolatie (W) 

 Inkijk in de woning voorkomen (ligging direct aan een openbare weg 
voorkomen, gordijnen in de woning (W) 

 Voldoende bergruimte in de woning (W) 
 Rolstoeltoegankelijke woning (W) 
 Lift in het woongebouw (G) 

Indirect sociaal contact binnen de woning 

Voor indirect sociaal contact binnen de woning worden de activiteiten internetten en bellen met de 

bijbehorende aandachtspunten voor huisvesting (internetaansluiting en telefoonaansluiting) 

bevestigd, waarbij een internetverbinding door alle respondenten uitermate belangrijk wordt 

gevonden.  

Een internetverbinding in de woning ten behoeve van sociaal contact is niet alleen van belang voor e-

mail en social media, maar kan ook de begeleiding ondersteunen. Door een internetverbinding 

hebben jongeren met een licht verstandelijke beperking door videobellen (bijvoorbeeld met Skype) 

de mogelijkheid om contact met begeleiders te hebben als daar behoefte aan is.  



Wonen met een licht verstandelijke beperking 

 
 

 
 

95 

 

Een aantal jongeren zegt dat ze een huistelefoon waarschijnlijk niet zullen gebruiken, aangezien ze 

een mobiele telefoon hebben. Een aansluiting in de woning, zodat men in ieder geval de 

mogelijkheid heeft, wordt wel gewaardeerd. 

In tabel 5.7 zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van de 

interviews weergegeven. 

Tabel 5.7: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor indirect sociaal contact binnen de woning 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Internetten (e-mail, social media), 

 Bellen, 
 Videobellen met begeleiders 

 Telefoonaansluiting (W) 

 Internetaansluiting (W) 

Direct sociaal contact buiten de woning 

Voor direct sociaal contact buiten de woning worden de activiteiten die bepaald zijn aan de hand van 

het literatuuronderzoek bevestigd; het onderhouden en leggen van contacten in de omgeving, het 

voeren van groepsgesprekken voor het aanleren en trainen van sociale vaardigheden en het hebben 

van controle over het type interactie zijn van belang. 

Zowel uit interviews met begeleiders als experts is gebleken dat het voor jongeren met een licht 

verstandelijke beperking van belang is om in een zo normaal mogelijke woonomgeving te leven. Zij 

vinden het daarom van belang dat er zich in het woongebouw geen gemeenschappelijke ruimten 

bevinden, maar dat jongeren (eventueel onder begeleiding) gebruik maken van (bestaande) 

voorzieningen in de omgeving, bijvoorbeeld een buurt- of jongerencentrum. Hier zou de 

zorginstelling ook een aantal uren per week een ruimte kunnen huren waar jongeren op vrijwillige 

basis terecht kunnen voor het leggen en onderhouden van contacten met anderen. Ook kunnen 

jongeren bij een dergelijke voorziening mogelijk cursussen volgen. De begeleiders vinden het van 

belang dat zij daar de mogelijkheid hebben om jongeren te ondersteunen bij het aanleren en trainen 

van sociale vaardigheden. Gemeenschappelijke ruimten in het woongebouw vindt men voor deze 

jongeren niet nodig: als jongeren gebruik maken van bestaande voorzieningen in de omgeving 

komen ze veel meer in contact met anderen.  

Het is van belang dat dergelijke gemeenschappelijke ruimten nabij de woning liggen, zodat deze goed 

bereikbaar zijn voor jongeren en begeleiders. Op welke afstand deze moeten liggen wordt in het 

functionele cluster (paragraaf 5.3.4) onder mobiliteit besproken. Er moet voldoende ruimte zijn voor 

het voeren van groepsgesprekken, het uitoefenen van activiteiten met anderen en het volgen van 

cursussen. Om overlast van verschillende activiteiten te voorkomen vinden sommige jongeren het 

van belang dat verschillende vertrekken in gemeenschappelijke ruimten gescheiden zijn door middel 

van deuren. Ook moet er voldoende geluidsisolatie zijn en moeten de gemeenschappelijke ruimten 

van voldoende grootte zijn om overprikkeling zoveel mogelijk te voorkomen.  

Omdat de jongeren in de gemeenschappelijke ruimten ondersteuning kunnen krijgen van de 

begeleiders, vinden zowel de begeleiders als de jongeren het van belang dat er ook een ruimte is 

waar jongeren zich kunnen afzonderen met een begeleider voor het voeren van een privégesprek.  

Sociaal contact buiten de woning kan ook plaatsvinden bij voorzieningen voor bijvoorbeeld recreatie, 

sport en andere ontmoetingsplekken. Deze komen ter sprake bij ‘plezier en vermaak’. In tabel 5.8 zijn 
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de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van de interviews 

weergegeven. 

Tabel 5.8: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor direct sociaal contact buiten de woning 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Onderhouden en leggen van 
contacten in de omgeving, 

 Groepsgesprekken voeren 
(aanleren/trainen van sociale 
vaardigheden), 

 Controle hebben over type 
interactie, 

 Privégesprek voeren met 
begeleiders 

o Gemeenschappelijke ruimten nabij de woning, bijvoorbeeld in een buurt- 
of jongerencentrum (R) 

o Voldoende (zit)ruimte voor het voeren van groepsgesprekken, activiteiten 
uitoefenen en het volgen van cursussen in gemeenschappelijke ruimten 
(R) 

 Gemeenschappelijke ruimten van voldoende grootte (verkeersruimten in 
gemeenschappelijk gebied: 1,8m – 2,0m breed, plafondhoogte in 
gemeenschappelijk gebied: minimaal 2,6m) (R) 

 Voldoende geluidsisolatie toepassen (R) 

 Deuren tussen verschillende vertrekken in gemeenschappelijke ruimten 
(R) 

 Ruimte voor het voeren van privégesprekken met begeleiders (R) 

Indirect sociaal contact buiten de woning 

De activiteiten die van belang zijn voor indirect sociaal contact buiten de woning zijn naar aanleiding 

van de interviews niet veranderd. Voor indirect sociaal contact is het posten van brieven en 

pakketjes, e-mailen, social media en bellen van belang. In de gemeenschappelijke ruimte moet 

daarom een internetaansluiting aanwezig zijn. Een internetvoorziening in de gemeenschappelijke 

ruimte wordt gezien als alternatief als er in de eigen woning (tijdelijk) geen internet is. Ook moet er 

in de omgeving van de woning een brievenbus, postkantoor en/of servicepunt zijn; veel jongeren 

geven aan regelmatig brieven en pakketjes te versturen en ontvangen. Voor bellen buiten de woning 

geven de respondenten aan dat dit altijd gebeurt met een mobiele telefoon. Hiervoor zijn geen 

aparte voorzieningen in de omgeving nodig.  

In tabel 5.9 zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van de 

interviews weergegeven. 

Tabel 5.9: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor indirect sociaal contact buiten de woning 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Brieven en pakketjes posten, e-
mailen, social media, bellen 

 Internetaansluiting in gemeenschappelijke ruimte (R) 

 Brievenbus en postkantoor en/of servicepunt nabij de woning (O) 

Plezier en vermaak met anderen 

Het ondernemen van activiteiten met anderen wordt door de respondenten bevestigd als een 

toepasselijke activiteit bij de behoefte aan plezier en vermaak in het sociale cluster. Plezier en 

vermaak met anderen kunnen in de woning plaatsvinden, waarbij het van belang is dat er voldoende 

ruimte in de woning is. In de gemeenschappelijke ruimte moet voldoende ruimte zijn, zodat jongeren 

onder toezicht activiteiten met anderen kunnen uitvoeren. De overige activiteiten die van belang zijn 

voor plezier en vermaak verschillen per respondent. Jongeren die sporten vinden een sporthal en 

sportveld in de omgeving van de woning van belang. Sommige zouden zich daar willen aansluiten bij 

een vereniging. Anderen noemen een park/hangplek, bioscoop, speelhal, winkelcentrum, 

uitgaansmogelijkheden en een jongerencentrum. In een jongerencentrum kunnen de jongeren 

betrokken worden bij het organiseren van activiteiten. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van 

jongeren met een licht verstandelijke beperking. 
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Daarnaast is er ook een aantal voorzieningen die bij voorkeur niet te dicht in de buurt van de woning 

moeten liggen. Vooral begeleiders geven aan dat voorzieningen als een casino, coffeeshop en slijterij 

niet dicht bij de woning moeten liggen. Door deze voorzieningen op afstand te houden, wordt de 

drempel om er gebruik van de maken enigszins vergroot. Jongeren met een licht verstandelijke 

beperking kunnen extra gevoelig zijn voor het gebruik van dergelijke voorzieningen. 

In tabel 5.10 zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van de 

interviews weergegeven. 

Tabel 5.10: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor plezier en vermaak met anderen 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Ondernemen van activiteiten met 
anderen 

 Voldoende (zit)ruimte voor plezier en vermaak met anderen in de woning 
(W) 

 Voldoende ruimte in gemeenschappelijke ruimten (R) 

 Gemeenschappelijke ruimten nabij de woning (O) 

 Sportmogelijkheden nabij de woning (bijv. sportveld, sporthal) (O) 
o Park/hangplek, bioscoop, speelhal, winkelcentrum, 

uitgaansmogelijkheden en een jongerencentrum nabij de woning (O) 
 Casino, coffeeshop en slijterij in de buurt van de woning voorkomen (O) 

Meten en vergelijken met anderen  

Onder de behoefte zich te meten en vergelijken met anderen wordt door de jongeren het spelen van 

een bordspel en gamen genoemd. Hiervoor is het van belang dat er voldoende ruimte is, in zowel de 

eigen woning als in de gemeenschappelijke ruimten. Een aantal jongeren geeft aan het belangrijk te 

vinden dat ze zich kunnen aansluiten bij een sportvereniging. Hier hebben jongeren de mogelijkheid 

om bijvoorbeeld in competitieverband een wedstrijd te houden. Dit is tevens van belang voor het 

leggen en onderhouden van sociale contacten. In de omgeving van de woning moeten zich dus een 

sportveld en sporthal bevinden. 

In tabel 5.11 zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van de 

interviews weergegeven. 

Tabel 5.11: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor meten en vergelijken met anderen 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Spel spelen/ wedstrijd houden met 
anderen 

 Voldoende (zit)ruimte voor het spelen van bord- en videospellen in de 
woning (W) 

 Voldoende (zit)ruimte voor het spelen van bord- en videospellen in de 
gemeenschappelijke ruimten (R) 

 Sportveld en sporthal nabij de woning (O) 

Objectieve sociale veiligheid 

Eén begeleider geeft aan dat jongeren met een licht verstandelijke beperking vaak angstiger en 

alerter zijn dan de gemiddelde mens. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking is sociale 

veiligheid daarom extra van belang. Jongeren geven in de interviews aan dat zowel de voordeur van 

de woning als de balkondeur voorzien moeten zijn van een goed slot, om indringers te voorkomen. 

Een anti-inbraak slot kan hierbij extra veiligheid bieden. 

Daarnaast geven de jongeren aan het van belang te vinden dat de toegangsdeur van het 

woongebouw automatisch in het slot valt; de bewoners moeten zelf kunnen bepalen wie het 

woongebouw binnenkomt. De woning moet daarom beschikken over een intercomsysteem (camera 
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met LCD scherm), zodat de jongeren zelf kunnen beslissen of ze iemand het woongebouw 

binnenlaten als er wordt aangebeld. In de voordeur van de woning moet een spion zitten, zodat ze 

kunnen zien wie er bij de voordeur staat alvorens ze deze openen. Ook vindt men het van belang dat 

het gebouw, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant, geen onoverzichtelijke hoeken/nissen 

bevat, waar iemand zich kan verschuilen.  

In tabel 5.12 zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van de 

interviews weergegeven. 

Tabel 5.12: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor objectieve sociale veiligheid (veilig zijn) 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Woning kunnen afsluiten, 

 Indringers voorkomen 

 Intercomsysteem (W) 

 Spion in de voordeur (W) 
 Voordeur en balkondeur van de woning moeten voorzien zijn van een 

anti-inbraak slot (W) 

 Toegangsdeuren van het woongebouw moeten automatisch in het slot 
vallen (G) 

 Het gebouw moet binnen en buiten geen onoverzichtelijke hoeken/nissen 
bevatten (G) 

5.3.3 Psychologische cluster 

Het psychologische cluster omvat de woonbehoeften en daarbij horende omgevingskenmerken die 

van belang zijn voor het geestelijk welzijn van personen. De doelen die van belang zijn om te 

voorzien in de psychologische behoeften zijn in de interviews bevestigd: de respondenten vinden 

subjectieve sociale veiligheid (veilig voelen), personificatie, zelfontplooiing, plezier en vermaak 

(zelfstandig) en perceptie van belang. 

Subjectieve sociale veiligheid  

De activiteiten voor huisvesting behorend bij de subjectieve sociale veiligheid die bepaald zijn aan de 

hand van het literatuuronderzoek werden door de respondenten bevestigd. De bijbehorende 

omgevingskenmerken zijn naar aanleiding van de interviews aangepast en aangevuld. 

De jongeren geven aan het oproepen van de begeleiding vanuit gemeenschappelijke ruimten niet 

van belang te vinden voor hun veiligheid. In de woning vinden zij dit echter wel van belang. Zowel 

jongeren als begeleiders geven in de interviews aan dat oproepen van de begeleiding vanuit de 

woning kan plaatsvinden door middel van een internet- of telefoonverbinding. Met een 

internetverbinding hebben jongeren de mogelijkheid om met begeleiders via internet te bellen en te 

videobellen, bijvoorbeeld met het programma Skype.  

Een aantal jongeren geeft aan het voor een gevoel van veiligheid van belang te vinden dat er de 

mogelijkheid is om een deurcontactalarm in te schakelen. Een deurcontactalarm is een 

alarmsysteem, waarbij er een seintje aan de begeleiders doorgegeven wordt zodra de voordeur (of 

balkondeur) na een bepaald tijdstip open gaat. Dit draagt voor hen bij aan een gevoel van veiligheid, 

omdat ze weten dat begeleiders snel aanwezig zullen zijn als het alarm afgaat. Bij het inschakelen van 

een dergelijke maatregel dient nauw overleg tussen de jongeren en de begeleiders plaats te vinden, 

omdat dit een vrijheid beperkende maatregel is.  
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Voor sommige jongeren kan camerabewaking bij de ingang(en) van het woongebouw bijdragen aan 

een gevoel van veiligheid. Door camerabewaking uitsluitend bij de ingang(en) van het woongebouw 

te plaatsen wordt de privacy zoveel mogelijk gewaarborgd, terwijl het toch een veiliger gevoel kan 

geven. 

De overige omgevingskenmerken ten behoeve van subjectieve sociale veiligheid werden door de 

respondenten bevestigd. In tabel 5.13 zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken 

naar aanleiding van de interviews weergegeven. 

Tabel 5.13: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor subjectieve sociale veiligheid (veilig voelen) 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Sociale controle, 

 Bekend zijn met de woonomgeving, 

 Kans op onveilige situaties 
verkleinen, 

 Inkijk in de woning voorkomen, 

 Naar buiten kunnen kijken, 

 Kunnen waarschuwen van anderen, 

 Toezicht door begeleiding 

 Intercomsysteem in de woning en spion in de voordeur (W) 

 Woning niet direct grenzend aan een openbare weg (W) 

 Gordijnen in de woning (W) 

 Inbraakwerende voordeur en ramen in de woning (W) 
 Deurcontactalarm (in overleg) (W) 
o Oproepen van begeleiding vanuit de woning (internet en/of 

telefoonverbinding) (W) 

 Toegangsdeur van het woongebouw automatisch op slot (G) 
 Camerabewaking bij de ingang(en) van het woongebouw (G) 

 Woning in een omgeving met veel sociale controle (O) 

 Goed verlichte woonomgeving (O) 

 Woning in een buurt die bekend staat als veilig (O) 

Personificatie 

Het zelf kunnen inrichten van de woning door de jongeren wordt door alle respondenten van belang 

gevonden. Als de jongeren de woning zelf kunnen inrichten en zelf kleur- en materiaalgebruik 

kunnen bepalen, gaan ze vaak voorzichtiger om met spullen in de woning. Een aantal begeleiders 

geeft daarbij aan dat ze jongeren wel advies moeten kunnen geven, om verkeerde keuzes hierin 

zoveel mogelijk te voorkomen. 

Uit interviews met begeleiders en experts blijkt dat het van belang kan zijn om jongeren mee te laten 

beslissen over de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten. Begeleiders geven aan dat jongeren 

de mogelijkheid vaak wel hebben, maar dat zij er geen gebruik van maken. De ruimten moeten voor 

de jongeren aantrekkelijk zijn; zij moeten zich er ‘thuis’ kunnen voelen. Jongeren vinden dat er in 

deze ruimten aantrekkelijke activiteiten te doen moeten zijn. Hiervoor kan het van belang zijn dat 

jongeren de mogelijkheid hebben om mee te beslissen over de inrichting van de gemeenschappelijke 

ruimten. 

Hoewel het door de respondenten in de interviews niet bevestigd is, kan materiaalgebruik bijdragen 

aan een gevoel van ‘thuis zijn’: zachte materialen en het voorkomen van harde, glanzende materialen 

in de afwerking kunnen hier aan bijdragen. In tabel 5.14 zijn de behoeften met bijbehorende 

omgevingskenmerken naar aanleiding van de interviews weergegeven. 
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Tabel 5.14: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor personificatie 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Aankleden van de woning met 
kleine en grote spullen, 

 Inrichten van de woning, 

 Tonen van de persoonlijke 
bezittingen, 

 Esthetiek, 
 Advies door begeleiders 

 Inrichtingsvrijheid in de woning (W) 

 Vensterbank bij de ramen in de woning (W) 

 Zelf bepalen van kleurgebruik van wanden en plafonds in de woning (W) 

 Zelf bepalen van materiaalgebruik (bijv. vloer) in de woning (W) 

 Jongeren met een licht verstandelijke beperking laten meebeslissen over 
de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten (bijv. bij de keuze van 
het meubilair en de indeling van de ruimte) (R) 

 Sturing: zachte materialen zoals vloerbedekking gebruiken in 
gemeenschappelijke ruimten (R) 

 Sturing: gebruik van harde, glanzende materialen in gemeenschappelijke 
ruimten voorkomen (R) 

Zelfontplooiing 

Voor zelfontplooiing vinden de respondenten het kunnen uitoefenen van hobby’s en naar werk of 

school kunnen gaan van belang. Hiervoor dient de woning over voldoende ruimte te beschikken voor 

het uitoefenen van hobby’s en moeten school en/of werk in de omgeving van de woning liggen. 

Begeleiders ondersteunen de jongeren door te helpen met het vinden van een hobby en het zoeken 

naar school of werk. 

Op de aanwezigheid van een tuintje wordt door de respondenten gemengd gereageerd. Een aantal 

jongeren zegt een tuintje goed te vinden, anderen hebben er geen behoefte aan. Zij zeggen dat ze 

het waarschijnlijk niet gaan onderhouden. Dit laatste wordt ook door de begeleiders en experts 

bevestigd; veel jongeren zullen het teveel onderhoud vinden, hebben er geen geduld voor en zullen 

de verantwoording niet nemen. De respondenten vinden over het algemeen dat het balkon en de 

woning ruimte moeten bieden om planten te plaatsen. Jongeren kunnen zo zelf kiezen of ze deze 

aankleden met planten. 

Uit de interviews blijkt verder dat jongeren het van belang vinden om een huisdier in de woning te 

kunnen houden en te verzorgen. Dit wordt tevens in interviews met begeleiders en experts 

bevestigd. Het houden en verzorgen van een huisdier wordt daarom als activiteit aan de behoefte 

aan zelfontplooiing toegevoegd. Naast voldoende ruimte voor het uitvoeren van hobby’s in de 

woning, dient er dus ook voldoende ruimte voor het houden van een huisdier te zijn.  

In tabel 5.15 zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van de 

interviews weergegeven. 

Tabel 5.15: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor zelfontplooiing 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Hobby binnen de woning 
uitoefenen, 

 Huisdieren houden en verzorgen, 

 Werken en/of naar school gaan, 

 Ondersteuning van de begeleiding 

 Voldoende ruimte voor het uitoefenen van hobby’s in de woning (W) 
 Voldoende ruimte voor het houden van huisdieren in de woning (W) 

 Voldoende geluidsisolatie in de woning (W) 
o Voldoende ruimte in de woning en op het balkon voor planten (W) 

 School en werk in de nabijheid van de woning (O) 

Plezier en vermaak (zelfstandig) 

De behoeften behorend bij plezier en vermaak worden door de respondenten bevestigd. Hobby’s 

binnen de woning uitoefenen, TV kijken, radio of muziek luisteren en internetten zijn van belang. Een 

aantal jongeren geeft aan de het liefst een draadloze internetverbinding te willen, maar zij vinden 
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het niet noodzakelijk. Veel respondenten vullen de activiteiten aan met gamen. Ook wordt door 

jongeren plezier en vermaak buiten de woning genoemd. Hiervoor vinden zij de aanwezigheid van 

een winkelcentrum en een sporthal (bijvoorbeeld voor fitness) in de nabijheid van de woning 

belangrijk.  

Tot slot is het voor plezier en vermaak van belang dat de woning over voldoende geluidsisolatie 

beschikt. In tabel 5.16 zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van 

de interviews weergegeven. 

Tabel 5.16: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor plezier en vermaak (zelfstandig) 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Hobby binnen de woning 
uitoefenen, 

 TV kijken, radio of muziek luisteren, 
o Internetten en gamen, 
 Zelfstandig activiteiten 

ondernemen buiten de woning 

 Voldoende ruimte voor het uitvoeren van hobby’s in de woning (W) 

 Voldoende geluidsisolatie in de woning (W) 

 Internetaansluiting in de woning (W) 

 Sporthal in de nabijheid van de woning (O) 
 Winkelcentrum in de nabijheid van de woning (O) 

Perceptie 

Zowel de activiteiten behorend bij de perceptuele behoeften als de bijbehorende aandachtspunten 

voor huisvesting zijn als gevolg van de interviews niet veranderd. Als de bediening van bijvoorbeeld 

een apparaat in de woning niet lukt, resulteert dat bij jongeren met een licht verstandelijke 

beperking er vaak in dat ze er geen gebruik van gaan maken. Om dit te voorkomen vinden de 

respondenten het van belang dat de bediening van onderdelen in de woning (zoals apparaten en 

installaties) herkenbaar is. 

In tabel 5.17 zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van de 

interviews weergegeven. 

Tabel 5.17: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor perceptie 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Toepassen van affordanties 
(eigenschappen van de omgeving), 

 Bekend zijn met de omgeving 

 Bediening van onderdelen in de woning (zoals apparaten, installaties, 
ramen en deuren) moet herkenbaar zijn (W) 

5.3.4 Functionele cluster 

Het functionele cluster omvat de woonbehoeften en daarbij horende omgevingskenmerken die van 

belang zijn voor het kunnen uitvoeren van activiteiten in het gebouw. Het gebouw dient het 

uitvoeren van activiteiten mogelijk te maken en te ondersteunen. De doelen die van belang zijn om 

te voorzien in de functionele woonbehoeften zijn naar aanleiding van de interviews niet veranderd. 

De algemene en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, vrijetijdsbesteding en mobiliteit zijn 

van belang voor de functionele woonbehoeften. 

ADL en HDL 

De activiteiten behorend bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en huishoudelijke 

dagelijkse levensverrichtingen (HDL) zijn in de interviews bevestigd. Er is naar aanleiding van de 

interviews een aantal aanpassingen gedaan met betrekking tot de omgevingskenmerken.  
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Vrijwel alle respondenten vinden het van belang dat een wasmachine zich in de eigen woning 

bevindt en niet in een gedeelde ruimte in het woongebouw. Zowel jongeren als begeleiders zeggen 

dat een gemeenschappelijke wasmachine vaak tot problemen leidt, bijvoorbeeld kleding die 

verdwenen is.  

Met betrekking tot de badkamer en het toilet vinden respondenten het van belang dat er geen 

beperkende maatregelen zijn. In het appartementencomplex op het terrein van De La Salle zijn 

bijvoorbeeld douches waarbij de watertoevoer automatisch wordt gestopt als die een bepaald aantal 

seconden aan staat. Ook kan de temperatuur niet aangepast worden; die staat ingesteld op een 

vaststaande temperatuur. Deze maatregelen worden door zowel jongeren als begeleiders onnodig 

gevonden. Door de respondenten worden geen andere specifieke eisen met betrekking tot de 

badkamer en het toilet benoemd. 

De overige aandachtspunten voor huisvesting zijn in de interviews bevestigd. In tabel 5.18 zijn de 

behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken weergegeven. 

Tabel 5.18: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor ADL en HDL 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

ADL  Voldoende ruimte voor het ontvangen de begeleiders (W) 

 Inductiekookplaat (W) 

 Voldoende ruimte om te strijken in de woning (W) 

 Onderhoudsarme en eenvoudig schoon te maken materialen (W) 

 Kast (kleine spullen opbergen) en berghok in de woning (grotere spullen 
opbergen) (W) 

o Wasmachineaansluiting in eigen woning (W) 
 Geen beperkende maatregelen met betrekking tot watertoevoer en –

temperatuur in de badkamer en het toilet (W) 

 Buitenberging (G) 

 Winkels ten behoeve van levensonderhoud in de nabijheid (O) 
 

 Eten en drinken, 

 Slapen en rusten, 

 Naar toilet gaan, 

 Zich zelf wassen, 

 Toezicht en stimulatie door 
begeleiding 

HDL 

 Boodschappen doen, 

 Kleding wassen en strijken, 

 Opbergen van bezittingen voor 
kortere en langere tijd, 

 Koken, 

 Stofzuigen, 

 Schoonhouden van de woning, 

 Toezicht en stimulatie door 
begeleiding 

Vrijetijdsbesteding 

De behoeften en bijbehorende aandachtspunten voor huisvesting in de eigen woning komen voor 

een groot deel overeen met de behoefte aan plezier en vermaak in het psychologische cluster. De 

activiteiten behorend bij vrijetijdsbesteding worden door de respondenten aangevuld met ‘gamen’. 

De overige activiteiten en bijbehorende omgevingskenmerken zijn naar aanleiding van de interviews 

niet veranderd. 

In tabel 5.19 zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van de 

interviews weergegeven. 
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Tabel 5.19: Behoeften en omgevingskenmerken relevant voor vrijetijdsbesteding 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Hobby binnen de woning 
uitoefenen, 

o TV kijken, radio of muziek luisteren, 
internetten en gamen, 

 Ondernemen van activiteiten met 
anderen 

 Voldoende ruimte voor het uitvoeren van hobby’s en activiteiten met 
anderen in de woning (W) 

 Voldoende geluidsisolatie in de woning (W) 

 Internetaansluiting in de woning (W) 

Mobiliteit 

De activiteiten behorend bij mobiliteit zijn naar aanleiding van de interviews niet veranderd. De 

respondenten vinden het van belang dat de woning en voorzieningen in de omgeving goed 

bereikbaar zijn. Jongeren gebruiken daarbij als vervoermiddel vaak de fiets en bij grotere afstanden 

het openbaar vervoer. De fiets moet daarom voor korte en lange periode veilig gestald kunnen 

worden. Jongeren hebben vaak niet genoeg geld om veel met het openbaar vervoer te kunnen reizen 

en proberen dit dan zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat men vaak weinig geld ter beschikking 

heeft moeten de voorzieningen lopend of fietsend goed bereikbaar zijn. 

Bij de afstand van voorzieningen tot de woning worden door de respondenten daarom ook veelal 

loop- en fietsafstanden genoemd. Voor de gemeenschappelijke ruimte (kan ook een buurt- of 

jongerencentrum zijn) vinden de respondenten het van belang dat dit dichtbij de woning ligt. Dit 

moet, net zoals winkels ten behoeve van levensonderhoud (zoals een supermarkt en een drogist), op 

maximaal 10 minuten fietsen van de woning liggen. Het openbaar vervoer (bushalte) moet op 

maximaal 10 minuten lopen van de woning liggen. Een winkelcentrum, sport- en recreatiefaciliteiten, 

uitgaansgelegenheden en andere voorzieningen voor vrijetijdsbesteding moeten op een maximale 

afstand van 20 minuten fietsen liggen. Voor school en werk willen de jongeren langer reizen met het 

openbaar vervoer, om de kans op het vinden van een geschikte school of baan te vergroten. Zij 

vinden hiervoor een reisduur tot 40 minuten goed te doen. 

In tabel 5.20 zijn de behoeften met bijbehorende omgevingskenmerken naar aanleiding van de 

interviews weergegeven. 

Tabel 5.20: Behoeften en omgevingskenmerken ten behoeve van mobiliteit 

Behoeften niveau 2 (activiteiten) Omgevingskenmerken 

 Fiets stallen, 

 Woning en voorzieningen kunnen 
bereiken 

 

 Ruimte voor het (kort) veilig stallen van de fiets (bijv. achterom (G) 

 Ruimte voor het (lang) veilig stallen van de fiets in de (buiten)berging (G) 
o Gemeenschappelijke ruimten (buurt- of jongerencentrum) maximaal 10 

minuten fietsen (O) 
o Winkels ten behoeve van levensonderhoud maximaal 10 minuten fietsen 

(O) 
o Openbaar vervoer maximaal 10 minuten lopen (O) 
o Winkelcentrum maximaal 20 minuten fietsen (O) 
o Sport- en recreatiefaciliteiten, uitgaansgelegenheden en andere 

voorzieningen voor vrijetijdsbesteding maximaal 20 minuten fietsen (O) 
o School en werk maximaal 40 minuten reizen met openbaar vervoer (O) 
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5.3.5 Acceptatie in de buurt 

Uit interviews met begeleiders en huisvestingexperts blijkt dat voor acceptatie in de buurt een goede 

spreiding in de wijk van belang is. Hoe meer jongeren er bij elkaar in hetzelfde woongebouw wonen, 

hoe meer begeleiding er nodig zal zijn. Door niet teveel jongeren met een licht verstandelijke 

beperking bij elkaar in één woongebouw of dicht bij elkaar in de wijk te plaatsen, vallen ze minder op 

bij omwonenden. Dit kan volgens hen bijdragen aan de acceptatie in de buurt. 

De respondenten halen in de interviews ook het belang van het informeren en het contact met 

omwonenden aan. Dit is vooral nodig als er meerdere jongeren in hetzelfde woongebouw wonen. De 

jongeren moeten kennis maken met de omwonenden, bijvoorbeeld in het buurtcentrum of door 

(samen met begeleiders) de buren uit te nodigen om elkaar te leren kennen. Daarnaast is het van 

belang dat de omwonenden wordt duidelijk gemaakt dat als er iets systematisch niet goed gaat, de 

jongeren overgeplaatst kunnen worden naar een andere woonsoort. Ook vinden de respondenten 

het van belang dat er goede afspraken gemaakt worden tussen politie, de jongeren, begeleiders en 

omwonenden, over de aanpak als er sprake is van overlast veroorzaakt door jongeren met een licht 

verstandelijke beperking.  

Dat aan het woongebouw niet duidelijk zichtbaar moet zijn dat er een probleemgroep in woont of 

dat het bij een instelling hoort, is volgens de respondenten vooral van belang bij woongebouwen van 

een zorginstelling waarin uitsluitend jongeren met een licht verstandelijke beperking (of andere 

probleemgroepen) wonen. Dit geldt tevens voor de noodzaak van een goed onderhouden 

voorziening; voor acceptatie is dit alleen van belang als het gebouw bij een zorginstelling hoort, niet 

als men in een ‘normaal’ woongebouw, tussen andere bewoners woont. Voor de volledigheid 

worden deze aspecten toch genoemd. 

In tabel 5.21 zijn de omgevingskenmerken die van belang zijn voor acceptatie in de omgeving naar 

aanleiding van de interviews weergegeven. 

Tabel 5.21: Omgevingskenmerken relevant voor acceptie in de omgeving 

Omgevingskenmerken relevant voor acceptatie in de omgeving 

 Niet teveel probleemjongeren bij elkaar in één gebouw (G) 

 Het gebouw moet niet de uitstraling van een instellingsgebouw hebben, maar van een gewoon woongebouw (G) 

 Het gebouw en de omgeving moeten er goed onderhouden uitzien (G, O) 

 Goede spreiding van huisvesting voor probleemgroepen in de wijk (O) 

 Informeren van en contact leggen met omwonenden, samen met de jongeren, begeleiders en politie 
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5.4 Resumé 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de interviews besproken. In deze paragraaf worden de 

resultaten van het literatuuronderzoek vergeleken met de resultaten van het veldonderzoek. Hierbij 

zullen achtereenvolgens de resultaten van het fysiologische, sociale, psychologische en functionele 

cluster besproken worden. Tot slot zal het literatuuronderzoek van acceptatie in de buurt vergeleken 

worden met het veldonderzoek. 

In het fysiologische cluster heeft het veldonderzoek het volgende aan het literatuuronderzoek 

toegevoegd: 

 De activiteiten behorend bij thermisch comfort zijn aangevuld met ‘aanleren efficiënt 

energieverbruik (inzicht door begeleiding)’. Een slimme energiemeter in de woning kan dit 

ondersteunen. ‘Slimme energiemeter (W)’ is daarom als omgevingskenmerk toegevoegd. 

 De activiteiten behorend bij visueel comfort zijn aangevuld met ‘aanleren efficiënt 

energieverbruik (inzicht door begeleiding)’. De omgevingskenmerken zijn naar aanleiding van 

de interviews aangevuld met ‘slimme energiemeter (W)’, ‘zicht op enige levendigheid vanuit 

de woning (W)’ en ‘zicht belemmerende objecten voorkomen (W)’. 

 De activiteiten behorend bij auditief comfort zijn aangevuld met ‘geluidsoverlast bij 

omwonenden voorkomen’. Het omgevingskenmerk ‘mogelijkheid om bovengrens bij 

apparatuur in te stellen (W)’ werd echter door alle respondenten als overbodig beschouwd 

en is daarom geschrapt.  

 De activiteiten voor olfactorisch comfort zijn aangevuld met ‘aanleren voldoende ventileren 

van de woning’. 

 De activiteiten behorend bij fysieke veiligheid zijn aangevuld met ‘waarschuwen van 

anderen’. ‘Letsel als gevolg van agressie voorkomen’ is vervangen voor ‘verwaarlozing van de 

woning voorkomen’. De omgevingskenmerken zijn aangevuld met ‘blusdeken (W)’, 

‘brandvertragende gordijnen (W)’, ‘uitstekende objecten voorkomen (W)’, ‘voldoende 

stopcontacten (W)’ en ‘woningaanpassingen moeten onzichtbaar zijn (W)’. 

In het sociale cluster heeft het veldonderzoek het volgende aan het literatuuronderzoek toegevoegd: 

 De omgevingskenmerken behorend bij direct sociaal contact binnen de woning en privacy 

zijn aangevuld met ‘rolstoeltoegankelijke woning (W)’ en ‘lift in het woongebouw (G)’. Een 

tweede slaapkamer in de woning werd echter door alle respondenten als overbodig 

beschouwd en is daarom geschrapt. 

 De activiteiten behorend bij indirect sociaal contact binnen de woning zijn aangevuld met 

‘videobellen met begeleiders’. 

 De activiteiten behorend bij direct sociaal contact buiten de woning zijn aangevuld met 

‘privégesprek voeren met begeleiders’. De omgevingskenmerken zijn aangevuld met ‘ruimte 

voor het voeren van privégesprekken met begeleiders (R)’. De gemeenschappelijke ruimten 

moeten nabij de woning liggen, bijvoorbeeld in een buurt- of jongerencentrum. 

 De omgevingskenmerken behorend bij plezier en vermaak met anderen zijn aangevuld met 

‘casino, coffeeshop en slijterij in de buurt van de woning voorkomen (O)’. 
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 De omgevingskenmerken behorend bij objectieve sociale veiligheid (veilig zijn) zijn aangevuld 

met ‘voordeur en balkondeur van de woning moeten voorzien zijn van een anti-inbraak slot 

(W)’ en ‘het gebouw moet binnen en buiten geen onoverzichtelijke hoeken/nissen bevatten 

(G)’. 

In het psychologische cluster heeft het veldonderzoek het volgende aan het literatuuronderzoek 

toegevoegd: 

 De omgevingskenmerken behorend bij subjectieve sociale veiligheid (veilig voelen) zijn 

aangevuld met ‘deurcontactalarm (in overleg) (W)’ en ‘camerabewaking bij de ingang(en) van 

het woongebouw (G)’.  

 De activiteiten behorend bij personificatie zijn aangevuld met ‘advies door begeleiders’. 

 De activiteiten behorend bij zelfontplooiing zijn aangevuld met ‘huisdieren houden en 

verzorgen’. De omgevingskenmerken zijn aangevuld met ‘voldoende ruimte voor het houden 

van huisdieren in de woning (W)’ en ‘voldoende ruimte in de woning en op het balkon voor 

planten (W)’. 

 De activiteiten behorend bij plezier en vermaak (zelfstandig) zijn aangevuld met ‘zelfstandig 

activiteiten ondernemen buiten de woning’ en ‘gamen’. De omgevingskenmerken zijn 

aangevuld met ‘winkelcentrum in de nabijheid van de woning (O)’.  

In het functionele cluster heeft het veldonderzoek het volgende aan het literatuuronderzoek 

toegevoegd: 

 De omgevingskenmerken behorend bij de algemene en dagelijkse levensverrichtingen zijn 

aangevuld met ‘geen beperkende maatregelen met betrekking tot watertoevoer en –

temperatuur in de badkamer en het toilet (W)’ en ‘wasmachineaansluiting in de eigen 

woning (W)’.  

 De bereikbaarheid van voorzieningen behorend bij de omgevingskenmerken van mobiliteit 

zijn naar aanleiding van de interviews gespecificeerd. 

De interviews hebben het volgende aan het literatuuronderzoek toegevoegd met betrekking tot 

acceptatie in de omgeving: 

 Dat aan het woongebouw niet duidelijk zichtbaar moet zijn dat er een probleemgroep in 

woont of dat het bij een instelling hoort, is vooral van belang bij woongebouwen van een 

zorginstelling waarin uitsluitend jongeren met een licht verstandelijke beperking (of andere 

probleemgroepen) wonen. 

 Een goed onderhouden voorziening draagt alleen bij aan de acceptatie van jongeren met een 

licht verstandelijke beperking als het gebouw bij een zorginstelling hoort.  
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In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot dit onderzoek 

besproken. In paragraaf 6.1 worden op basis van de doelstelling en de onderzoeksvragen de 

conclusies geformuleerd. Vervolgens zullen in paragraaf 6.2 aanbevelingen gedaan worden. 
6.1 Conclusies 

Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de woonbehoeften en de daarbij horende 

aandachtspunten voor huisvesting van jongeren met een licht verstandelijke beperking, teneinde 

tegemoet te kunnen komen aan de huisvestingswensen van deze jongeren, de kans op 

maatschappelijke participatie van deze jongeren te vergroten en een handreiking te bieden aan 

zorginstellingen en vastgoedontwikkelaars voor de (her)ontwikkeling van huisvesting. De 

problematiek of beperking die jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben, kan de 

relatie tussen de woonbehoeften en de aandachtspunten met betrekking tot huisvesting 

beïnvloeden. Naar aanleiding van de doelstelling zijn hoofd- en deelvragen opgesteld. 

De hoofdvraag was: wat zijn de behoeften van een nader te bepalen profiel binnen jongeren met een 

licht verstandelijke beperking ten aanzien van wonen en welke aandachtspunten met betrekking tot 

huisvesting zijn daarbij van belang? 

Er zijn vijf deelvragen geformuleerd. De eerste deelvraag is: 1) welk profiel binnen jongeren met een 

licht verstandelijke beperking is relevant voor het onderzoek en wat is het bijbehorende 

probleemgedrag en de ondersteuningsbehoefte? De tweede en derde deelvraag hebben betrekking 

op de woonbehoeften en aandachtspunten voor huisvesting: 2) welke behoeften ten aanzien van 

wonen en de daaraan verbonden begeleiding hebben jongeren met een licht verstandelijke 

beperking binnen het gekozen profiel? En: 3) welke aandachtspunten zijn er met betrekking tot 

huisvesting (woning, gebouw en woonomgeving) van jongeren met een licht verstandelijke beperking 

binnen het gekozen profiel en hoe belangrijk zijn ze? De vierde deelvraag heeft betrekking op de 

relatie tussen de behoeften, de omgeving en het gedrag: 4) hoe zijn de behoeften, omgeving en 

gedrag van het gekozen profiel binnen jongeren met een licht verstandelijke beperking aan elkaar 

gerelateerd? De vijfde deelvraag is: 5) hoe zijn de aandachtspunten voor huisvesting in de praktijk te 

realiseren en hoe is de acceptatie in de omgeving te bevorderen? 

Onderzoek naar de problematiek, het zorglandschap en de leefomgeving heeft ertoe geleid dat in dit 

onderzoek jongeren met een licht verstandelijke beperking betrokken zijn tussen de 16 en 23 jaar 

met externaliserende gedragsproblematiek en perspectief op zelfstandig wonen, maar die wel nog 

residentiële behandeling nodig hebben. Kenmerkend voor jongeren met externaliserende 

gedragsproblematiek is dat ze vaak weinig controle over emoties hebben. Deze worden dan naar 

buiten toe afgereageerd: ze zijn opstandig, vallen anderen lastig, zijn prikkelbaar, snel boos of 

gepikeerd, ze zijn vaak driftig en hebben woede-uitbarstingen. Daarnaast komt antisociaal gedrag 

zoals vechten, liegen en spijbelen regelmatig voor en hebben ze vaak moeite met de dagelijkse 

levensverrichtingen. Door deze problemen hebben jongeren met een licht verstandelijke beperking 

problemen in de maatschappij. Ze hebben regelmatig conflicten met anderen, kunnen moeilijk aan 

een baan komen, spijbelen veel en worden soms niet gewaardeerd in de woonomgeving. Gedurende 

de behandeling worden zij daarom geactiveerd om zich praktische en sociale vaardigeden eigen te 

maken, waardoor ze zich beter kunnen handhaven in de maatschappij. De behandeling van deze 
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jongeren is zoveel mogelijk gericht op zelfstandigheid: zij worden voorbereid op het zelfstandig 

kunnen functioneren in de maatschappij. 

Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat de omgeving kan bijdragen aan het 

beïnvloeden van het welzijn en het gedrag van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Het 

Person Environment-fit model stelt dat welzijn en gedrag beïnvloed kunnen worden door de mate 

waarin de behoeften en capaciteiten overeenstemmen met de omgeving. Individuen zullen meer 

tevreden zijn en beter presteren wanneer de behoeften en capaciteiten van de persoon 

overeenkomen met kenmerken van de omgeving.  

De behoeften en de daarbij horende capaciteiten van jongeren met een licht verstandelijke 

beperking zijn onder te brengen in vier clusters: het fysiologische cluster, het sociale cluster, het 

psychologische cluster en het functionele cluster. Het fysiologische cluster omvat de behoeften die te 

maken hebben met het lichamelijke welzijn. Deze behoeften zijn verbonden met het 

waarnemingsvermogen door middel van zintuigen (horen, voelen, zien, ruiken, proeven). Het sociale 

cluster omvat de behoeften die gerelateerd zijn aan de omgang met andere personen. Deze 

behoeften hebben betrekking op relaties en contacten tussen personen. Het psychologische cluster 

omvat de behoeften die gericht zijn op het geestelijke welzijn. Deze behoeften zijn van belang voor 

het creëren van een goed gevoel en tevredenheid. Het functionele cluster omvat de behoeften die 

gerelateerd zijn aan het kunnen uitvoeren van activiteiten in een gebouw. Dit betekent met andere 

woorden dat het gebouw het uitvoeren van activiteiten mogelijk moet maken en ondersteunen. Om 

de woonbehoeften zo goed mogelijk in kaart te brengen, zijn deze op basis van het gebruiksproces 

inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden de behoeften op twee niveaus omschreven. Het eerste niveau 

bestaat uit de doelen of toestanden van de woonbehoeften. Het tweede niveau zijn de activiteiten 

die passen bij de desbetreffende doelen of toestanden. De woonbehoeften (doelen en activiteiten) 

van jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn weergegeven in bijlage 8. 

Op basis van de woonbehoeften zijn omgevingskenmerken bepaald die kunnen bijdragen aan het 

voorzien in de behoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking. De 

omgevingskenmerken zijn op vier schaalniveaus onderzocht: de woning, het woongebouw, de 

gemeenschappelijke ruimten en de omgeving van de woning. Zowel de woonbehoeften als de 

omgevingskenmerken zijn eerst bepaald aan de hand van literatuuronderzoek. Vervolgens zijn deze 

gecontroleerd, geconcretiseerd en aangevuld door middel van interviews. Dit heeft geresulteerd in  

16 woonbehoeften en 38 omgevingskenmerken in het fysiologische cluster, 19 woonbehoeften en 32 

omgevingskenmerken in het sociale cluster, 22 woonbehoeften en 29 omgevingskenmerken in het 

psychologische cluster en 17 woonbehoeften en 20 omgevingskenmerken in het functionele cluster. 

De totale overzichten van woonbehoeften (doelen en activiteiten) en omgevingskenmerken zijn 

weergegeven in bijlage 8. 

In het fysiologische cluster is voornamelijk voldoende controle van belang. Jongeren moeten 

voldoende controle over de temperatuur, het zicht, geluid en geuren in de woning hebben. Uit de 

interviews is naar voren gekomen dat het voor jongeren met een licht verstandelijke beperking ook 

van belang is om efficiënt energiegebruik aan te leren. Een slimme energiemeter in de woning kan 
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hierin ondersteunen. Daarnaast moeten brand en verwaarlozing van de woning voorkomen worden. 

De woningaanpassingen die hiervoor van belang zijn moeten zoveel mogelijk onzichtbaar zijn. 

In het sociale cluster is het van belang dat de omgeving van jongeren met een licht verstandelijke 

beperking voldoende gelegenheid biedt voor het leggen en onderhouden van sociale contacten. Door 

voldoende ruimte te bieden voor ontmoeting, zowel binnen als buiten de woning, worden jongeren 

gestimuleerd sociale contacten te leggen. Dit kan bijdragen aan het aanleren en verbeteren van de 

bijbehorende vaardigheden. De begeleiding moet de jongeren kunnen ondersteunen bij de 

ontwikkeling van deze sociale vaardigheden in een gemeenschappelijke voorziening in de buurt van 

de woning. Tot slot is het van belang dat de woning voldoende privacy en veiligheid biedt. 

Jongeren met een licht verstandelijke beperking moeten zich zo goed mogelijk thuis kunnen voelen in 

de woning en woonomgeving. Hiervoor zijn de behoeften en omgevingskenmerken in het 

psychologische cluster van belang. Subjectieve sociale veiligheid (veilig voelen), personificatie, 

zelfontplooiing, plezier en vermaak (zelfstandig) en perceptie spelen hier een rol. Door jongeren met 

een licht verstandelijke beperking bijvoorbeeld voldoende inrichtingsvrijheid te geven en zelf te laten 

beslissen over de inrichting van de woning, hebben zij de mogelijkheid om de woning ‘eigen’ te 

maken. Dit draagt bij aan een positieve eigenwaarde. 

In het functionele cluster zijn de algemene en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, 

vrijetijdsbesteding en mobiliteit van belang.  Jongeren met een licht verstandelijke beperking moeten 

de mogelijkheid hebben de algemene en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen in de woning 

zelf uit te voeren. De begeleiding kan jongeren hierin ondersteunen door toezicht te houden en ze te 

stimuleren. Voor vrijetijdsbesteding moeten de jongeren voldoende ruimte in de woning hebben om 

hobby’s uit te oefenen en voor het ondernemen van activiteiten met anderen. Bij mobiliteit gaat het 

bij jongeren met een licht verstandelijke beperking om de bereikbaarheid van de woning en 

voorzieningen in de omgeving. De meeste voorzieningen waar zij gebruik van maken moeten met de 

fiets bereikbaar zijn. Hierdoor zijn deze goed bereikbaar en kunnen kosten van bijvoorbeeld 

openbaar vervoer zoveel mogelijk beperkt worden. 

Op basis van de woonbehoeften en omgevingskenmerken kan geconcludeerd worden dat het voor 

jongeren met een licht verstandelijke beperking van belang is dat zij in een zo normaal mogelijke 

woonomgeving wonen. Zij moeten de mogelijkheid hebben om zo optimaal mogelijk te kunnen 

participeren in de maatschappij en daarom moet een afwijkende woning en woonomgeving zoveel 

mogelijk voorkomen worden. Iedere jongere is echter anders, waardoor er bij de huisvesting per 

geval gekeken moet worden naar de specifieke eisen en wensen. Ook moet er gestreefd worden om 

hen zoveel mogelijk tussen ‘normale’ mensen in de wijk te huisvesten. Hiervoor is acceptatie in de 

buurt van belang. Uit het onderzoek is gebleken dat een goede spreiding in de wijk, niet teveel 

probleemgroepen in één woongebouw en het informeren van en contact leggen met omwonenden 

de belangrijkste aspecten zijn om de acceptatie in de buurt te bevorderen.  
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6.2 Aanbevelingen 

In deze paragraaf worden praktische aanbevelingen gedaan en worden suggesties gegeven voor 

vervolgonderzoek. Tot slot wordt er een kritische terugblik gedaan op het onderzoek. 

6.2.1 Praktische aanbevelingen 

In dit onderzoek zijn de woonbehoeften en omgevingskenmerken die van belang zijn voor jongeren 

met een licht verstandelijke beperking onderzocht. Door het groeiend aantal mensen met een licht 

verstandelijke beperking en het streven naar participatie in de samenleving is het van belang dat 

deze jongeren beschikken over passende huisvesting. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan 

kennis over de woonbehoeften en omgevingskenmerken die van belang zijn voor jongeren met een 

licht verstandelijke beperking. Het onderzoek kan daarom voor zorginstellingen als houvast dienen 

bij het vinden van passende huisvesting en het aanpassen van de woning, zodat die voldoet aan de 

behoeften van jongeren met een licht verstandelijke beperking. De lijsten met woonbehoeften en 

omgevingskenmerken kan men hiervoor als checklist gebruiken. Daarnaast kan het door 

vastgoedontwikkelaars gebruikt worden bij de realisatie en herontwikkeling van huisvesting voor 

deze doelgroep. De resultaten van het onderzoek kunnen daarbij als aanzet dienen voor het 

programma van eisen. Tot slot kan het onderzoek gebruikt worden bij het evalueren van bestaande 

huisvesting: met behulp van de opgestelde lijsten kan men toetsen of een bestaande woning aan de 

behoeften en omgevingskenmerken voldoet, die van belang zijn voor jongeren met een licht 

verstandelijke beperking.  

6.2.2 Vervolgonderzoek 

In het conceptueel model in hoofdstuk 1 is ‘persoonskenmerken’ als interactievariabele toegevoegd. 

De persoonskenmerken kunnen van invloed zijn op de relatie tussen de behoeften ten aanzien van 

wonen en de daaraan verbonden begeleiding (onafhankelijke variabele) en de aandachtspunten met 

betrekking tot huisvesting (afhankelijke variabele). De persoonskenmerken zijn in dit onderzoek 

betrokken door te focussen op één profiel binnen jongeren met een licht verstandelijke beperking: 

de woonbehoeften en bijbehorende omgevingskenmerken zijn onderzocht, die van belang zijn voor 

jongeren tussen de 16 en 23 jaar met een licht verstandelijke beperking met externaliserende 

gedragsproblematiek en perspectief op zelfstandig wonen, maar die wel nog residentiële 

behandeling nodig hebben. In vervolgonderzoek moet een ander profiel met bijbehorende 

persoonskenmerken gekozen worden. Hieruit kunnen andere woonbehoeften en 

omgevingskenmerken naar voren komen. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een andere 

leeftijdscategorie (bijvoorbeeld 10 tot 16 jaar) of andere gedragsproblematiek (bijvoorbeeld 

internaliserende gedragsproblematiek) of een combinatie hiervan. Door vanuit het gebruiksproces 

(doelen en activiteiten) onderzoek te doen naar de kenmerken die in de omgeving van belang zijn, 

kunnen de woonbehoeften en omgevingskenmerken van andere groepen inzichtelijk gemaakt 

worden. Dit onderzoek kan daarbij als basis dienen.  

Het Person Environment-fit model stelt dat gedrag wordt beïnvloed door de mate waarin de 

behoeften en capaciteiten overeenstemmen met de omgeving. Individuen zullen meer tevreden zijn 

en beter presteren wanneer kenmerken van de persoon en de omgeving overeenkomen of 

congruent zijn. Door de omgeving af te stemmen op de behoeften en capaciteiten van jongeren met 

een licht verstandelijke beperking, kan het welzijn en het gedrag beïnvloed worden. Als bij de 
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huisvesting van deze doelgroep rekening gehouden is met de woonbehoeften en 

omgevingskenmerken, kan in vervolgonderzoek onderzocht worden in hoeverre de woonbehoeften 

en omgevingskenmerken het welzijn en gedrag beïnvloeden.  

In het onderzoek is geprobeerd de omgevingskenmerken te prioriteren. Aanvankelijk zou deze 

rangorde in de interviews achterhaald worden. Dit bleek echter voor dit onderzoek niet haalbaar. In 

vervolgonderzoek kan getracht worden de omgevingskenmerken een rangorde te geven, zodat aan 

elk kenmerk een waarde gehecht wordt. Hierbij moet een zo groot mogelijke respondentengroep, bij 

voorkeur van verschillende zorginstellingen, betrokken worden. Zo kan inzichtelijk gemaakt worden 

welke omgevingskenmerken minimaal aanwezig moeten zijn. Ook kunnen de resultaten van dit 

onderzoek in een (grootschalig) veldonderzoek getoetst en aangevuld worden.  

In vervolgonderzoek kan meer onderzoek gedaan worden naar de acceptatie van jongeren met een 

licht verstandelijke beperking in de omgeving. Er kan bijvoorbeeld literatuuronderzoek gedaan 

worden naar de Not In My Backyard (NIMBY) gedachte. In het veldonderzoek kunnen mensen 

betrokken worden die in de praktijk te maken hebben met probleemgroepen in de wijk (bijvoorbeeld 

buurtbewoners), om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de aspecten die een rol spelen bij de 

acceptatie. 

In vervolgonderzoek kan onderzocht worden wat de realiseerbaarheid van de omgevingskenmerken 

is. Er kan onderzocht worden in hoeverre de omgevingskenmerken in bestaande huisvesting toe te 

passen zijn. Ook kan onderzocht worden wat de financiële haalbaarheid van de 

omgevingskenmerken is en hoe deze gefinancierd kunnen worden. Daarnaast vinden er vanuit de 

overheid veel veranderingen plaats in wet- en regelgeving met betrekking tot zorg en wonen. Voor 

de realiseerbaarheid van huisvesting is het nodig om onderzoek te doen naar de consequenties voor 

deze doelgroep. 

6.2.3 Kritische terugblik 

In dit onderzoek zijn de woonbehoeften en bijbehorende omgevingskenmerken eerst bepaald aan de 

hand van literatuuronderzoek. Doordat er nog nauwelijks onderzoek gedaan is naar de huisvesting 

van jongeren met een licht verstandelijke beperking, is het onderzoek voornamelijk gebaseerd op 

literatuur met betrekking tot doelgroepen die raakvlakken vertonen met jongeren met een licht 

verstandelijke beperking. Desondanks zijn de woonbehoeften en omgevingskenmerken die van 

belang zijn voor jongeren met een licht verstandelijke beperking zo compleet en specifiek mogelijk in 

kaart gebracht in het literatuuronderzoek.  

Door het gebrek aan literatuur met betrekking tot huisvesting van jongeren met een licht 

verstandelijke beperking, is het veldwerk des te meer van belang voor het volledig in kaart brengen 

van de woonbehoeften en omgevingskenmerken. Door interviews met jongeren met een licht 

verstandelijke beperking, begeleiders en huisvestingexperts van verschillende zorginstellingen, is 

getracht dit vanuit verschillende perspectieven te belichten. De woonbehoeften en 

omgevingskenmerken zijn door middel van 19 interviews gecontroleerd, geconcretiseerd en 

aangevuld. De steekproef was echter niet optimaal. Aanvankelijk is geprobeerd om jongeren te 

interviewen die woonachtig zijn in het appartementencomplex. Het bleek echter niet mogelijk om 

hier voldoende jongeren te interviewen. Daarom is voor een aantal interviews uitgeweken naar een 
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groepswoning. Door meer interviews met jongeren met een licht verstandelijke beperking die 

zelfstandig wonen, meer begeleiders van deze jongeren en meer experts met kennis over zorg en 

huisvesting van verschillende instellingen te interviewen, kan de betrouwbaarheid worden vergroot. 

Daarnaast zijn er, om de omgevingskenmerken voor acceptatie in de buurt te achterhalen, alleen 

begeleiders en huisvestingexperts geïnterviewd. Door in het veldonderzoek mensen te betrekken die 

in de praktijk te maken hebben met probleemgroepen in de wijk (bijvoorbeeld buurtbewoners), kan 

de betrouwbaarheid vergroot worden. 

Door de opgestelde schema’s met woonbehoeften en omgevingskenmerken was er een duidelijke 

structuur tijdens de interviews. Dit heeft bijgedragen aan een goed verloop. Ook konden de 

interviews zodoende doorgaans in één tot anderhalf uur worden afgenomen. Tijdens de interviews 

bleek het echter niet haalbaar om de omgevingskenmerken te prioriteren. Er is overwogen om na 

verwerking van de interviews een rangorde aan te brengen in de omgevingskenmerken, maar de 

geïnterviewde jongeren met een licht verstandelijke beperking bleken hiervoor moeilijk bereikbaar. 

Ook was het bij het afnemen van de interviews voor zowel jongeren met een licht verstandelijke 

beperking als begeleiders en huisvestingexperts vaak lastig om bij de doelen zelf activiteiten en 

omgevingskenmerken te bedenken. Hierdoor was er enige sturing nodig gedurende de interviews, 

waardoor de betrouwbaarheid van de interviews lager kan zijn. In vervolgonderzoek kan gekozen 

worden om per interview één of twee clusters (fysiologische, sociale, psychologische en functionele 

cluster) te behandelen in plaats van alle vier de clusters, zodat er dieper ingegaan kan worden op de 

behoeften en omgevingskenmerken die van belang zijn.  
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Bijlage 1 Veelvoorkomende stoornissen bij LVB  
Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder (AD(H)D): ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder, oftewel aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben vaak 

problemen met aandacht en concentratie. Zij vinden het moeilijk om hun aandacht blijvend op een 

taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden. Daarnaast hebben 

ze problemen met hyperactiviteit. Ze zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn 

vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Vaak voelen zij een grote onrust van binnen. Stil zitten en 

rustig zijn kost ongewoon veel energie. Ook zijn ze vaak impulsief. Ze doen dingen voordat ze denken 

en ze houden zich niet (ook niet onbewust) bezig met de gevolgen van hun gedrag. De ‘remfunctie’ 

ontbreekt. Tot slot hebben ze vaak moeite met plannen, met het reguleren van hun emoties, 

motivatie en alertheid en laten ze vaak eerdere ervaringen meespelen bij beslissingen en 

verwachtingen over de toekomst. Ze reageren daardoor anders op beloning en straf. Bij kinderen die 

deze kenmerken hebben maar geen hyperactiviteit, wordt gesproken van ADD. Dit staat voor 

Attention Deficit Disorder (Steunpunt ADHD, 2015).  

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS): ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornissen. Onder ASS 

vallen verschillende stoornissen, zoals Klassiek Autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS 

(pervasive developmental disorder – not otherwise specified). Deze mensen hebben vooral moeite 

met het sociale begrip en de sociale intuïtie. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig en deze angst 

wordt vaak ingetoomd doordat ze zich vasthouden aan bekende regels en patronen. Mensen met 

ASS hebben vooral moeite in het dagelijkse sociale leven. Sommige weten bijvoorbeeld niet hoe ze 

het beste vrienden kunnen maken of zijn juist het liefst alleen. Anderen maken als ze praten 

nauwelijks gebruik van gebaren en oogcontact en sommige praten zelfs helemaal niet. Ook weten 

sommige mensen met autisme van een bepaald onderwerp heel erg veel en praten daar dan ook 

constant over. Sommige mensen met ASS nemen  alles wat gezegd wordt heel erg letterlijk of praten 

anderen precies na. Mensen met ASS kunnen erg in de war raken (of bang worden) als iets niet gaat 

zoals ze gewend zijn (Geurts, 2015). 

Oppositional Defiant Disorder (ODD): ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder en is een 

ontwikkelingsstoornis. Kinderen met ODD zijn moeilijk op te voeden, ongehoorzaam, verzetten zich, 

maken vaak ruzie, zijn driftig en houden zich vaak niet aan de regels. Ze hebben vaak problemen in 

de sociale omgang, zowel met volwassenen als met leeftijdgenoten. Een kind met ODD heeft, thuis of 

bij mensen die het goed kent, last van woede uitbarstingen, koppigheid, is ongevoelig voor 

aanwijzingen van volwassenen, niet geneigd om een compromis te zoeken, te overleggen of zich te 

voegen naar volwassenen. Kinderen met ODD vloeken vaak, hebben last van een lage eigenwaarde, 

zijn vaak afstandelijk en hebben moeite om emoties te uiten. Zij leggen vaak moeilijk contact met 

anderen, hebben last van stemmingswisselingen en een lage frustratietolerantie. ODD gaat vaak 

samen met stoornissen zoals ADHD of autisme (Trimbos instituut, 2010). 

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS): PTSS staat voor Posttraumatische stress-stoornis en is een 

hevige stressreactie op een schokkende gebeurtenis. Er zijn verschillende gebeurtenissen die dit 

kunnen veroorzaken, zoals natuurrampen, vliegtuigongelukken, terroristische aanslagen, aanranding, 

verkrachting of beroving. Mensen met PTSS krijgen een extreem verlies aan controle, mensen zijn 
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hun greep op het dagelijks leven kwijt en hebben geen vertrouwen in zichzelf en andere mensen. 

Mensen met PTSS herbeleven (bijvoorbeeld met nachtmerries of flashbacks) de gebeurtenis die zij 

hebben meegemaakt (Trimbos instituut, 2011). 

Reactieve hechtingsstoornis: Kinderen met een reactieve hechtingsstoornis voelen zich meestal 

afgewezen en niet gewenst. Deze kinderen zijn vaak verdrietig en voelen zich regelmatig tekort 

gedaan en niet begrepen. Meestal wijst het kind de hoofdverzorger het sterkst af. Er bestaan twee 

typen hechtingsstoornissen: het geremde en het ontremde type.  Een kind met het geremde type 

hechtingsstoornis zoekt bijvoorbeeld contact met zijn verzorger en kijkt tegelijkertijd de andere kant 

op. Ook kan toenadering van verzorgers worden afgewezen of kan het kind overdreven waakzaam 

zijn of zich verzetten tegen troosten. Het gedrag van het kind is vaak agressief en moeilijk te 

voorspellen. Zo kan het kind op het ene moment heel vriendelijk zijn en op het andere moment heel 

erg verdrietig of boos. Vaak vertonen kinderen met een hechtingsstoornis teruggetrokken gedrag, 

waardoor ze in een sociaal isolement terecht kunnen komen. Een kind met het ontremde type 

hechtingsstoornis kan zich niet hechten aan één bepaald persoon. Het zal zich juist aan iedere 

willekeurige persoon vastklampen. Deze kinderen gaan meestal erg vrij om met volwassenen. Ze 

vertonen een overmatige familiariteit zonder terughoudendheid of remmingen. Ze vertonen vaak 

overvriendelijk maar oppervlakkig gedrag, vragen ongeremd aandacht en vinden het moeilijk om 

vrienden en andere sociale contacten te onderhouden. Ze zijn vaak lastig, niet in staat zinvolle 

emotionele relaties aan te gaan, kennen geen normale affectie en berouw en hebben een slechte 

controle over hun driften (Medicinfo, 2014).  
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Tabel A: Aantal ZZP-LVG indicaties in Nederland (CIZ, 
2013) en bij De La Salle (Brummer, 2011) 
 

Bijlage 2 Wet- en regelgeving 

ZZP-LVG: Cliënten die behoefte hebben aan langdurige zorg, waarbij ze niet langer zonder 

ondersteuning en zorg kunnen, krijgen een ZorgZwaartePakket (ZZP). Zorgzwaartepakketten geven 

een indicatie van de benodigde zorg en ondersteuning. Dit wordt bepaald aan de hand van de 

beperkingen die de cliënt heeft en de zwaarte ervan. Jongeren met een licht verstandelijke 

beperking, die in aanmerking komen voor een ZZP, krijgen een pakket voor licht verstandelijk 

beperkten, oftewel ZZP-LVG. Deze vallen in de sector ZZP-GZ (Gehandicaptenzorg), waar ook de ZZP-

VG (Verstandelijk gehandicapt), ZZP-SGLVG (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt), 

ZZP-LG (Lichamelijk Gehandicapt) en ZZP-ZGaud (Zintuigelijk Gehandicapt, auditief en 

communicatief) en ZGvis (Zintuigelijk gehandicapt, visueel) onder vallen (CIZ, 2013).  

Er zijn vijf ZZP-LVG pakketten. De overheid bepaalt welke zorg in welk ZZP zit en koppelt hier een 

geldbedrag aan waar de cliënt recht op heeft als vergoeding voor de zorg en huisvesting. Het 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt voor iedere zorgbehoevende op welk ZZP die recht heeft. 

De cliënt kan hierbij kiezen voor ‘zorg in natura’ (ZIN) of een ‘Persoons Gebonden Budget’ (PGB). Als 

de cliënt kiest voor zorg in natura, krijgt de zorgaanbieder van de cliënt de vergoeding voor de zorg 

en, wanneer van toepassing, vergoeding voor huisvesting van de cliënt. Bij zorg in natura kan de 

cliënt gebruik maken van één zorgaanbieder. Wanneer de cliënt meer vrijheid wil in de keuze van 

zorgaanbieders waar hij gebruik van wil maken, kan die kiezen voor een PGB. Bij een PGB krijgt de 

cliënt zelf het geldbedrag, waarmee hij zelf de zorg inkoopt bij één of meerdere geschikte 

zorgaanbieder(s) (Menzis, 2014). In principe kan de cliënt zelf kiezen voor ZIN of PGB, maar er zijn 

wel uitzonderingen. Op het gebied van ZZP-LVG geldt voor cliënten die geïndiceerd zijn in pakket 4 en 

5 dat zij niet in aanmerking komen voor een PGB. Zij moeten dus gebruik maken van ZIN.  

Om een ZZP-LVG indicatie te kunnen krijgen is er een aantal criteria vereist. Uit onderzoek moet 

blijken dat er perspectief is dat de gevraagde behandeling leidt tot verbetering in het persoonlijk en 

maatschappelijk functioneren. De behandeling moet een multidisciplinair karakter hebben, waarbij 

tijdens de intake- en diagnostiekfase is gebleken dat intramurale opname en behandeling 

noodzakelijk is. De behandeling wordt gecoördineerd door een AWBZ-behandelaar. Daarnaast 

moeten de cliënten een IQ tussen de 50 en 85 hebben en moet er sprake zijn van ernstige 

gedragsproblemen. De ernst van de gedragsproblemen wordt bepaald aan de hand van een medisch 

of gedragskundig rapport. De leeftijd waarop de indicatie wordt gesteld is doorgaans tussen 4 en 23 

jaar. Voor de leeftijdsgroep vanaf 21 jaar geldt dat er meestal sprake is van voortgezette 

hulpverlening die het karakter heeft van woon- en vaardigheidstraining. Cliënten die na behandeling 

in een behandelinstelling voor licht verstandelijk 

gehandicapten (nog) zijn aangewezen op een 

beschermende woonomgeving, therapeutisch 

leefklimaat of permanent toezicht worden 

geïndiceerd voor een ZZP-VG (CIZ, 2013). Tabel A 

geeft het aantal ZZP-LVG indicaties in Nederland in 

juli 2013 weer en het aantal ZZP-LVG indicaties bij 

De La Salle in 2011. 

ZZP-LVG Nederland (juli, 2013) De La Salle (2011) 

1 180 10 

2 1.535 44 

3 3.590 104 

4 2.175 99 

5 535 19 

Totaal 8.015 276 



Bijlagen 

 

 
 
130 

 

Hervorming langdurige zorg: Het kabinet heeft in 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten5 

(AWBZ) hervormd. De Wet langdurige zorg6 (Wlz) vervangt de AWBZ en beoogt samen met de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning 20157 (Wmo), de Jeugdwet8 en de Zorgverzekeringswet9 een kader 

te vormen waarbinnen zorg geleverd kan worden die gericht is op de wensen, mogelijkheden en 

behoeften van individuele mensen. Door mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, zo nodig met 

ondersteuning van de gemeente via de Wmo of zorg via de zorgverzekering (Zvw), wil het kabinet 

bezuinigen in de zorg. Gemeenten zouden beter kunnen inspelen op de specifieke behoeften van 

cliënten. Door de hervorming van de langdurige zorg en de overheveling van onderdelen van de 

AWBZ naar de Wmo, Zvw en Wlz wil het kabinet vanaf 2018 jaarlijks 3,5 miljard euro bezuinigen 

(PCkwadraat, 2014). In tabel B is weergegeven welke zorg in 2015 geleverd wordt via welke wet. 

 
Tabel B: Hervorming zorg (Rijksoverheid, 2014b) 

Wet langdurige zorg Wet maatschappelijke 
ondersteuning 

Zorgverzekeringswet Jeugdwet 

Recht op zorg met 
verblijf in een instelling 

Ondersteuning bij 
zelfredzaamheid 

Wijkverpleging Preventie, ondersteuning, 
hulp en zorg aan  
jeugdigen en ouders bij 
opgroei- en 
opvoedingsproblemen,  
psychische problemen en 
stoornissen tot 18 jaar 

Permanent toezicht en 
24 uurs zorg nabij 

Ondersteuning bij 
participatie 

Persoonlijke verzorging 

Integraal pakket aan 
zorg 

Beschermd wonen en 
opvang 

Langdurige GGZ met 
behandeling 

Zorg voor de meest 
kwetsbaren 

Ondersteuning mantelzorg Extramurale behandeling 

 Cliëntondersteuning Extramurale palliatieve zorg 

  Intensieve kindzorg 

 

Scheiden van wonen en zorg en extramuralisering: De overheid is bezig met het scheiden van 

wonen en zorg, wat betekent dat deze apart gefinancierd worden. Zorgbehoevende mensen kunnen 

zo afhankelijk van de ernst van de problematiek wél of géén vergoeding van de overheid voor 

huisvesting krijgen. Het kan dus voorkomen dat de cliënt zelf betaalt voor het wonen (huur of koop) 

en de zorg apart gefinancierd wordt via de zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en eventueel eigen middelen 

(Aedes-Actiz, 2013). Zorgorganisaties en woningcorporaties krijgen als gevolg van het scheiden van 

wonen en zorg te maken met veranderingen op het gebied van huisvesting van bewoners met een 

zorgvraag. Door het scheiden van wonen en zorg verandert de aanspraak op intramurale en 

extramurale zorg. Cliënten en zorginstellingen zullen in de toekomst onder andere vaker te maken 

krijgen met (het verlenen van) ambulante ondersteuning. Met ambulante ondersteuning wordt de 

                                                           
5
 De AWBZ is een verplichte ziektekostenverzekering en biedt een vergoeding voor langdurige zorg van 

ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.  
6
 De zwaarste, langdurige zorg wordt vanaf 2015 vergoed vanuit de Wlz. De wet is bedoeld voor kwetsbare 

ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht 
nodig hebben. 
7
 De Wmo is een wet die beoogt dat mensen, zoals ouderen, gehandicapten of mensen met psychische 

problemen, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen in de samenleving. Dit 
gebeurt door ondersteuning te bieden aan mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven, bijvoorbeeld 
in de vorm van hulp bij het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing. 
8
 In deze wet staat de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan 

jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen bepaald.  
9
 Iedereen die in Nederland woont of werkt is volgens de Zvw wettelijk verplicht een basisverzekering te 

hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. 
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zorg bedoeld die buiten de instelling wordt gegeven op een groot aantal terreinen, zoals gezondheid, 

wonen, gezinsleven, leren en werken, tijdsbesteding en sociale contacten (VWS, 2010). 

Woningcorporaties lopen, als eigenaar van veel zorgvastgoed, meer risico’s, omdat ze niet meer 

zeker zijn van huurinkomsten. Ze zullen gaan aansturen op langdurige huurovereenkomsten en bij 

nieuwbouw gaan corporaties in het ontwerp flexibiliteit eisen, zodat ze het vastgoed indien nodig 

tussentijds voor alternatieve bestemmingen kunnen gebruiken (Aedes, 2012).  
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Bijlage 3 Overzicht ZZP-LVG (NZA, 2013) 
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Bijlage 4 Impressie groepswoning De Munsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Groepswoning De Munsel (drie aaneengeschakelde woningen) 

Gemeenschappelijke achtertuin 

Eén van de twee gemeenschappelijke woonkamers Eén van de twee gemeenschappelijke keukens 

Doorgang aaneengeschakelde woningen 
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Gemeenschappelijke gameruimte Gemeenschappelijke wasruimte 

Gemeenschappelijke badkamer Slaapkamer 
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Bijlage 5 Impressie appartementencomplex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Appartementencomplex 

Entree gebouw Gang eerste verdieping 

Gemeenschappelijke keuken Gemeenschappelijke ontspanningsruimte/ bespreekruimte 
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Begeleidersruimte (incl. bed, badkamer en postvakken 

cliënten) 

Gemeenschappelijke wasruimte 

Appartement: woonkamer Appartement: aanrecht (zonder kookplaat) 

Appartement: hal met links de deur naar de slaapkamer Appartement: badkamer 
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Bijlage 6 Behoeften op basis van Van Doorn (2012) en Peeters (2013) 

Cluster Behoeften niveau 1 (doelen en toestanden)  Behoeften niveau 2 (activiteiten) 
Fysiologisch Thermisch comfort Luchttemperatuur aanpassen, 

Luchtsnelheid aanpassen, 
Relatieve vochtigheid aanpassen 

Visueel comfort Hoeveelheid licht aanpassen 

Auditief comfort Volume van apparatuur aanpassen 

Olfactorisch (reuk en geuren) comfort Ventileren van de woning,  
Maskeren van geuren 

Fysieke veiligheid Vallen voorkomen, 
Brand vermijden 

Hygiëne Handen wassen, 
Haren wassen, 
Douchen, 
Baden 

Tast- en bewegingscomfort Apparaten bedienen, 
Veilig bewegen 

Behoefte aan beschutting en bescherming Onderdak, 
Bescherming bieden 

Sociaal Direct sociaal contact hebben binnen de woning Logees ontvangen, 
Visite ontvangen, 
Hulp geven of ontvangen, 
Controle hebben over type interactie 

Indirect sociaal contact hebben binnen de 
woning 

E-mailen, 
Bellen 

Direct sociaal contact hebben buiten de woning Deelnemen in groepsactiviteiten, 
Hulp geven 

Indirect sociaal contact hebben buiten de woning Advertenties ophangen, 
Brieven en pakketjes posten, 
E-mailen, 
Bellen 

Privacy Zichzelf afzonderen van iedereen 

De behoefte aan plezier en vermaak Deelnemen aan groepsactiviteiten 

De behoefte aan hulp (passief en actief) Hulp geven of ontvangen 

Psychologisch 
 

Veilig voelen in de woonomgeving Sociale controle, 
Bekend zijn met de woonomgeving, 
Kans op onveilige situaties verkleinen 

Veilig voelen in de woning Sociale controle, 
Inkijk in woning voorkomen, 
Naar buiten kunnen kijken, 
Kunnen waarschuwen van anderen 

Veilig zijn in de woning Veilig opbergen van persoonlijke bezittingen, 
Woning kunnen afsluiten 

Zelfontplooiing, leveren van waardevolle 
prestaties 

Leveren van waardevolle prestaties, 
Hobby binnen de woning uitoefenen 

Vermijden van stress Geluidsoverlast van binnen de woning beperken,  
Geluidsoverlast van buiten de woning beperken, 
Actief bezig blijven, 
Naar buiten kunnen kijken, 
Ontspannen 

Personificatie Aankleden van de woning met grote spullen,  
Aankleden van de woning met kleine spullen, 
Inrichten van de woning, 
Tonen van persoonlijke bezittingen,  
Esthetiek 

De behoefte zich te meten/ vergelijken Confrontatie met lotgenoten 

Op basis van Van Doorn (2012) Op basis van Peeters (2013) 
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Functioneel Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) Eten,  
Drinken, 
Slapen, 
Rusten, 
Medicijnen innemen, 
Naar toilet gaan 

Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen 
(HDL) 

Boodschappen doen, 
Hoeveelheid licht aanpassen, 
Op orde houden van de woning (klein onderhoud), 
Horen van geluiden van apparatuur,  
Kleding wassen en strijken, 
Bedienen van installaties en woononderdelen,  
Opbergen van bezittingen voor langere tijd, 
Opbergen van bezittingen voor kortere tijd, 
Koken, 
Geluiden herkennen, 
Onderhouden van de tuin,  
Administratie bijhouden 
Stofzuigen 
Schoonhouden van de woning 

Verpleegkundige verrichtingen Verpleegkundige handelingen zelf doen, 
Verpleegkundige handelingen door anderen laten 
doen 

Horizontale mobiliteit binnen de woning Deuren openen en sluiten, 
Ramen openen en sluiten, 
Opstaan uit een stoel, 
Opstaan uit bed, 
Door woning lopen met rollator 

Verticale mobiliteit binnen de woning Van ene naar andere verdieping komen 

Mobiliteit buiten de woning In en uitlopen van woongebouw, 
Voorzieningen kunnen bereiken, 
Op straat kunnen bewegen 

Perceptuele behoeften Toepassen van affordanties (eigenschappen van de 
omgeving), 
Bekend zijn met de omgeving 

Vrijetijdsbesteding Hobby binnen de woning uitoefenen, 
TV kijken / radio of muziek luisteren 
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Bijlage 7 Gids voor interviews woonbehoeften en aandachtspunten voor 

huisvesting 

1. Introductie van de deelnemers 

Iedereen krijgt de gelegenheid zichzelf voor te stellen. De interviewer geeft daarbij tevens een 

indicatie van de tijdsduur van het interview (+/- 1 tot 1,5 uur). 

2. Doel van het onderzoek 

Inzicht krijgen in de woonbehoeften en de daarbij horende aandachtspunten voor huisvesting van 

jongeren met een licht verstandelijke beperking tussen de 16 en 23 jaar met externaliserende 

gedragsproblematiek en perspectief op zelfstandig wonen, maar die wel nog residentiële 

behandeling nodig hebben, teneinde tegemoet te kunnen komen aan de huisvestingswensen van 

deze jongeren, de kans op maatschappelijke participatie van deze jongeren te vergroten en een 

handreiking te bieden aan zorginstellingen en vastgoedontwikkelaars voor de (her)ontwikkeling van 

huisvesting.  

In het vervolg van het interview wordt met jongeren met een licht verstandelijke beperking het 

hierboven omschreven profiel (dikgedrukt) bedoeld. 

3. Doel van het interview 

Het doel van het interview is om de woonbehoeften en bijbehorende aandachtspunten voor 

huisvesting van jongeren met een licht verstandelijke beperking die bepaald zijn aan de hand van 

literatuur (H3 en H4) te controleren, concretiseren en aan te vullen. Hierbij wordt onder 

woonbehoeften de toestanden of doelen, of activiteiten verstaan die nodig zijn om die toestanden of 

doelen te bereiken. 

4. Inhoudelijk  

1. Eerst zullen de vier clusters (fysiologisch, sociaal, psychologisch en functioneel) besproken worden.  

a) Er zal een korte omschrijving van de vier clusters gegeven worden. 

b) Er zal gevraagd worden of dit een aannemelijke/ toepasselijke onderverdeling is volgens de 

respondent. 

2. Vervolgens zullen per cluster en per woonbehoefte de doelen, activiteiten en bijbehorende 

aandachtspunten voor huisvesting achtereenvolgend besproken worden. 

a) Er zal een lijst met doelen per cluster aan de respondent gegeven worden (dus zonder de 

bijbehorende activiteiten). Er kunnen eventuele aanvullingen gedaan worden op de lijst met 

doelen. 

b) Per doel zal worden gevraagd wat de bijbehorende activiteiten zijn (behoeften) en welke 

aandachtspunten voor huisvesting daarbij van belang zijn. 

c) Indien de activiteiten die de respondent benoemt niet geheel overeenstemmen met de 

activiteiten die bepaald zijn aan de hand van het literatuuronderzoek, zullen deze alsnog 

besproken worden. Er zal worden gevraagd of de bijbehorende activiteiten van belang zijn. 
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d) Indien de respondent aandachtspunten voor huisvesting die aan de hand van het 

literatuuronderzoek bepaald zijn niet heeft benoemd, zullen deze alsnog besproken worden. 

Er zal worden gevraagd of de aandachtspunten van belang zijn. 

3. Punt 2b) tot en met 2d) zullen herhaald worden voor elke woonbehoefte met bijbehorende 

aandachtspunten voor huisvesting in elk cluster, zodat een compleet overzicht wordt verkregen van 

de woonbehoeften en aandachtspunten voor huisvesting van jongeren met een licht verstandelijke 

beperking. 

4. In de interviews met begeleiders en experts zullen de aandachtspunten besproken worden die van 

belang zijn voor acceptatie in de buurt. 

a) Aan de respondenten wordt gevraagd welke aandachtspunten voor huisvesting men 

belangrijk vindt voor acceptatie in de buurt. 

b) Indien de respondent aandachtspunten voor acceptatie in de buurt die aan de hand van het 

literatuuronderzoek bepaald zijn niet heeft benoemd, zullen deze alsnog besproken worden. 

Er zal worden gevraagd of de aandachtspunten van belang zijn. 

5. Afronding 

Indien er geen vragen meer zijn zal het interview worden afgerond.  

a) Er zal worden gevraagd of de respondent nog vragen of opmerkingen heeft. 

b) De respondent zal bedankt worden voor deelname aan het interview. 

c) Indien gewenst kan het onderzoeksrapport toegestuurd worden. 
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Bijlage 8 Woonbehoeften en omgevingskenmerken LVB jongeren 
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