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Voorwoord 

 

Eerst en vooral willen we graag de mensen bedanken die een enorme steun betekenden bij de verwerking en 

uitwerking ons project. Door deze mensen hebben wij het project tot een goed einde kunnen brengen. 

In eerste instantie willen we graag mevrouw Lesseliers en meneer Depuydt bedanken, omdat zij dit leerrijk 

project mogelijk hebben gemaakt voor ons. We willen hen ook bedanken voor al hun geduld, hun tijd en hun 

uitleg tijdens de verwerking van ons project. We kregen hulp op de momenten waar we dit nodig hadden en 

we werden goed begeleid om ons doel te bereiken. Daarnaast willen we ook de begeleiders van ‘VZW Home 

Thaleia’ bedanken om mee te werken aan ons project, waardoor we het ook in de praktijk konden uitvoeren. 

Verder willen we onze dank betuigen aan Christel De Rijdt voor de kennis die ze ons meegaf tijdens ons project 

en Lut Piette die onze contactpersoon in de praktijk was. 

Wij hebben heel veel geleerd uit dit project, waardoor we ook allen een beter zicht hebben gekregen op onze 

waarden en normen als toekomstige opvoeders/begeleiders. Tijdens projecten en opdrachten leer je stil te 

staan bij de kleinere maar essentiële zaken die je tijdens de les misschien niet zou opmerken. Dankzij projecten 

leren we ook met allerlei situaties omgaan, want niet alles loopt zoals je verwacht. Soms zijn er onvoorziene 

omstandigheden. Achteraf bekeken vinden we allemaal dat het project heel leerzaam en interessant was. 



Inleiding 

 

Dit boekje is ontwikkeld naar aanleiding van ons project, met de bedoeling om een reflectiemethode te hebben 

over de manier waarop de bewoners van ‘VZW Home Thaleia’, een kleinschalig woonproject voor mensen met 

voornamelijk een verstandelijke beperking, kunnen aangemoedigd worden om bewust te kiezen voor gezonde 

voeding. Dit alles met het oog op het emancipatorische gedachtegoed. Het is dus de bedoeling dat de 

begeleiders kunnen reflecteren over dit onderwerp. Er wordt gekeken hoe men op bepaalde problemen 

inspeelt en waarom men zo handelt.  

Het boekje bevat tien casussen, gebaseerd op theorieën over de valkuilen van het emancipatorisch werken. De 

casussen zijn allemaal gelinkt aan het onderwerp ‘gezonde voeding’. Via deze casussen worden de begeleiders 

aangezet om te discussiëren over de casus. Om de discussie op gang te zetten, zijn er steeds enkele vragen die 

kunnen gesteld worden om over te gaan tot reflectie. Per casus wordt er ook wat theorie vermeld die de 

begeleiders kunnen lezen nadat ze gediscussieerd hebben over de casus. Deze theorie bevat telkens het 

knelpunt dat zich in de casus bevindt, steeds met de daarbij horende uitleg. 



Casus 1 

 

Begeleider Geert is een gedreven persoon die gerespecteerd wordt door collega’s en cliënten. Geert is van 

mening dat gezonde voeding de basis is voor een gezond en fit leven. Hij staat erop dat al zijn cliënten op hun 

voeding letten.   

Cliënt Bram is een jonge man met een licht verstandelijke beperking. Hij heeft wel de mogelijkheden om 

zelfstandig keuzes te maken. Bram weet uit zichzelf wat gezonde en minder gezonde voeding is. Toch voelt 

Bram zich vaak onzeker en valt hij dikwijls terug op de begeleiding. Hij is steeds op zoek naar bevestiging, maar 

hierdoor wordt zijn onafhankelijkheid belemmerd. De begeleiding uit de voorziening waar Bram verblijft, heeft 

als taak de zelfstandigheid van Bram te onderhouden en indien mogelijk te optimaliseren.  

Op een dag, net voor het eten, vraagt Bram aan Geert een snoepje.  

 

• Hoe kan je als begeleider emancipatorisch handelen, zonder zomaar “ja” te zeggen? 

• Mag Geert “nee” zeggen binnen een emancipatorische visie, omdat hij snoepen voor de maaltijd niet 

verstandig vindt? 

• Hoe kan of mag Geert zijn waarden en normen laten gelden in deze situatie? 

• Op welke manier kan je Bram doen inzien dat snoepen voor het eten geen goed idee is? 



Theorie casus 1 

 

Het knelpunt dat in deze casus aan bod komt, is ‘aangeleerde hulpeloosheid’. Van Gennep benoemt de 

aangeleerde hulpeloosheid als een valkuil bij emancipatorisch werken. Door de beperkingen die mensen met 

een verstandelijke beperking ervaren, hebben ze vaak last van faalangst. Ze slagen dikwijls niet in hun opzet, 

krijgen minder complimenten, worden met minder respect behandeld, zijn vaak afhankelijk van anderen, 

enzovoort. Ze voelen zich vaak nutteloos, hebben het gevoel dat ze niets alleen kunnen en dat ze nergens in 

slagen. Ze voelen zich hulpeloos en gaan zich uiteindelijk ook zo gedragen. Er ontstaat dan aangeleerde 

hulpeloosheid.  

Hierdoor wordt de groei naar onafhankelijkheid belemmerd.  

 

Bij de keuze van het menu of een bepaald gerecht gaan deze mensen dan ook vaak terugvallen op hun 

begeleiders en hen hierin bevestiging vragen. Dit is zeker het geval wanneer door de begeleiders de nadruk 

wordt gelegd op het feit dat gezonde voeding van groot belang is. Binnen het emancipatorisch werken is het 

echter de bedoeling dat de bewoners zelf bewust kiezen voor gezonde voeding en dat ze weten waarom ze 

hiervoor kiezen. Het is als begeleider belangrijk dat er duidelijke en objectieve informatie wordt gegeven over 

het belang van gezonde voeding, zonder dat de bewoners zich verplicht voelen om hiervoor te kiezen. 



Casus 2 

 

Sofie is een jonge vrouw van 23 jaar met een licht verstandelijke beperking. Ze is vrij zelfstandig en kan dus zelf 

weloverwogen keuzes maken. Ze beschikt over de meeste vaardigheden om een zelfstandig leven te leiden en 

is dus erg zelfredzaam. Begeleider Tim heeft vaak het gevoel overbodig te zijn, daar de cliënten zelf 

beslissingen kunnen en mogen nemen. Omdat hij als begeleider de taak heeft zorg te verlenen en 

verantwoordelijk te zijn, voelt hij zich soms machteloos ten opzichte van de situatie. Enerzijds is het belangrijk 

dat hij als hulpverlener de onafhankelijkheid van de cliënten stimuleert. Anderzijds heeft hij hier erg veel 

moeite mee. Tim heeft een soort drang om mensen steeds te willen helpen. In de voorziening krijgt Sofie vaak 

inspraak. Zo mag ze bijvoorbeeld beslissen aan welke activiteiten ze al dan niet wil deelnemen. Bovendien mag 

Sofie voor zichzelf ook een weekmenu opstellen. Dit doet ze vrij goed. Ze denkt goed na over de keuzes die ze 

maakt. Toch wil Tim zich als begeleider profileren en probeert hij Sofie te sturen in de richting die voor hem het 

beste lijkt. Tim wil helpen, ook al heeft Sofie dit op zich niet echt nodig. Het zorgt voor emotionele voldoening 

bij Tim. Hij stelt zich geen vragen over welke invloed dit zou kunnen hebben op Sofie. 

 

• Welke invloed zou deze aanpak kunnen hebben op Sofie?  

• Hoe kan je als begeleider emancipatorisch werken zonder aan taakovername te doen maar toch nog 

inspraak te verlenen? 

• Hoe kan Tim zich toch nuttig maken zonder bepaalde dingen te willen overnemen? 



Theorie casus 2 

 

Een zeer belangrijke valkuil bij de begeleider is het ‘zorgverleningssyndroom’, zoals Van Gennep het benoemt 

of het ‘hulpverleningssyndroom’ zoals Kok en Smit het noemen.  

 

Als de behoefte aan zorg van de cliënt op bepaalde vlakken vermindert of verdwijnt dan wordt de hulpverlener 

overbodig of zou de hulpverlener zich overbodig kunnen voelen. Om deze situatie te voorkomen zal de 

hulpverlener met het hulpverleningssyndroom ervoor zorgen dat de zorgbehoefte blijft, door bijvoorbeeld 

dingen over te nemen van de cliënt omdat het sneller gaat of beter.  

 

Dit gaat in tegen de emancipatiegedachte. Binnen deze emancipatorische visie is het dus niet de bedoeling dat 

de hulpverlener beslist wat de bewoners al dan niet mogen eten, maar de bewoners mogen zelf beslissen wat 

ze eten. We kunnen de link leggen tussen het hulpverleningssyndroom en aangeleerde hulpeloosheid bij de 

cliënt. Ze vullen elkaar aan, versterken en bevestigen elkaar en houden elkaar zelfs in stand.  



Casus 3 

 

In de voorziening krijgt iedere bewoner elke week 20 euro zakgeld. Omdat de voorziening toch een zekere 

controle wil hebben over de uitgaven van de bewoners, vragen zij om zoveel mogelijk de bonnetjes van de 

aankopen bij te houden en dit in een soort boekhouding te bewaren.  

Karel is een bewoner van 35 jaar oud. Hij heeft sinds drie jaar een vriendin in de voorziening. Sinds enkele 

weken heeft de begeleiding opgemerkt dat Karel wat bijgekomen is. In zijn boekhouding lijkt alles te kloppen 

maar de begeleiders merken vaak lege snoepverpakkingen op in zijn studio. Ze vinden hier echter niets van 

terug in zijn boekhouding. In een gesprek vertelt Karel aan begeleider Stefaan dat hij vaak extra snacks kan 

aankopen omdat zijn vriendin wekelijks heel weinig geld opdoet. Zij geeft hem het geld dat rest. Karel vindt dat 

20 euro zakgeld te weinig is. Stefaan reageert meteen door te zeggen dat dit niet kan en besluit om de 

boekhouding van Karel en zijn vriendin nauwkeuriger in de gaten te houden. Een verhoging van Karels zakgeld 

is geen optie. De voorziening merkt dat dit bedrag voor de meeste bewoners wel voldoet. 

 

• Sta jij dit toe als begeleider? 

• Hoe zou jij ingrijpen? 

• Is controle van de uitgaven van bewoners nodig of is dit een inbreuk op hun privacy? Een vast bedrag per 

week is een gemakkelijke oplossing voor de voorziening, maar wat is uw mening hierover? 



Theorie casus 3 

 

Als we deze casus bekijken volgt een valkuil die Kok en Smit bij de organisatie situeren, namelijk dat men een 

grote behoefte heeft aan ‘beheersing en overzicht in het zorgsysteem’. 

De voordelen hiervan zijn dat de geldstromen efficiënt gestuurd kunnen worden en dat de kwaliteit van zorg 

bewaakt kan worden. Het grote nadeel hiervan is dat de vraag van de cliënt ondergeschikt wordt aan het 

belang van de organisatie. De begeleider en de cliënt moeten zich dus aanpassen aan wat de organisatie 

voorschrijft. 

 

Het zou makkelijker zijn voor VZW Home Thaleia moesten ze de bewoners gewoon op dieet kunnen zetten en 

in hun plaats beslissen wat ze al dan niet mogen eten. Op die manier zouden de ouders niet langer klagen over 

het overgewicht van hun kinderen en zou er vanuit VZW Home Thaleia kunnen verzekerd worden dat er binnen 

de voorziening geen personen meer zijn die met overgewicht te kampen hebben. Dit is echter niet de manier 

waarop een emancipatorisch geïnspireerde voorziening te werk gaat. 

 



Casus 4 

 

Geert is 52 jaar en is begeleider in een leefgroep van twaalf personen met een licht verstandelijke beperking. 

Het is maandag en Geert begeleidt die avond het eetmoment. Geert heeft gekozen voor een klassieke maaltijd, 

namelijk blinde vink met patatjes en een lekker slaatje. Hij kiest zelf het menu omdat hij vindt dat personen 

met een beperking geen weloverwogen keuzes kunnen maken. Ze kiezen immers altijd dezelfde maaltijd, 

volgens hem. Moest het aan de bewoners liggen zou het elke dag frietjes, pizza, hamburgers, enzovoort zijn. Hij 

zegt dan: “Onze bewoners kunnen niet kiezen want ze hebben de mentale mogelijkheden daarvoor niet.”. Tom 

is een bewoner van die leefgroep en heeft Geert dit al horen zeggen. Hij wordt dan verbaal heel agressief. 

Geert doet er dan altijd een schepje bovenop en zegt dan bijvoorbeeld: “Wees blij dat ik in jouw plaats kies, het 

is voor je eigen bestwil.” 

 

• Hoe zou jij reageren op het gedrag van je collega? 

• Zou je je collega verbeteren? Of tips geven? 

• Zou je de dag nadien het eetmoment op een andere manier laten verlopen? 



Theorie casus 4 

 

Deze casus gaat over een valkuil in de samenleving, namelijk de ‘vooroordelen’ en ‘verouderde visies’ die in 

onze samenleving heersen over personen met een beperking. 

 

Dit is een belemmerende factor in het streven naar onafhankelijkheid en emancipatie van mensen met een 

beperking. Deze visie zegt nog steeds dat wij als begeleiders diegenen zijn die het best weten wat goed is voor 

personen met een verstandelijke beperking. Binnen deze visie zouden wij het recht hebben om te beslissen wat 

al dan niet gezond is voor deze mensen, met als gevolg dat wij hier vlugger gaan naar handelen aangezien het 

een algemeen aanvaard gegeven is. 



Casus 5 

 

Bart is een man van 35 jaar met een verstandelijke beperking. Bart is heel sociaal en houdt van klassieke 

muziek. Verder vindt hij uitstapjes naar de boerderij of naar de dierentuin heel tof. Hij is ook een snoeper. Hij 

snoept zo graag dat hij nu een gewicht bereikt heeft van 126 kilo. Hij heeft daardoor ook suikerziekte 

ontwikkeld en loopt een verhoogd risico op een hartinfarct.  

Op vrijdag 4 december na het middageten, vertrekt hij samen met de leefgroep op uitstap. Het is een 

wandeling die door het dorp loopt. Bart zijn aandacht wordt plots getrokken door een snoepwinkel. De 

snoepwinkel heeft een kleurrijke etalage vol met lekkers. De individuele begeleider van Bart merkt dit op en 

vestigt zijn aandacht op het feit dat ze nog maar net het middagmaal gegeten hebben. Bart blijft echter 

volhouden dat hij zin heeft in snoep en ook alweer honger heeft. De begeleider zegt dat Bart tijdens het 

middagmaal twee grote porties heeft gegeten en onmogelijk alweer honger kan hebben. Bart blijft nog steeds 

volhouden. De begeleider voelt zich hier ongemakkelijk bij aangezien Bart al verschillende 

gezondheidsproblemen heeft. 

 

• Hoe probeer je Bart bewust te maken van het feit dat snoep ongezond is en er tevens voor te zorgen dat 

het Bart zijn keuze is om geen snoep te kopen zonder dat jij hem hiertoe verplicht hebt? 

• Hoe ga je er als begeleider mee om als Bart toch snoep zou kopen, terwijl je weet hebt van zijn 

gezondheidsproblemen? 



Theorie casus 5 

 

De begeleider voelt zich ‘verantwoordelijk voor de keuzes van een cliënt’. Hij probeert steeds de keuzes van de 

cliënt te respecteren maar soms is hij het daar niet mee eens, wat voor spanningen kan zorgen bij de 

begeleider.  

 

Personen met een beperking hebben een verminderd abstractievermogen waardoor ze de gevolgen van hun 

keuzes minder gemakkelijk kunnen inschatten. De begeleider ziet in dat de keuzes negatieve gevolgen kunnen 

hebben, wat het voor hem moeilijk maakt om de beslissingen alsnog te respecteren. De begeleider draagt 

tenslotte de eindverantwoordelijkheid.  

 

Dit kan het geval zijn wanneer een begeleider ziet dat een bewoner, die aan een hartkwaal lijdt en te kampen 

heeft met overgewicht, graag snoep zou eten, terwijl hij nog maar net gegeten heeft. Als begeleider sta je niet 

achter deze keuze van de cliënt. Door het geven van objectieve en duidelijke informatie over de gevolgen van 

het eten van deze snoepen, bestaat de kans dat de cliënt tot een eigen inzicht komt in de situatie.  

 



Casus 6 

 

Angela is een vrouw van 42 jaar met een verstandelijke beperking en een bijkomende motorische beperking. Ze 

is dol op Bingo en andere gezelschapsspelen. Ze is vaak lui en heeft een hekel aan haar dagdagelijkse taken 

zoals afwassen. Angela kampt met een lichte vorm van obesitas. De begeleiders hebben haar al verschillende 

activiteiten aangeboden die ze ondanks haar motorische beperking zou kunnen uitvoeren en die een invloed 

zouden hebben op haar gewicht. Angela heeft echter geen problemen met haar maatje meer en voelt zich 

goed in haar vel. Dit botst met de visie die haar individuele begeleider hierop nahoudt. Hij vindt dat Angela iets 

moet doen aan haar overgewicht. Hij blijft Angela confronteren met dit feit waardoor ze zich ongemakkelijk 

begint te voelen bij de begeleider. De begeleider voelt dit aan en probeert een nieuwe tactiek. Hij geeft Angela 

een opmerking over haar gewicht waar de volledige leefgroep bij is. 

 

• Moet de begeleider zijn eigen waarden en normen opzij schuiven voor de waarden en normen van een 

cliënt?  

• Wanneer voelt de begeleider aan dat zijn pogingen tevergeefs zijn? 



Theorie casus 6 

 

Wanneer de waarden en normen van de cliënt en de begeleider niet overeenstemmen, kan dit ervoor zorgen 

dat de begeleider de keuze van de cliënt niet respecteert. Als begeleider moet je op dat ogenblik overwegen in 

hoeverre je eigen waarden en normen een adequate ondersteuning eventueel in de weg staan. 

 

Men moet de eigen waarden en normen opzij kunnen schuiven om de keuzes van de cliënt te respecteren. Als 

jij als begeleider “een gezonde geest in een gezond lichaam” als een belangrijke waarde beschouwt, wil dit niet 

zeggen dat dit voor de cliënt eveneens zo is. Je kunt proberen om de cliënt te vertellen waarom je dit belangrijk 

vindt, maar je kan hem niet verplichten deze waarde over te nemen. 

 

Het knelpunt dat hier beschreven wordt lijkt ook goed op het knelpunt ‘vooroordelen en verouderde visies van 

de samenleving’. Het verschil zit erin dat bij het knelpunt van de casus hier, de visie van de begeleider op de 

voorgrond treedt in plaats van de visie van de samenleving. 

 

 

 

 

 

 



Casus 7 

 

Lies is een vrouw van 40 jaar, die sinds twee jaar in een voorziening woont voor personen met een 

verstandelijke beperking. Toen Lies nog bij haar moeder inwoonde, gingen ze wekelijks taart eten en koffie 

drinken bij de buurvrouw. Lies werd dikwijls misselijk van de taart. Omwille van maagproblemen mag Lies geen 

koffie meer drinken en moet ze opletten wat ze eet. In het dagelijks leven kan Lies hier goed mee omgaan. Ze 

drinkt granenkoffie en eet kleinere porties. Lies is jarig en mag met één van de begeleiders op bezoek bij haar 

buurvrouw van vroeger. Net als toen heeft de buurvrouw weer koffie en taart voorzien. Lies moet gewone 

koffie drinken, wat niet bevorderlijk is voor haar maag. Wanneer de taart op tafel komt, begint Lies te eten. Na 

het eerste stuk, vraagt de buurvrouw aan Lies of ze nog een stukje wil. Lies knikt gretig en eet ook dit stuk 

volledig op. Vervolgens vraagt de buurvrouw opnieuw of Lies nog een stuk wil… De begeleidster voelt zich 

verantwoordelijk voor het gedrag van Lies en maant haar aan om geen stuk meer te eten. Enerzijds is zij op de 

hoogte van het feit dat Lies geen koffie mag drinken en geen grote hoeveelheden mag eten ondanks de 

gevolgen. Anderzijds weet ze ook dat Lies verantwoordelijk is voor haar eigen daden en de kans moet krijgen 

om te leren uit bepaalde situaties. 

 

• Zou jij reageren op het gedrag van Lies of dat van de buurvrouw? Zoja, op welke manier? Waarom zou je 

zo reageren? Op basis waarvan kun je deze reactie verantwoorden? 



Theorie casus 7 

 

Een valkuil is dat de begeleider de cliënt te veel wil ‘beschermen’ om hem of haar te behoeden tegen 

teleurstelling en andere risico’s. De begeleider zal dan mogelijks ingrijpen, wat door de persoon met een 

beperking ervaren wordt als een inperking van zijn keuzevrijheid. Op die manier wordt hem de kans ontnomen 

om zelf zijn grenzen te verkennen en uit de situatie te leren.  

 

Wanneer een cliënt een halve taart aan het opeten is, kan je hem of haar objectieve informatie geven over de 

gevolgen van dit gedrag, namelijk het feit dat hij of zij hier ziek van kan worden. Indien de cliënt dan toch 

beslist om de taart op te eten, moet dit voor hem of haar mogelijk zijn. Hij of zij moet de kans krijgen om zelf te 

ervaren wat de gevolgen zijn en kan hier iets uit leren. 



Casus 8 

 

Dieter is 36 jaar en heeft een licht verstandelijke beperking. Hij houdt van dieren en vooral van honden. Dieter 

is ook een lekkerbekje en eet dolgraag frietjes. Ook vandaag staan er frietjes op zijn menu. Dieter kiest ervoor 

om naast zijn lievelingsbegeleidster Marie te gaan zitten. Zij is echter een gezondheidsfreak en wijst Dieter er 

meermaals op dat zij frietjes maar vies en vettig vindt. Dieter twijfelt plots of hij zal kiezen voor zijn 

lievelingsgerecht (namelijk frietjes) of voor de aardappelpuree die hij eigenlijk niet graag lust. Met tegenzin 

kiest hij dan toch voor de aardappelpuree omdat hij bang is dat Marie hem anders niet meer leuk zal vinden. 

 

• Ben je je als begeleider bewust van de invloed die je uitoefent op je cliënten? 

• Hoe zorg je ervoor dat je cliënt niet beïnvloed wordt door jouw mening omdat hij door jou leuk 

gevonden wil worden? 



Theorie casus 8 

 

Als begeleider moet je je er eveneens bewust van zijn dat je ‘een grote invloed uitoefent’ op de persoon met 

een beperking. Doordat deze een klein sociaal netwerk heeft en de begeleider een belangrijke rol speelt in het 

leven van de cliënt, zal de cliënt zijn keuzes vaak laten leiden door de opinie van de begeleider.  

 

Het is dus belangrijk dat je de cliënt erop wijst dat zijn keuze geen gevolgen heeft voor de relatie die je met 

hem hebt. Dit gegeven hangt samen met de aangeleerde hulpeloosheid. 



Casus 9 

 

Jan is een man van 20 jaar met een matig verstandelijke beperking. Hij woont al drie jaar in een residentiële 

voorziening. Jan kan moeilijk praten en begeleiders merken aan zijn non-verbale communicatie dat hij het 

moeilijk heeft om zijn wensen onder woorden te brengen. Jan heeft echter wel zijn eigen willetje. Eenmaal hij 

iets beslist heeft, is hij zeker van zijn stuk en is hij er niet meer van af te brengen. Zo was het ook afgelopen 

woensdag. Tijdens de middag konden de bewoners kiezen uit twee soorten soep. Jan is dol op tomatensoep en 

kiest dan ook al drie jaar lang steevast voor de tomatensoep. Wanneer begeleider Paul woensdag een kom 

tomatensoep voor hem neerzette, werd Jan echter heel kwaad. Hij sloeg de kom van tafel en werd heel 

agressief. Paul wist niet wat er gebeurde. Jan werd uit de leefgroep gehaald. Donderdagmiddag speelde zich 

hetzelfde tafereel af. Wanneer begeleidster An Jan zijn favoriete soep voorschotelde, werd Jan opnieuw zeer 

kwaad. Hij trok aan het haar van An en weigerde de soep op te eten… 

 

• Een cliënt kiest vaak voor hetzelfde maar toch moeten we hem de keuze laten. Gebeurt het echter bij 

jullie dat de begeleiding uit ‘gewoonte’ handelt?  

• Zijn jullie er steeds alert voor om niet in routine te vervallen en de cliënt steeds de keuze te laten?  



Theorie casus 9 

 

De begeleider laat zich hier leiden door ‘routine’, wat kan zorgen voor knelpunten bij de cliënten. Het zit zo dat 

de begeleider kan vervallen in oude gewoonten. Hij weet hoe men met een bepaalde situatie omgaat en 

negeert de keuzes en de wensen van de cliënt hierbij.  

 

Indien het in de voorziening de gewoonte is dat de begeleider zelf kiest wat er ‘s middags op tafel komt, zal hij 

er geen rekening mee houden wat de bewoners al dan niet willen eten. 



Casus 10 

 

Jessica en Sara, allebei 23 jaar, verblijven in een residentiële voorziening te Gavere. Ze hebben allebei een licht 

tot matig verstandelijke beperking en verblijven al hun hele leven in een voorziening. Vijf jaar geleden kwam 

Jessica er wonen, Sara verbleef hier toen ongeveer een jaar. Ze werden echte hartsvriendinnen en zijn niet van 

elkaar weg te slaan. In de voorziening is het de gewoonte om op zondag een uitstap te maken. Deze week 

besloot begeleidster Steffi om met Jessica en Sara naar taverne ‘De Toren’ te gaan. Steffi beloofde dit al een 

hele tijd en nu komt het er eindelijk eens van. Jessica en Sara zijn in de wolken en kijken erg uit naar dit 

uitstapje.  

Zondagnamiddag komen ze aan in ‘De Toren’ en krijgen de menukaart te zien. Jessica en Sara willen graag een 

wafel met slagroom en ijs eten. Begeleidster Steffi mag dit in feite niet toelaten aangezien er twee weken 

geleden in het team besproken werd dat zowel Jessica als Sara dringend moeten afvallen omdat ze te veel 

beginnen te wegen. De wafel met slagroom toelaten betekent dat Steffi geen rekening houdt met de beslissing 

van het team. Maar als Steffi de wafel verbiedt, weet ze dat Jessica en Sara een scène zullen maken en 

misschien agressief zullen worden. 

 

• Hoe staan jullie tegenover deze casus? Welke gevoelens roept dit op?  

• Hoe zouden jullie dit aanpakken? 



Theorie casus 10 

 

De valkuil die in onze laatste casus beschreven wordt, gaat over de begeleider die de ‘gemakkelijkste weg’ 

kiest. Bij dit knelpunt houdt hij niet echt rekening met de keuze van de cliënt. De begeleider zoekt eigenlijk 

gewoon hoe hij de situatie het best en het snelst kan oplossen. Hierdoor zou de cliënt het gevoel kunnen 

hebben dat zijn mening niet meetelt of niet gehoord wordt. 



Slotwoord 

 

Zoals reeds in het dankwoord vermeld, is dit project voor ons een heel leerrijke ervaring geweest. Wij zijn van 

dichtbij in contact gekomen met een manier van werken die nog te weinig wordt gehanteerd ten opzichte van 

personen met een verstandelijke beperking, namelijk “het emancipatorisch werken”. Hierover wordt veel 

geschreven en gepraat, maar aan de effectieve handelingen wordt vaak voorbijgegaan.  

Wat wij hebben geleerd is, dat emancipatorisch handelen in de praktijk steeds opnieuw reflecteren is over de 

manier waarop je omgaat met een persoon met een verstandelijke beperking. Ze zijn in de eerste plaats “een 

persoon” en dienen bijgevolg ook zo behandeld te worden. Bij iedere handeling die we stellen, moeten we 

onszelf de vraag stellen “Behandel ik deze persoon zoals ik zelf zou willen behandeld worden?”. Indien dit niet 

het geval is moeten we onszelf afvragen op welke manier we het anders kunnen doen.  

Wij hopen dat we jullie aan de hand van deze korte casussen het nodige inzicht hebben kunnen meegeven in 

de manier waarop je als begeleider omgaat met een persoon met een beperking en dat jullie iets geleerd 

hebben over de manier waarop collega’s hiermee omgaan. Reflecteren is een basishouding, waar vaak aan 

voorbij gegaan wordt door de drukte van de dag. Bij deze hebben wij jullie de kans willen geven om bewust na 

te denken over de knelpunten die gepaard gaan met het emancipatorisch werken. Wij hopen dat het voor jullie 

een aangename ervaring was. 
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