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Programma Overlegtafel

• 14.00 - 14.05 uur Opening /welkom door dagvoorzitter

• 14.05 - 14.45 uur Achtergronden bij 'normalisatie' door
Zorgbelang Inclusief en Culemborg Herstelt

• 14.45 - 14.55 uur Plenaire discussie

• 14.55 - 15.00 uur            Afsluiting deel 1 + uitleg werkgroepen

• 15.00 - 16.00 uur Werkgroepen

• 16.05 - 16.30 uur            Plenaire terugkoppeling door werkgroepen    

Pauze tussen 15.00 -16.00 uur 



Waarom normalisatie

• Naar voren gebracht door aanbieders en gemeenten

• Opdracht vanuit het Rijk

• Hangt samen met de decentralisaties



Twee parapluvragen

1. Waar staan wij op dit moment in de regio Rivierenland op het gebied 
van normalisatie? 

2. Welke (praktische) stappen kunnen wij op de korte termijn zetten om 
vooruitgang op dat gebied te boeken?



Doel & opbrengst

Doel

• Versterken van passende zorg en ondersteuning en beperken van de 
inzet van (onnodige zwaardere) vormen van (geïndiceerde) hulp. 

Opbrengst 

• Standplaatsbepaling: waar staan wij nu? 

• Komen tot praktische handvatten om normalisatie handen en voeten 
te geven op het gebied van jeugdhulp, participatie en wonen. 

• Aansluiting bij lopende projecten (Beschermd 
Wonen/Transformatiefonds).



Wat is normaal?
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Wat is normaal?

1. Nederlandse boerenrockgroep; opgericht in 1974 door 
Bennie Jolink en Jan Manschot.

2. Zoals het vaakst voorkomt, zoals de meeste mensen 
doen, gemiddeld.

3. De normaal (N) is de eenheid van de verouderde 
grootheid normaliteit (N); één normaal komt overeen 
met één equivalent per liter: 1 N = 1 eq-l.

4. Normaal is geen normaal woord voor bedrijfseconomen. 
Normaal is een signaalwoord. Normaal staat voor ‘norm’ 
en voor alle manieren waarop er met normen wordt 
omgegaan. 

5. Een gestippelde lijn die loodrecht op het grensvlak staat.



Wie bepaalt dat?

• Afspraak tussen groep mensen

• De norm is een gemiddelde

• Afwijken is ‘niet normaal’ of ‘abnormaal’

‘Normalisatie is het proces waarbij afspraken 
worden gemaakt tussen partijen die er belang bij 
hebben dat die afspraken er komen.’ 



Michael Foucault
1926-1984



Factoren
van invloed op gedrag 

Persoonlijke determinanten
• Gedragsintentie: van plan om bepaald 

gedrag uit te voeren
• Attitude: houding tav de voorlichting

• Subjectieve norm en ervaren sociale 
invloed

• Eigen effectiviteitsverwachting: acht je 
jezelf in staat?

• Geanticipeerde spijt en morele 
verplichting

• Risico-inschatting

• Kennis en bewustzijn
• Persoonlijkheidskenmerken

Omgevingsdeterminanten
• Fysieke omgeving
• Sociale omgeving
• Economische omgeving
• Politieke omgeving





Geschiedenis normalisatie 
en patiënten-/cliënten

1800 de zot

1952 
ouderverenigingen

1974 Dennendal

1985 
Onderling 

Sterk 
1995 Wilma 

Boevink
Ervaringsdesk

undigen

2016 VN verdrag

2017 Samen naar 
school



Demedicalisering

Preventie  

Eigen verantwoordelijkheid 

Eigen kracht 

Inzet sociaal netwerk

Eerder juiste hulp op maat 

Meer ruimte voor 
professionals

Minder regeldruk

Versterken van gezinnen

Versterken van wijken

Inzet civil society

Ontzorgen en activeren

Verbinden van kwetsbare en 
krachtige bewoners

Aansluiten bij mogelijkheden 
en talenten

Zelf aan zet

Anders kijken 

Naoberschap



Molto complicato…

1. Meer indicaties Jeugd 

groei van 12% tussen 2015-2017

2. Regionale verschillen

3. Ongelijkheid jongens en meisjes

4. ‘Weten is nog geen doen’

5. ‘Wasstraat’-denken



WRR ‘Weten is nog geen doen’
2017 een perspectief op redzaamheid

Meer lezen?

• R. Iedema (2019). Baat het 
niet, dan schaadt het wel. 
Hoe helpen we kinderen die 
moeite hebben om naar 
school te gaan?

• B. Schwartz (2016). The 
Paradox of Choice. Why More 
Is Less. 

• J. Van Ginkel (2016). Werken 
aan de wakkere stad.

• J. Rotmans (2012). In het oog 
van de orkaan. Nederland in 
transitie.

• J. Walmsley & S. Jarrett 
(2019). Intellectual Disability 
in the Twentieth Century. 
Transnational Perspectives on 
People, Policy, and Practice. 



Culemborg Herstelt
Het verhaal van Joyce de Vries

• Bestuurslid
• ‘Trekker’ van Tiel Herstelt

gedicht 
De Sproetenfee
van Annie M.G. 

Schmidt



Waar staan wij nu….volgens u?

Normalisatie binnen mijn werkveld….

• A)…dat staat in deze Regio in de kinderschoenen.

• B) …dat kunnen de gemeenten niet organiseren, dat moet de 
samenleving zelf doen.

• C) …geen zorgen, dat loopt volgens plan in deze Regio.

• D) …is niet in ieders belang, dus dat wordt lastig.



Werkgroep 1: Jeugd

Begeleider: Mandy van Belzen

Meeschrijver: Marieke de Bont

Aanbieders: Prokino, Dit coaching, Mondium, Boba

Gemeenten: Inge Belgrave

Regio: Nathalie Verbeeck



Werkgroep 2: Wmo/meedoen

Begeleider: Ria Dekker

Meeschrijver: Judith Mangel

Aanbieders:  Pluryn, RIBW, Compleet Mensenwerk

Gemeenten: Jantine Roza, Hermineke Drost

Regio: Barbara van Beuningen



Werkgroep 3: Wonen in de wijk

Begeleider: Matthijs van Doorn

Meeschrijver: Marijke de Ruijter

Aanbieders: Leliezorg, JP van de Bent, ’s Heerenloo

Gemeenten: Eveline Smit

Regio:



Opdracht per groep (1)

1. Standplaatsbepaling 

• Welk cijfer geeft u -op een schaal van 1 tot 10- voor wat betreft de

mate van normalisatie in deze Regio?

2.   Praktische handvatten

• Komen tot praktische handvatten om normalisatie handen en voeten 
te geven op het gebied van jeugdhulp, participatie en wonen. 

• Aansluiting bij lopende projecten (Beschermd 
Wonen/Transformatiefonds).



Opdracht per groep (2)

• Houd steeds voor ogen: hoe kan dit voorstel snel in de praktijk 
worden omgezet? (wat, wie neemt initiatief, wanneer?)

• Wat kan de aanbieder, wat kan de gemeente hieraan bijdragen?



Terugkoppeling

• Iemand uit de groep - vanuit de aanbieders

• In de pitch-stijl: waarom is dit (praktische idee) het beste

• Overtuig de aanwezigen waarom dit kán en moet


