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Waarover gaat het? 
Steeds meer mensen met verstandelijke beperkingen (VB) wonen in de samenleving. Dit 
feitenoverzicht gaat over hun buren. 
 

Wat willen we weten? 
We willen weten hoe hun buren reageren als er mensen met VB in hun buurt komen wonen. 
 

Hoe weten we het? 
We hebben onderzoeken gezocht die in wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd  na 
2010. De onderzoeken moesten gaan over buren van mensen met VB.  
We hebben acht onderzoeken gevonden. Deze onderzoeken werden in Nederland gedaan. 
 

Wat weten we nu? 
Om goede contacten in de buurt te krijgen is het belangrijk dat mensen: 

• zich al een beetje in elkaar herkennen, 

• niet opdringerig en niet nieuwsgierig zijn, 

• betrouwbaar zijn, 

• elkaar helpen als het nodig is, 

• dezelfde interesses hebben. 
Dat geldt voor alle mensen, met of zonder VB. 
 
Buren vinden het lastig wanneer er een groep mensen met VB in hun buurt komt wonen. Want 
dan is contact maken moeilijker. 
Buren vinden mensen met VB soms opdringerig en te nieuwsgierig. Ze vinden ze ook niet 
altijd betrouwbaar. En ze doen vaak niets terug als buren hen hielpen. Daarom houden buren 
graag wat afstand. Buren zeggen ook dat mensen met VB dit niet expres doen. Ze nemen hen 
niets kwalijk. Buren zelf vergeten dikwijls om mensen met VB uit te nodigen bij 
buurtactiviteiten. Dat vinden ook zijzelf niet aardig. 
Als er af en toe hulp in de buurt nodig is, dan wordt dat geregeld. 
Buren vinden het wel leuk om een praatje te maken op straat of in  een winkel. Dan weten ze 
wie er in de buurt wonen. En kunnen ze een beetje op elkaar letten. 
Er zijn natuurlijk ook veel contacten die goed gaan. Buren leren mensen met VB beter 
kennen omdat die in een winkel werken of sporten. Of op kinderen passen of 
vrijwilligerswerk doen. En dan kunnen er zomaar mooie vriendschappen ontstaan.  
 
* Citaat uit: Bredewold, F., E. Tonkens, & M. Trappenburg. (2016). Urban encounters limited: The importance of built -in boundaries in 
contacts between people with intellectual or psychiatric disabili ties and their neighbours. Urban Studies, 53(16), 3371-3387. doi: 
10.1177/0042098015616895.  

‘Je begroet hen en je praat over het weer. Zulk contact is waardevol. Zo laat je 
merken: ‘Ik ken jou en ik weet waar je woont’.’* 
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