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Johan Bartels, werkzaam in de zorg aan mensen met een visuele beperking, beschrijft de
groei van een klein aantal instellingen voor
mensen met een visuele beperking naar een
landelijk dekkend netwerk van ondersteuning
en expertise. Vooral het steeds meer delen van
kennis vindt hij belangrijk.

Aan het slot van dit boek vraagt Jos van der
Lans zich in een kritische beschouwing af
wat deze veertien verhalende interviews nu
hebben opgeleverd. Het reisverhaal liep van
collectieve fysieke inrichtingsruimte naar het
zoeken van meer eigen leefruimte voor mensen met een beperking en wat dat vraagt van

In een volgend hoofdstuk vertelt Gerrit Leene
kort iets over het oprichten van gezinsvervangende tehuizen (GVT’s) door ouderverenigingen en zijn werk binnen Phliladelphia. Over hoe
de zorgverlening steeds ingewikkelder werd en
hij met enthousiasme ging deelnemen aan een
VWS-experiment Regelarme Zorg. De professional moest weer meer aan zijn eigenlijke werk
toekomen, met aandacht voor zijn vakmanschap en reflectie en oog voor zelforganisatie.

de dagelijkse omgang en de samenleving als
geheel. Door de levende verhalen heeft de lezer in elk geval meer zicht kunnen krijgen op
vooral belangrijke ontwikkelingen in de zorg
en zo enigszins op het leven van mensen met
een beperking zelf. Het boek zet hopelijk aan
tot verdere doordenking en vooral tot gerichte
actie. Het is alles bij elkaar een oproep aan een
samenleving die voor velen te complex is en
nog te weinig steun geeft en waar inclusie nog
een lange weg heeft te gaan.

Eindelijk komen we dan een cliënt zelf tegen.
We krijgen een inkijkje in het leven van Ellis

Ruud Geus
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