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Toen ik de vraag kreeg of ik het zag zitten om hier te komen praten over homoseksualiteit, heb ik 

even getwijfeld, omdat ik onze organisatie niet beschouw als experten op dit vlak. We zijn zelf nog 

zoekende hoe we onze gebruikers hierin het beste kunnen ondersteunen. Maar blijkbaar was dat net 

waarnaar men op zoek was: wat maakt dat een organisatie open staat voor homoseksualiteit bij zijn 

bewoners en bezoekers? Waarom gaat Oostrem mee op zoek met hen? Hoe ziet ons gezamenlijk 

zoekproces er uit? Dus heb ik toegezegd, omdat ik met eigen ogen zie hoe belangrijk het is dat 

mensen kunnen uitkomen voor wij ze zijn en wat ze willen.  

Toen ik de directeur van onze organisatie om toestemming vroeg om hier te komen praten, keek hij 

niet vreemd op. Hij zei wel dat hij er zelf geen kwartier over zou kunnen vol praten. Het verhaal is 

eigenlijk heel simpel, zei hij: Oostrem is al sinds het prille begin een pluralistische organisatie, dus 

waarom zou homoseksualiteit hier een probleem zijn? Ik moet hem gelijk geven: het verhaal zou 

hiermee klaar kunnen zijn. Maar bij nader inzien valt er toch wel nog meer te vertellen. Laat ik dus 

maar beginnen met te kaderen waarom homoseksualiteit voor ons als organisatie zo vanzelfsprekend 

is.  

 

Eerst en vooral: het is een thema dat leeft in onze organisatie, de laatste jaren zelfs meer dan ooit. 

Binnen het dagcentrum is een steeds groter wordend aantal gebruikers bezig met zijn weg naar 

volwassenheid. Verantwoordelijkheid leren opnemen, keuzes mogen maken, verliefd worden en 

toekomstplannen maken. En bij verliefd worden hoort ook homoseksualiteit.  

Het tweede punt is de visie van Oostrem als organisatie. De ‘volwassen benadering’ van 

dagcentrumgebruikers en bewoners neemt in Oostrem een belangrijke plaats in. Onze bewoners en 

bezoekers zijn allemaal volwassenen met heel wat levenservaring, die recht hebben op een 

volwassen benadering, op privacy, op een respectvolle omgang. In de omgang met de mensen die we 

begeleiden houden we zoveel mogelijk rekening met hun levensverhaal, hun perspectieven en 

toekomstverwachtingen. In het samenzijn bouwt de begeleider een relatie op met de gebruiker, 

gekenmerkt door een grondhouding van betrokkenheid, vertrouwen en respect. De gebruiker krijgt 

de zorg die past bij zijn persoon. Hij wordt als individu erkend. Dit impliceert van alle betrokkenen 

een actief zoekproces naar wie de gebruiker is en wat hij nodig heeft. De begeleiding moet 

afgestemd zijn op de individuele behoeften en mogelijkheden van de persoon. Inspraak is dan ook 

een belangrijk begrip in onze werking, en dat gaat van heel kleine tot grote thema’s. De mensen die 

we begeleiden worden zoveel mogelijk gestimuleerd om zelf keuzes te maken en om op een goede 

manier om te gaan met de consequenties van hun keuzes. Op die manier krijgen ze meer greep op 

hun eigen leven. Wanneer we om de ene of andere reden niet kunnen ingaan op de wens of 

voorkeur van een bewoner of dagcentrumgebruiker, wordt dat met hem of haar besproken.  

Het centrale thema in de begeleiding van gebruikers, is voor ons autonomie vs. 

beschermwaardigheid, een kader dat uitgebreid beschreven werd door Eric Bosch. In de 



hulpverleningssituatie mag die ene, unieke mens centraal staan. We trachten zijn mogelijkheden te 

optimaliseren in een zo normaal mogelijke leefomgeving waar de cliënt kan leven op een manier die 

hij graag wenst. De normen en waarden van de cliënt staan daarbij centraal. Autonomie is het 

kernbegrip. Er zijn echter situaties waarin er grenzen gesteld moeten worden aan autonomie, waarbij 

we niet anders kunnen dan ingrijpen, zelfs als dat ingaat tegen het gevoel van zelfbeschikking van de 

gebruiker en diens onafhankelijkheid. Er zijn twee criteria die ons kunnen helpen beslissen of ons 

ingrijpen gerechtvaardigd is of niet. Ze bieden echter geen sluitend antwoord: een individuele 

inschatting van de situatie met bijbehorend overleg blijft noodzakelijk. Het eerste principe is inzicht 

hebben in de consequenties van het handelen: als gebruikers de gevolgen van hun eigen handelen 

niet kunnen overzien, is het professioneel niet verantwoord om hen zelf de beslissing te laten 

nemen. Op dat moment moet je als begeleider alles op alles zetten om dit inzicht tot stand te 

brengen, maar als dit niet lukt moet je zelf ingrijpen en de beslissing gedeeltelijk of volledig 

overnemen. Het tweede principe is het schadebeginsel: daar waar iemand zichzelf ernstig schaadt of 

een ander ernstige schade berokkent, hebben wij als begeleider de verantwoordelijkheid in te 

grijpen in diens leven, dan is er een legitimatie in te grijpen. Ik zal een voorbeeld geven om deze 

principes te verduidelijken.  

Voorbeeld  

M. is een bewoner in één van onze leefgroepen. Hij groeide op in een gezin waar lekker eten 

belangrijk was en had door zijn Bourgondische instelling het nodige overgewicht. Dit was nooit reden 

om op dieet te gaan, aangezien hijzelf noch zijn familie dit nodig vonden, hoewel ze goed beseften 

dat overgewicht de gezondheid schaadt. Enkele jaren geleden kreeg M. echter pijn aan zijn heup. Een 

heupoperatie drong zich op, maar artsen wilden niet opereren als M. niet de nodige kilo`s afviel. Er 

volgde een overleg met familie, arts en begeleiders om de noodzaak van een dieet te bespreken. De 

operatie was noodzakelijk, het dieet dus ook. Hoewel M. en zijn familie ook toen nog vonden dat een 

dieet niet nodig was, was de situatie voor ons veranderd. Hoewel we het toen nog niet in die termen 

beschreven, gaf op dat moment beschermwaardigheid voor ons de doorslag. De schade als het dieet 

en de operatie er niet kwamen, zou te groot zijn. Bovendien leek M. zich onvoldoende bewust te zijn 

van deze consequenties. Het schadebeginsel en het consequentie-principe deden ons dan ook 

beslissen dat het dieet er zou komen. Maar hier houdt het verhaal niet op: de vraag volgde hoe we 

de autonomie van M. zo maximaal mogelijk konden houden, ondanks het feit dat het dieet hem werd 

opgelegd. Het was aan M. om te beslissen wat hij écht niet wou opgeven, zodat hiermee rekening 

kon worden gehouden.  

 

Het is in dit spanningsveld tussen autonomie en beschermwaardigheid dat ook homoseksualiteit bij 

personen met verstandelijke beperkingen door Oostrem gezien wordt. Het is de bril die we opzetten 

bij het hele begeleidingsproces van onze gebruikers. Dit brengt ons van de theorie naar de praktijk 

van de het begeleiden: hoe gaan wij binnen onze organisatie om met homoseksualiteit bij onze 

bewoners en dagcentrumbezoekers?   

Heel wat gebruikers in Oostrem hebben het gevoel dat ze kunnen en mogen vertellen wat ze 

denken, voelen en willen. Aan deze mondigheid is zeker de laatste jaren hard gewerkt en we zijn blij 

dat onze inspanningen resultaat hebben. De opstart van een intern project rond trajectbegeleiding 

heeft dit hele proces in een stroomverstelling gebracht. Begeleiders kregen steeds meer vragen en 



verhalen van gebruikers waarop binnen het bestaande activiteitenprogramma onvoldoende kon 

worden ingegaan. Niets doen met de vragen die kwamen, was voor begeleiders noch beleid een 

mogelijkheid dus werden er uren vrijgemaakt om in een individueel traject met een vaste begeleider 

op deze zaken te kunnen inspelen. Gebruikers maakten hier dankbaar gebruik van, kwamen met hun 

vragen en al snel was ook homoseksualiteit een thema dat herhaaldelijk aan bod kwam. Het is aan de 

hand van het begeleidingsproces dat op één van deze vragen volgde, dat ik zal proberen aan te tonen 

hoe Oostrem omgaat met homoseksualiteit bij zijn bewoners en dagcentrumbezoekers.   

Een aantal onder jullie zullen zeker de Klik kennen, een tijdschrift voor de gehandicaptenzorg. De 

editie van januari had toevallig als centraal thema homoseksualiteit. Ik heb een kort citaat gehaald 

uit een artikel over een voorziening die actief bezig is rond dit thema: “ Het thema sekse-diversiteit 

leeft echt bij de organisatie. De begeleiders laten iemand met zo`n hulpvraag absoluut niet in de kou 

staan, ze vinden dat het gewoon bij hun werk hoort. En toch… toch is er ook onder de begeleiders 

van deze organisatie ´handelingsverlegenheid` op dit gebied. Niet als een cliënt het aankaart, wel 

als die er zijn mond over houdt.” De kop boven dit artikel was trouwens ´wie begint er over 

homoseksualiteit?` met als ondertitel “Mocht je als verstandelijk beperkte cliënt twijfelen aan je 

seksuele identiteit, dan zal je dat toch echt zelf moeten aankaarten bij je begeleiders. Uit zichzelf 

vragen die er niet naar. “  

Ik vond dit een opvallende stelling, boeiend en confronterend. Ik ben mij meteen beginnen afvragen 

of dit in Oostrem ook zo is. Handelen wij ook uit handelingsverlegenheid? Vragen wij naar 

homoseksualiteit of wachten wij af tot de vraag komt? Het antwoord ligt ergens in het midden, en 

illustreert de manier waarop bij ons vorm wordt gegeven aan het begeleiden van homoseksualiteit. 

Systematisch bevragen of iemand misschien verliefd wordt op jongens in plaats van meisjes, 

bijvoorbeeld, gebeurt niet. We doen dit wél als we merken dat iemand verliefd is of op een andere 

manier bezig is met het thema. Een voorbeeld: als we merken dat twee van onze mannen regelmatig 

op elkaars schoot zitten, zullen we aan hen – in een vertrouwelijke situatie natuurlijk – vragen of ze 

misschien verliefd zijn, meer voelen voor elkaar dan enkel vriendschap. We zullen benadrukken dat 

dit kan, dat er niets verkeerd is aan verliefd worden op jongens. Daarentegen zal in voorbereiding op 

een bespreking van het begeleidingsplan, wel gevraagd worden of iemand een lief heeft of wil, maar 

niet of hij misschien eerder verliefd wordt op jongens dan op meisjes. Eigenlijk wachten we dus tot 

de vraag komt óf tot deze zichtbaar wordt. Ook een onuitgesproken of onderliggende vraag is voor 

ons een vraag. In sommige situaties is de vraag die wordt uitgesproken een andere vraag dan wat er 

onder schuilgaat. Bijvoorbeeld: ´Ik wil het uitmaken met mijn vriendin en jij moet me daarbij helpen` 

lijkt een vraag naar hulp en advies bij het beëindigen van een relatie, maar kan een vraag zijn om het 

thema homoseksualiteit ter sprake ter brengen. De valkuil is in zo`n geval om inderdaad te helpen 

om de relatie te beëindigen maar niet verder door te vragen naar wat er achter schuilgaat. Laat 

steeds weten dat je wil luisteren, vraag zelf al eens of er misschien iemand anders is op wie de 

persoon verliefd is, een ander meisje of een jongen.  

Wij wachten dus als begeleiders eerder af wachten tot de vraag zichtbaar is, maar dit heeft naar 

mijn aanvoelen niet te maken met handelingsverlegenheid. Eigenlijk komt dit wachten verder uit 

het recht op autonomie van de gebruikers: zij zijn het die richting geven aan hun leven en dus aan 

onze begeleiding, niet wij. Dit wil zeggen dat zij met al hun vragen moeten kunnen komen als zij er 

klaar voor zijn, maar ook dat zij moeten aangeven wanneer dat is. Als wij dit zelf bepalen, gaan we 

voorbij aan hun autonomie. Er zijn natuurlijk ook hier uitzonderingen op basis van het 



beschermwaardigheidsprincipe, bijvoorbeeld als je merkt dat iemand lijdt onder de situatie zoals ze 

op dat moment is.   

Als gebruikers met hun vragen moeten kunnen komen wanneer zij daar klaar voor zijn, moet de 

cultuur in de voorziening dat natuurlijk wel toelaten. Naast ruimte voor autonomie is ook een homo-

vriendelijke omgeving dan noodzakelijk. Het artikel in Klik omschrijft dit als volgt: ´Wil een gebruiker 

de vraag durven stellen, dan moet het klimaat binnen de organisatie er open voor staan. Hij mag niet 

bang moeten zijn dat zijn begeleiders, familie, collega`s of huisgenoten hem bespotten, pesten of 

buitensluiten als ze weten dat zijn of haar voorkeur uitgaat naar partners van hetzelfde geslacht`  

Hoe proberen we dit klimaat te bereiken in Oostrem? Een eerste belangrijk aspect hierin is de 

algemene sfeer en cultuur. Begeleiders in Oostrem krijgen van bij het begin van hun tewerkstelling 

de opdracht mee om met de gebruikers die ze begeleiden een relatie op te bouwen, gekenmerkt 

door een grondhouding van betrokkenheid, vertrouwen en respect. Dit is niet altijd even 

gemakkelijk, en niet elke begeleider krijgt met elke gebruiker een even goede band, maar in het 

algemeen is de sfeer in Oostrem er wel één van vertrouwelijkheid. Zo weten de gebruikers van veel 

begeleiders of ze wel of niet een relatie hebben en op dezelfde manier is het geen geheim welke 

personeelsleden holebi zijn. Ze hebben vaak ook al ervaren dat wat ze vertellen tegen begeleiders, 

tussen hen beiden blijft als ze dat willen en dat er gereageerd wordt met begrip en respect wanneer 

ze iets vertellen of vragen. Dit alles maakt begeleiders toegankelijk, zorgt voor een cultuur waar alles 

gezegd en gevraagd mag worden. De drempel wordt lager gemaakt. Het bestaan van het individuele 

traject dat daarstraks al vermeld werd, draagt daar zeker aan bij.  

Een tweede belangrijk aspect is de zichtbaarheid van holebi`s in de organisatie. Een open houding 

bij het personeel draagt hierbij aan bij, maar er zijn nog andere manieren om dit te bereiken. In het 

dagcentrum in Oostrem hangt er zo een fotoreeks op van kussende koppels: een man en een vrouw, 

twee vrouwen, twee mannen. Deze foto`s zijn er gekomen tijdens het begeleidingsproces van één 

van de gebruikers, waarbij we merkten dat hij homoseksualiteit beschouwde als iets wat niet kon, 

hoewel hij zelf duidelijk gevoelens had voor mannen. Door foto`s op te hangen, hoopten we dat hij 

en andere gebruikers konden wennen aan het beeld van holebi koppels. Door ze op te hangen naast 

een foto van een hetero koppel, probeerden we duidelijk te maken dat alle koppels gelijkwaardig zijn 

en dat het niet uitmaakt voor wie je kiest. Vanuit dezelfde motivatie werd op zoek gegaan naar een 

begrijpelijk boek waarin homoseksualiteit wel aanwezig is, maar niet de hoofdrol speelt. We vonden 

een verhaal over een meisje dat jaloers is op de nieuwe vriend van haar papa. In de toekomst hopen 

we een spel of een beeldverhaal in huis te kunnen halen om ook op die manier aan het werk te 

kunnen gaan. Waarschijnlijk zullen we ons hiervoor moeten richten naar studenten of zelf aan de 

slag moeten gaan.  

Een derde aspect van een homovriendelijk klimaat is voor ons de manier waarop je reageert als 

gebruikers je aanspreken over hun gevoelens voor personen van hetzelfde geslacht. Wij hebben er 

voor gekozen om op dit soort hulpvragen met dezelfde neutraliteit te reageren als op andere vragen. 

Dit wil zeggen dat je luistert zonder te oordelen, probeert te achterhalen waar de gebruiker nood aan 

heeft en die nood dan probeert in te vullen. De vraag zou kunnen zijn: ´ik wil andere homo`s 

ontmoeten` en dan moet je op zoek naar ontmoetingsgelegenheid. Als de vraag is om te kunnen zien 

hoe seks tussen twee mannen er aan toe gaat, dan wordt daar op ingegaan. De vraag zou ook 

kunnen zijn: ´Hoe vertel ik dit aan mijn ouders` of ´wil ik dit nu echt` Het komt er op neer dat de 



begeleider zij aan zij op pad gaat met de gebruiker om zijn gevoelens te ervaren en verwoorden, zijn 

vragen geformuleerd en beantwoord te krijgen. Het is hierbij de gebruiker die aangeeft waar eerst 

aan gewerkt wordt. Je eigen opvattingen hierover kan je delen, maar je legt ze niet op. Je bewaakt de 

grenzen die nodig zijn, maar verder is het de autonomie van de gebruiker die gerespecteerd wordt. 

Jij denkt met hem mee.  

Een homovriendelijk klimaat binnen de organisatie is belangrijk maar het volstaat niet. Het werd 

daarnet al genoemd: naast begeleiders spelen ook de andere gebruikers en ouders en andere 

familieleden een belangrijke rol. Vooral de relatie van personen met een verstandelijke beperking 

met hun ouders is bijzonder, anders dan anders, en hierdoor kan het proces van de coming-out 

bemoeilijkt worden. Voor ouders blijkt het regelmatig al een hele stap te zijn als ze moeten erkennen 

dat ook hun zoon of dochter verliefd wordt, een relatie of zelfs kinderen wil. Laat staan dat ze holebi 

blijken te zijn… Ook het omgekeerde komt voor: ouders willen graag een normaal leven voor hun 

kind, inclusief een partner. De verstandelijke beperking van hun zoon of dochter maakt dat al 

moeilijker en dan komt daar nog homoseksualiteit bij. Anderzijds is er het perspectief van de 

kinderen: zolang zij thuis wonen, zijn zij in sterke mate afhankelijk van hun ouders. Vaak blijven zij 

ook lang thuis wonen, tot ver in hun volwassen leven. Als zij vermoeden dat hun ouders negatief 

zullen reageren op de coming-out en besluiten te wachten tot ze het huis uit zijn, kan dat wachten 

heel lang duren. Eén van onze gebruikers verwoordde het als volgt: ´Ik word homo als mijn ouders 

dood zijn` Homoseksualiteit is voor ons als organisatie geen probleem, begeleiders en gebruikers 

gaan er goed mee om, maar de thuissituatie heb je niet in de hand. Op dat gebied kunnen wij wel 

proberen om de ouders te ondersteunen als de gebruikers dat wil, maar dat zal niet altijd lukken. We 

hebben niet alles in de hand, maar we kunnen wel een verschil maken, daar ben ik van overtuigd. 

 


