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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 

Social integration of people with intellectual disabilities: 
Sitting on the fence 

 
1) Nog voordat mensen in contact komen met mensen met een verstandelijke beperking, 
kunnen er al specifieke emoties optreden die samenhangen met contact bereidheid, en dit 
levert nuttige informatie op voor mensen die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van 
sociale integratie. Bijvoorbeeld, als men vooral angstig of boos is, hangt dat samen met 
de intentie contact te vermijden. Daartegenover hangen gevoelens van sympathie juist 
samen met bereidheid tot contact (dit proefschrift). 
 
2) Er wordt negatiever op een groep nieuwe buren gereageerd, als men verwacht met een 
grotere groep of met een ernstiger verstandelijke beperking geconfronteerd te worden 
(dit proefschrift). 
 
3) Helaas leert de praktijk dat bij huisvesting in een wijk, de grootte van de groep en de 
mate van de beperking van de bewoners juist vaak in de ongunstige combinatie 
voorkomen. 
 
4) Hoewel onderzoekers of beleidsmakers het wel eens geneigd zijn te vergeten, zijn 
zowel mensen met een verstandelijke beperking als hun buren uitstekend zelf in staat te 
communiceren hoe zij graag samenleven met elkaar (dit proefschrift). 
 
5) Het samenleven wordt door veel mensen met een verstandelijke beperking en ook hun 
buren genuanceerd beschreven, dus niet alleen in positieve of negatieve termen. Er blijkt 
uit dat samenleven om wederzijdse aanpassing en ondersteuning vraagt: It takes two to 
tango (dit proefschrift). 
 
6) Succesvolle integratie zit niet zozeer in grote gebaren, zoals het doen van 
vrijwilligerswerk en het organiseren van buurtactiviteiten, maar juist in het soepel  lopen 
van kleine dagelijkse interacties en goed nabuurschap. 
 
7) Omdat het waarschijnlijk is dat onderdrukte negatieve gevoelens met de tijd toch naar 
de oppervlakte komen, is het praktischer expliciet in te spelen op eventuele ongewenste 
gedachten en gevoelens dan te eisen deze te onderdrukken (Gross, J. J. (1997). Hiding 
feelings: The acute effects of inhibiting negative and positive emotion. Journal of 
Personality and Social Psychology, 106, 95-103.). 
 
8) ‘Gewoon’ en ‘normaal’ zijn eigenlijk niet goed bruikbaar voor een adequate 
beschrijving van een situatie waarin mensen met verschillende achtergronden in contact 
met elkaar komen. 
 
9) Het begrip ‘sociale integratie’ is als een inktvlek in de Rorschachtest. 
 
10) Everything is vague to a degree you do not yet realise until you try to make it precise 
(Bertrand Russell). 
 
11) Over de opvoeding van een baby heb je meer controle dan over de richting van een 
onderzoek.  
 
 


