
Met deze poster vraagt het Schakelteam voor personen met verward gedrag aan
dacht voor mededogen op straat. Het Schakelteam  onder voorzitterschap van Onno 
Hoes  stelt vast dat iedere Nederlander goed kan doen, door er voor de ander te 

zijn. In oktober 2018 draagt het Schakelteam haar activiteiten over. Met deze poster 
nodigt het Schakelteam ook jou uit om mee te doen aan een samenleving, waarin 
iedereen samen mag leven. Download deze poster via manifestoogvoorelkaar.nl.

#oogvoorelkaar
                     Kijk jij om als 

je iemand ziet die zich verward 
gedraagt? Of laat je diegene liever in 

de kou staan? Zelfs als die ander je vader, je 
tante of je opa zou kunnen zijn? Of bied je 

graag de helpende hand, ook als een voor jou 
onbekende persoon ietwat verward, anders en   
  onvoorspelbaar overkomt?

        Of het komt door eenzaamheid,  
  ziekte, discriminatie, geldtekort, 

  sociale problemen of een samenloop 
   van omstandigheden: wie 

    kwetsbaar is, kan zomaar 
      buiten de boot vallen.  

Wij geloven in het Nederland van de menselijke maat. Een land 
waar je er bent voor de ander, ook op het lastige moment. Als  

iemand afwijkend gedrag vertoont, op straat, in de buurt, bij het werk 
of op de vereniging: je kijkt toch niet weg? Er is geen lief zonder leed. 

In
 

welk

wil      jij leven? 

Met 17 miljoen 
Nederlanders 

leven we dicht op 
elkaar. Niet voor 

ieder mens is het 
leven elk moment 

even makkelijk in onze 
complexe samenleving.  

   In een samenleving waarin iedereen meedoet, zijn professionals 
belangrijk: de huisarts, de ambulancebroeder, de agent, de gemeente-

ambtenaar of de jeugdhulpverlener. Maar zij kunnen het niet alleen. We 
moeten het samen doen. Laten we dan ook niet te snel oordelen, elkaar 

niet buitensluiten, maar oprecht aandacht hebben voor elkaar.  

   Waar we elkaar met 
plezier de helpende 
hand bieden. 

 Laten we voorkomen 
           dat Nederland een
                niemandsland 
               wordt. 

               Mede-
             mensen, 
                heb 
        #oogvoorelkaar.

Nederland 

       Dus heb het niet óver elkaar, maar praat mét elkaar. Met die 
 aparte buurman, die ietwat wilde jongen langs de weg of de teruggetrokken    

        mevrouw aan de overkant. Als de ander steun nodig heeft, help elkaar 
  dan weer vooruit. Ons land telt zeventien miljoen medemensen. 
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