
Bijeenkomst Onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging 
d.d. 8 oktober 2020 via Zoom 

 
Tips en vragen uit de chat 
 
Vanwege privacy staan er geen emailadressen in dit verslag 
 
* www.klankspoor.nl  
Biografische geluiden voor dementiepatiënten. 
 
* Doortje: In Enschede vindt een expo plaats rondom kunst en mensen met een verstandelijke 
beperking, zie het LinkedIn profiel van Gustaaf. 
 
* Edwin heeft dit jaar een onderzoeksrapport gepubliceerd met als titel: Hoe krijg je jongeren in 
beeld en aan de slag? Te downloaden via: 
https://drive.google.com/file/d/1pCClCfb7QIyT3Cy3PEwtoXc6usXKGcl1/view 
 
* Karin attendeert geïnteresseerden in autisme op het Autminds congres dat op 10 en 11 oktober 
2020 online plaatsvindt. Zie www.autminds.nl.  
Disability Studies is sponsor van dit congres. 
 
* Doortje: Gustaaf is bezig met het onderzoeksproject ‘Wave’, waarbij 'outsiders' optrekken met 
iemand met EMB bij wie 'de zorg' is vastgelopen. 
 
* Suzanne: als iemand mijn proefschrift wil hebben, stuur me even een mailtje met je postadres en 
dan stuur ik het je toe. 
 
* Suzanne vraagt wie mee wil denken hoe ze de uitkomsten van haar onderzoek kan vertalen naar de 
praktijk. Inge wil dit wel. Mogelijk kan het Kennisplein Gehandicaptensector ook een rol spelen. Eline 
wijst erop, dat zorgmedewerkers in de praktijk vaak al overspoeld worden met allerlei tools en 
initiatieven, dus dat het belangrijk is om de relatie met andere initiatieven en tools voor ogen te 
houden en hier op voort te borduren. 
 
* Edwin vraagt, namens Jeanet (onderzoeker bij Hogeschool Windesheim), of er mensen zijn die 
momenteel onderzoek hebben lopen in Almere. Graag aan hem laten weten. 
 
* Anja: Mocht je projecten tegenkomen waarin mensen met elkaar kunst maken voor sociale inclusie, 
social justice...fijn als jullie mij willen tippen. 
 
* Jacqueline: Attendeert mensen op een film over seksueel misbruik bij mensen met een 
verstandelijke beperking: ‘Dat je het niet meer hoeft weg te stoppen’. De film gaat op 8 oktober 2020 
in première. 

http://www.klankspoor.nl/
https://drive.google.com/file/d/1pCClCfb7QIyT3Cy3PEwtoXc6usXKGcl1/view
http://www.autminds.nl/
https://lfb.nu/premiere-dat-je-het-niet-meer-hoeft-weg-te-stoppen-via-live-stream/

