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Het eerste beeld toont Geert Van Hove en Alice Schippers: samen 
trots op het boek ‘Disability Studies in de Lage landen’. Een 
studieboek dat recent onderzoek en inzichten deelt: Een co-creatie 
van Nederlandse en Belgische onderzoekers en studenten. 



DSiN wil infiltreren met Disability Studies gerelateerde 
thema’s. We proberen dit niet met het vingertje te doen. Maar 
ook via het beeld, cartoons, met een knipoog. Elk thema waar 
rond we werken kreeg een boom als symbool. Rond elke boom is 
een cartoon getekend. 



Onze les- en studiematerialen zijn op onze website gerangschikt 
in een bos met zeer verschillende bomen/thema’s. Dit artikel 
over ons bos, verscheen in de Markant. Ook het kennisplein 
belicht maandelijks 1 van onze bomen.



We infiltreren  niet alleen via het schrijven van boeken,columns en 
via onze site en social media. We geven daarnaast ook lezingen, 
interactieve workshops, intervisie en coaching. Hier ziet u 
Jacqueline Kool die een lezing geeft over ervaringsdeskundigheid.



We participeren in internationale congressen maar we organiseren 
die ook zelf. De laatste was in 2017, in Amsterdam. Onze 
congressen zijn altijd inclusief van opzet. Vanuit deze ervaring 
schreven en verspreiden we het document: hoe maak ik mijn congres 
inclusief.
    



Een inclusief congres organiseer je vanuit een inclusief 
organisatieteam. Dan zit de gevoeligheid en de ervaring meteen 
in de kern van je evenement. Universal Design is hierbij ons 
kader: diversiteit als uitgangspunt.  



Hier zijn we in Athene, op het IASSIDD congres vorig jaar, samen 
met de Turkse kunstenaar Selcuki. We presenteerden 
onderzoeksresultaten op een catwalk: een ode aan creatieve 
onderzoeksmethoden, aan diversiteit en een ode aan beweeglijkheid 
van informatie en onderzoeksresultaten. 



Als we kennis willen ophalen bij ervaringsdeskundigen zullen we 
out of de verbale box moeten stappen. We zeggen die niet alleen, 
maar we doen het ook. We ontwikkelden het tekenlabo, een 
creatieve onderzoeksmethode. Hier ziet u in ons in 
transdisciplinair gezelschap bij de analyse van de tekeningen.
 



DSiN trekt de wereld in: Om te leren van andere culturen, om 
samen onderwijs te organiseren, om ons blikveld te verruimen.Zo 
leren we dankzij ons project over Family Quality of Life in 
Ethiopië over de effecten van stigma en het belang van community 
en familie. 



Nu naar Nijkerk voor een participatief video actie onderzoek. 
Mensen met een beperking zijn er aan de slag in en om het 
restaurant de Postkamer. In kleine groepjes konden mensen 
reflecteren en zelf een filmpje maken over hun eigen leven, 
dromen en talenten.  



Als mensen met een beperking worden uitgenodigd om mee te doen 
moeten ze ook middelen en context krijgen die hen ondersteunt/
beschermt. Ebb, is een app die je gratis kan downloaden op 
smartphone of tablet. Met foto’s bouw je je eigen portfolio op: 
Wil je mij leren kennen? Kijk dan naar mijn beeldmateriaal.



Heel lang hebben we gedacht dat mensen met een beperking weinig 
kennis te delen hadden. We zagen hen vooral als ontvangers van 
zorg. Het tekenlabo is een manier om verborgen kennis te 
ontsluiten en de ervaringskennis op te halen. Hen de kans geven  
te delen en mee te beslissen.



We publiceren met artikelen, boeken, columns, blogs en vlogs. 
Wetenschappelijke literatuur is vaak onmogelijk te lezen voor 
mensen met een beperking: Engelstalig en heel abstract taalgebruik. 
We gaan op zoek naar easy-read-versies die er zo helder en 
aantrekkelijk uitzien dat iedereen liever deze versie leest.



DSiN heeft verschillende onderzoeksprojecten lopen in inclusieve 
gemeenten o.a. in Almere, Nijkerk en Geldermalsen. Op deze foto 
ziet u ervaringsdeskundigen die het publiek laten ervaren dat 
een beperking ontstaat in de wisselwerking tussen persoon en 
context. Het sociale model in een wandeling laten ervaren dus.



Vanuit het participatief onderzoeksproject SWSL geven we training 
en coaching aan participatieve onderzoeksteams: hoe kan je beter 
samenwerken, welke methodes kan je hanteren.



In deze coaching en training komen heel vaak zachte  
vaardigheden aan bod: Hoe kan ik als ervaringsdeskundige  
meewerken, hoe houd ik stand in de academische wereld. Hoe kan ik 
als ervaren onderzoeker nieuwe non-verbale onderzoeksmethodes 
inzetten. 



We geven scholing en training aan het UWV rondom het thema 
‘arbeidsparticipatie’ via lezingen, workshops en intensieve 
cursussen waarbij we theorie, ervaringsverhalen en dialoog en 
discussie met elkaar verbinden. 



Interactie / actie in lezingen
UDL-based

Iedereen leert anders. Hier zie je artsen en arbeidsdeskundigen 
van het UWV in een spel: ze moeten alle ballonnen in de lucht 
houden. Dit als warmmaker voor het thema: mensen met een 
beperking en hun verwanten moeten heel veel ballen in de lucht 
houden…. 



Hoe bouw je aan een inclusieve gemeente? In Almere vormt een groep 
ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigers de adviesgroep VN-
Verdrag in de Praktijk (ViP). De adviesgroep richt zich op het 
scheppen van mogelijkheden voor mensen met een beperking. Disability 
Studies is bij hun activiteiten en projecten betrokken en verbindt 
de praktijk met de wetenschap.  



Tot slot een beeld van onze hoogleraar Geert Van Hove. Al sinds 
2013 leidt hij de leerstoel, een katalysator voor de drie 
pijlers: onderzoek, onderwijs en kennisdeling. We willen het 
vakgebied Disability Studies samen met partners in wetenschap en 
praktijk verder vorm geven. 


