
Vergeet niet uw bewijs van deelname mee te nemen als u een accreditatiepunt wilt aanvragen 
bij uw eigen vereniging. Deze ligt voor u klaar bij de registratietafel.

Incompany Workshop 

‘Werken met een arbeidsbeperking met aandacht voor 
Kwaliteit van Leven voor Jezelf en je Familie’

24 januari 2019

14:30 - 15:00 uur Inloop met koffie/thee en lekkers.

15:00 - 15:10 uur
Opening door dagvoorzitter door Sofie Sergeant
Onderwijscoördinator DSiN.

15:10 - 15:40 uur
Een Disability Studies perspectief op het thema door Alice Schippers
Directeur DSiN.

15:40 - 16:00 uur Een ervaringsdeskundig perspectief op het thema door Aad Zwaard.

16:00 - 16:20 uur
Interactief gedeelte met Sofie Sergeant
Onderwijscoördinator DSiN.

16:20 - 16:30 uur Afronding door dagvoorzitter Sofie Sergeant.

16:30 - 17:00 uur Afsluiting met een hapje en drankje.



De cliënt centraal?

Cliënt

Naasten Professional



Bredere context centraal

❖ “De cliënt centraal” biedt (te) weinig ruimte voor omgeving

❖ Verhoudingen afhankelijk van situatie

❖Thuissituatie

❖Beperking 

❖Historie 

❖Etc

❖ Context relevant



Programma 2019

❖ Incompany workshops

❖Naasten (vandaag)

❖Cliënt (april)

❖Professional (november)

❖ Verdiepingsprogramma

❖3-daags programma (sept/okt)

❖Meer wetenschappelijke achtergrond

❖Duidelijke koppeling naar eigen praktijk 



Vandaag: naasten

Werken met een arbeidsbeperking met aandacht voor Kwaliteit 
van Leven voor Jezelf en je Familie (FQOL)

Naasten; ondersteunend of juist niet?

Vanuit onderzoek: Family Quality of Life (FQOL)

Vanuit ervaring: wat betekent dit in de praktijk?



FAMILIES, BEPERKING & 
FAMILIE KWALITEIT VAN BESTAAN

Dr. Alice Schippers
Directeur en onderzoeker DSiN



Overzicht van deze presentatie :

❖ Families: waarom, wat en hoe?

❖ Familie Kwaliteit van Bestaan (Family 
Quality of Life – FQOL)

❖Wat we weten

❖ Perspectieven



Families: waarom?

❖ Mensen met beperkingen leven samen met anderen

❖ World Report on Disability (2011): 12-15% van de 
wereldbevolking leeft met beperkingen -> 25-30% die met 
hen samenleven

❖ Het gezin/familie/samenlevingsverband is de primaire 
omgeving van de meeste mensen met een beperking 
(Samuel et al., 2012)

❖ Overheden en uitkeringsinstanties gaan er meer en meer 
van uit dat families de eerst aangewezenen zijn voor hun 
familieleden met een beperking, wat zijn directe weerslag 
heeft op die gezinnen (Brown, Anand, Fung, Isaacs, & 
Baum, 2003) – vgl. de ‘participatiesamenleving’



Families: wat?
❖ Familie: via bloedbanden of zelfgekozen

❖ Men ondersteunt elkaar op regelmatige basis

❖ Betitelt zichzelf als een familie (Zuna et al, 2010)



Familie Kwaliteit van Bestaan

❖ Quality of Life (QOL, Kwaliteit van 
Bestaan): het doel van 
gehandicaptenbeleid en praktijk. 
Bijv. de UN-CRPD

❖ Family QOL: helpt te begrijpen wat 
de factoren zijn die verklaren 
waarom sommige families wel en 
anderen niet goed functioneren als 
beperkingen een rol spelen in de 
familie (Faragher & Van Ommen, 
2017)



Familie Kwaliteit van Bestaan (FQOL)

FQOL is een dynamisch geheel van welzijn in een familie, dat 

de collectieve en subjectieve perspectieven omvat van de 

familie en de familieleden, en de interactie tussen hun 

onderlinge behoeften  (Zuna et al, 2010)



Theoretische lenzen



Wie? Sociaal perspectief

• Mensen met beperkingen en hun
families worden (nog steeds) 
gemarginaliseerd en gediscrimineerd; 

• We hebben hen rollen opgelegd en 
sociale constructies ontworpen die 
belemmerend werken;

• Dit moet veranderd worden;
• Positieve acties zijn nodig om dit tegen

te gaan. 



Wie? Individueel/familie perspectief

Een persoonlijke of familie–
• Kijk op het leven die uniek is voor

de familie
• Perceptie van karakteristieken en 

hulpmiddelen
• Positieve en negatieve percepties

van acceptatie en marginalisatie
• Perceptie van levenservaring in de 

familie



Theoretische lenzen

• https://youtu.be/9s3NZaLhcc4

https://youtu.be/9s3NZaLhcc4


Wat: Sociale inclusion

• Subjectieve ervaringen - perceptie

• Relaties gebaseerd op wederkerig respect en vertrouwen

• Sociale rollen

• Wederkerigheid en ‘belonging’

• Gezamenlijke tevredenheid

-> het ervaren van betekenisvolle en verwachte sociale rollen, 
met inbegrip van de perspectieven van de persoon met 
beperkingen en ‘de ander(en)’



Social inclusion

waardering

Relaties gebaseerd op 
vertrouwen en wederkerigheid ‘Belonging’

Wederzijdse tevredenheid Competenties

Sociale rollen

(gebaseerd op: Cobigo, 2016: Social Inclusion: A Proposed Framework)

Waardering



Internationaal Family Quality of Life Project

• Gezondheid
• Financiën
• Familierelaties
• Informele ondersteuning
• Formele ondersteuning
• Invloed van waarden
• Carrière / voorbereiding op carrière
• Vrije tijd & Recreatie
• Interactie in de samenleving

9 samenhangende domeinen
(‘communicerende vaten’)

https://www.surreyplace.ca/research/current-research/about-the-international-family-quality-of-life-project/


Gemiddelden voor bereik en 
tevredenheid op de 9 domeinen



➢ Families zijn wereldwijd vergelijkbaar

➢ ++ hoog scoren:

• Familierelaties

• Waarden

➢ -- laag scoren:

• Financiën

• Informele ondersteuning

• Formele ondersteuning

• (Voorbereiden voor) carrière

• Interactie in de samenleving

Samenvattend:



Family Quality of Life

Belangrijke thema’s:

➢ Rol van broers en zussen

➢ Strategieën voor de familie in zijn geheel (bv. experimenten 

met familiegebonden budget)

➢ Inclusie van gezinnen in de samenleving

➢ Informele en formele ondersteuning

(Zuna, Brown & Brown, 2014)



person 
met 

beperking
ouder

(groot)ouder

broer/zus

oom

Van de persoon met een beperking en het ‘interne perspectief’ naar
families, hun sociale netwerk en de samenleving in een ‘contextueel
perspectief’

Perspectieven op Families, Kwaliteit 
van Bestaan & Beperking

‘kind’ met 
een 

beperking

vader

moeder

zus

broer
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Een ervaringsdeskundig 
perspectief op het thema

Aad Zwaard



Ballen in de lucht houden

Interactieve sessie begeleid door Sofie Sergeant

Onderzoeker en onderwijscoördinator DSiN

Interactief gedeelte







Heeft u interesse in het boek Disability Studies in de Lage Landen, 

Irene van Helden helpt u graag verder.

Blijf op de hoogte van nieuwtjes over bijeenkomsten, interessante 

artikelen en achtergrond informatie via de Nieuwsbrief en Facebook.

Lees tips

www.disabilitystudies.nl



Vergeet niet uw bewijs van deelname mee te nemen als u een accreditatiepunt wilt aanvragen bij 
uw eigen vereniging. Deze ligt voor u klaar bij de registratietafel.

Voor vragen over de accreditatie, Marianne Dijkshoorn helpt u graag verder.

Bedankt voor uw aandacht

Hopelijk tot de volgende keer 
en wel thuis

Graag nodigen wij u uit voor een 
hapje en een drankje


