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Missie: 
- goede kwaliteit van bestaan met eigen regie
- Passende participatie
- Inclusieve samenleving

Doel:
Vakgebied disability studies realiseren d.m.v. 
Body of knowledge met als kenmerken:



• Disability Studies: Weg van individueel deficientie-
model

• Waar zitten belemmerende of juist bevorderende 
factoren? (in b.v. de school) 

• Mensen die het verschil maken
• Goede voorzieningen / ondersteuning
• Lerend zijn



• Evolutie in denken over disability – van 
prevalentie, uitgaan van individueel defect naar 
complex fenomeen dat vorm krijgt binnen sociale 
en contextuele factoren (in- en uitsluiting 
(mechanismen); multi-dimentionaal & dynamisch

• B.v. ontwikkeling ICIDH1 & 2 naar ICF (WHO): 
International Classification of Functioning
Disability and Health = in beeld komen van 
fysieke, individuele en sociale perspectieven; 
Participatie! 

• (www.who.int/classifications/icf/en/)



• “Disability is something – if it
is anything at all – that is 
framed in a number of 
different ways with different 
implications for our
knowledge, policies, and 
practices” (Williams 2001)



Nadruk op participatie & inclusie

• ‘Participatiesamenleving’

• WMO
• Participatiewet
• VN Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap
• World Report on disability

• Inclusie & participatie = algemeen principe 
recht van personen & verplichting van staten



Leven & werken met chronische ziekte
Korte biografie

• Geboren in klein dorp 1963, 
• spierziekte SMA (diagnose 11 jaar)
• Regulier basisonderwijs
• Mythyl-mavo (test: “atheneum/gymnasium”)
• Reguliere havo
• Advies: “Neem praatberoep” 
• Sociale academie (i.p.v. Kunstacademie)
• WO-theologie 
• Wajong > 100% arbeidsongeschikt, fase 4

• Eigen ervaring > “gewoon” 
• Vol dromen & levenslust



“Iemand met een label” > nut & risico’s

• Helderheid (ouders!)
• Toegang tot hulp/voorzieningen

• Levenslang
• Diagnose wordt ‘ding’ waar van 

alles aan kleeft
• Kan individualiseren, 

stigmatiseren
• Een fout is snel gemaakt
• (Veel) minder helder dan het 

lijkt…
• Grietje Keller: “Ik roep op om 

zelf betekenis te geven aan je 
eigenaardigheden”



De participatieparadox
• Participatie = betaald werk en 

zelfstandig wonen?

• Top-down – eenrichtingsverkeer –

individueel proces?

• Participatie = aanpassen en inpassen? 

• De prijs van participatie

• Soms betekent inclusie in werk ook 

‘includes the “normality” of 

discrimination, abuse and social

Isolation’ (Hall, 2010)





Korte biografie: consequenties & leerpunten
 Disability management (Bellemakers, 1999) 
 minder energie is voor werkzaamheden en onderhouden van sociale contacten
 Onder niveau opgeleid
 Fulltime werken niet haalbaar
 Veelal een lager netto inkomen (en hogere ziekte-gerelateerde kosten) > armoede
 beperkt aantal geschikte vacatures die haalbaar/doenlijk zijn (werkzaamheden, 

werkomstandigheden, voorzieningen, toegankelijkheid materieel & immaterieel



 Weinig stimulans vanuit instanties -
wel stimulans van ‘naasten’ 

 belang van groei, ontwikkeling, 
doen waar je hart ligt, geloof in 
jezelf (al is t wankel...) 

 Belang je eigen weg gaan (met hulp 
en maatjes) > sociaal en qua fysieke 
mogelijkheden

 Voorzieningen regelen, gevechten 
met instanties etc. > belang van 
mensen die hun nek uitsteken, 
maatjes

consequenties & leerpunten



Wat is participatie?

• Participatie raakt alle levensdomeinen > educatie, politiek, arbeid, 
gezondheidszorg, seksualiteit, reproductie, sport… (VN CRPD 2008)

• “..dat mensen met beperkingen meedoen, dat ze ertoe doen en dat de 
samenleving diversiteit positief waardeert” (Kröber 2013)

• “Dat het gewoon is dat we er zijn” (Kal & Vesseur 2003)

• Rechten… en/of: Belonging > wederzijds proces van je thuis voelen en 
welkom weten “kwartiermaken” > zijn wie je bent



Disability Studies visie op participatie:

• a. werk en gezondheid onderdeel van totale persoon en 
bestaan & onlosmakelijk verbonden met dat geheel (lifespan) 

• b. dit verandert door de tijd heen (door veranderingen in de 
persoon, ziekte, maatschappij, leefomgeving etc.) > vragen rond 
participatie (moeten) mee veranderen (lifelong)
– “Being belonging becoming” (Brown & Brown 2003)

• c. contextuele benadering: erkenning dat participatie zich 
afspeelt in een voortdurend complex elkaar beïnvloeden van 
lichaam, persoon en omgeving(en) >  directe leefomgeving & 
(complexe, bureaucratische) systemen van zorg, beleid, 
(re)integratie, sociale zekerheid

• d. (sociale) participatie = deel van kwaliteit van bestaan en 
heeft betekenis voor waardevol leven > bijdragen 
(wederkerigheid)



• Statisch of dynamisch?

• Participatie als weg naar ervaren kwaliteit van bestaan 

• Aandacht voor de diverse actoren die een rol spelen in de voortdurende 
strijd om de kwaliteit van die participatie te verhogen 

• Dynamisch burgerschap (Van Houten 2004)

Participatie & Burgerschap



Aanbevelingen arbeids(re)integratie? 

• Rekening houden met wat het betekent in mensen hun leven om (weer 
opnieuw) te werken: 

– Identiteitswerk & herziene waarden orientatie (van complexe, soms 
tegenstrijdige waarden)

– Voorbij de norm van “de gezonde werknemer/ondernemer” & de 
logica van genezing

• Professionele speelruimte & reflectie in intervisie

• Alle werkervaring waarderen gedurende (re)integratie

• Belang van context

• Leren van praktijken:

• Verhelderen van impliciete aannames & verwachtingen

• Leren van onbedoelde consequenties

• Formuleren van alternatieve idealen en condities

• Belang van gesitueerde verhalen (Van Hal, 2013)





Aanbevelingen voor (re)integratie

• Start vroeg en dichtbij huis (b.v. In revalidatie) Belang persoonlijke 
relaties/netwerken

• Alle participatiedomeinen beïnvloeden elkaar (WHO, 2011; Kuiper, 2016)

• Social Role Valorisation (Piskur, 2015)

• Lifelong & lifespan betekent:

– Maatwerk 

• Samenspel theorie en praktijk

• Samenspel professionele & ervaringskennis

– Aandacht voor levensfase (ouder worden b.v.) > participatie

– Belang van leren > ‘probeerruimte’ (Budge e.a., 2016)

– Help te dromen: wees geen steen in de muur van zelf-stigma & exclusie

• Openheid <> argwaan ri. misbruik

• Voorwaarden (ondersteuning, middelen)



1 ‘zelfregie’/agency < > kwetsbaarheid & 
support 

- Erkenning van kwetsbaarheid en 
relationaliteit is de essentie van een echte 
‘participatie samenleving’ (Mirjam Sterk, 
2013) 

- “Within a perspective of lifeworld-led care 
we need knowledge that understands both
the freedoms and vulnerabilities of peoples’ 
journeys as they struggle with different 
health related conditions.” (Dahlberg, 2008)

Participatie: dwarsthema 1



2 Samenwerking

• In keten én met betrokkenen

• Op basis van gelijkwaardigheid

• Cliënt betrekken bij wat je doet

• Sociale netwerk includeren

• Aandacht voor levensbreed en levenslang 

• Eigen regie met attentie voor kwetsbaarheid

• Capacity building    (Wilken & Knevel, 2016)

• Empowerment gericht 

“Netwerk geneeskunde”
(Visiedocument Medisch Specialist 2025, 2017)

Participation: dwarsthema 2

“Patients would be able to step forward, not just as ‘consumers’ competing for care, but 
as ‘storied beings’ who consult others with specialist expertise from time to time. This is 
an existential partnership model that acknowledges differential levels of expertise and
understanding between patient and professional.” (Svenaeus, 2000)



Participatie: dwarsthema 3
3 Inzet van ervaringskennis

- Als cliëntgestuurdheid, vraagsturing en cliëntzeggenschap essentieel zijn, “behoeft het 

ervaringsvertoog een eigenstandige ontwerpruimte, om zich te ontwikkelen.” > Ruimte voor creatieve 

verbeelding en tegengesteldheden; “het beweeglijk aftasten van buitenwerelden, separaat en in 

vergelijking met elkaar” 

- Onvervreemdbare spreek-

Adviserings- en verzets-

rechten i.t.t. onteigening van 

ervaringsdeskundigheid  

(Gert Rebergen, 2017)

“People with disabilities and their
families experience better health
and functioning when they are 
partners in rehabilitation” 
(WHO 2011) 
& in onderzoek 
(www.disabilitystudies.nl)

http://www.disabilitystudies.nl


Voor wie verder wil denken

Bron: Hans Schuman, Inclusief onderwijs, p. 44: 
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