
Aan de leden van het onderzoekersplatform disability studies, inclusie, 
belonging 
  
Graag nodigen we jullie uit op 
woensdag (!) 30 november van 10.30 tot 14.00 uur.  
Hogeschool Utrecht wil ons nog steeds gastvrij ontvangen!   
NB! Ze zijn wel (weer) verhuisd. 
Adres: Padualaan 101 Utrecht. Bus 12 stopt voor de deur. 
  
Als agenda stellen we twee programmaonderdelen voor. 
1. Stilstaan bij onze eigen drijfveren en betrokkenheid bij het werken aan 
inclusie. We willen dit graag doen in een interactieve werkvorm, waarbij we in 
drietallen uiteen gaan en inclusieve ervaringen uitwisselen. Iedereen brengt één 
ervaring in. Vervolgens reflecteren de drietallen op deze ervaringen, waarbij ze 
koppelingen met relevante theorieën maken. Tenslotte worden deze 
(theoretische) reflecties teruggebracht naar de groep als geheel en bespreken we 
in hoeverre dit leidt tot gedeelde kennis over wat inclusie behelst.  
 
2. Na de lunch zouden we willen verkennen of wij als onderzoekersplatform – 
naast de gewone bijeenkomsten – iets meer ‘productiegericht’ kunnen gaan 
werken. Ofwel: met wie dat wil gaan werken aan een gezamenlijk product dat 
bijdraagt aan (het denken over) inclusie, participatie, belonging en ontmoeting. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schriftelijke publicatie of aan een cartoon, 
film, theaterstuk of andere wetenschappelijk-creatieve uitingen.  
Misschien kunnen we medio volgend jaar zelfs een werkconferentie houden om 
de uitkomsten van deze verkenning verder uit te werken. 
 
We hopen dat jullie allemaal zin hebben om te komen, maar meld je wel even 
aan i.v.m. de lunch én de ruimte.  
 
Een herfstige groet van Jacqueline, Gustaaf en Doortje 
 
PS 1 Felicitaties voor Alma Akkerman. Zij promoveert vrijdag 18 november om 
13.45 uur in de Aula van de Vrije Universiteit op Job satisfaction of people with 
intellectual disabilities.  
PS 2 Garant heeft onder redactie van Geert Van Hove, Alice Schippers, Mieke 
Cardol en Elisabeth De Schauwer een rijke bundel uitgebracht: Disability 
Studies in de Lage Landen.  
Een aantal mensen uit ons platform schreef hieraan mee. Het boek is te 
bestellen: https://disabilitystudies.nl/publicaties  


