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De eerste workshop van 2015 werd ingegaan op de invloed van de 

samenleving/community op participatie aan de hand van het SARI 

(Stigma assessment and Reduction of Impact) project in Indonesië. 

Thema’s zijn o.a. stigmareductie en sociaal-economische interventie (het verstrekken van 

microkredieten en workshops) voor mensen met een beperking. De presentatie werd verzorgd 

door Wim van Brakel (Research coördinator Disability Studies), Ruth Peters en Beatriz Miranda. 

Alice Schippers deed het welkomstwoord en introduceerde Marianne Dijkshoorn als de nieuwe 

organisator van de Incompany Workshops. 

Wim van Brakel begon zijn presentatie met een korte uitleg over lepra, dat is de doelgroep van het 

SARI Project. Lepra is een druppel infectieziekte die veel voorkomt in Indonesië. De ziekte tast de 

zenuwbanen aan, vervolgens worden de spieren aangetast en dit zorgt voor misvormingen. 

Indonesië staat in de top 3 van landen waar lepra veel voorkomt. Elk jaar zijn er alleen al in Indonesië 

20.000 nieuwe ziekte gevallen. 

Sociaal stigma het grootste probleem  

Het sociale stigma is het grootste probleem voor mensen met leptra. SARI zorgt voor interventies. 

Niet zoals gewoonlijk voor individuen maar voor community’s. Het project is een goed voorbeeld om 

stigmareductie te bevorderen en de gehele gemeenschap te laten ervaren hoe men kan omgaan met 

een handicap. Het SARI Project is vier jaar geleden begonnen met onderzoek in het district Cirebon. 

De onderzoekers spraken hier met alle lagen van de bevolking. Dit leverde goede ideeën op. 

Tijdens het onderzoek kwam men erachter dat er meerdere types stigma bestaan en dat het niet één 

begrip is. Deze zijn gecategoriseerd in de volgende stigma’s: 

1. Minderwaardigheidscomplex 

2. Psychische problematiek 

3. Discriminatie 

4. Zorgen over uiterlijk 

Participatie niet vanzelfsprekend 

Beatriz Miranda neemt het woord over. 

Naast deze stigma’s zijn mensen vanuit de gehele bevolking negatief 

over lepra. Het ontneemt mensen kansen om deel te nemen aan de 

maatschappij. Mensen met lepra hebben gewoon mensenrechten en 

dat wordt daar wel eens vergeten. 

Cliënten met lepra wilde niet altijd advies omdat zij bang waren voor 

reacties van de buitenwereld. De reacties waren vaak emotioneel. 

Het is belangrijk dat mensen met lepra support krijgen en weten dat 

ze er niet alleen voor staan. Mensen met lepra kunnen van elkaar 

leren. Een interventie heeft een behoorlijke impact, zeker omdat bij een interventie de hele 

gemeenschap werd betrokken: van overheid tot familieleden en de plaatselijke schoolleiding. 



Video’s en strips zorgen voor participatie 

Ruth Peters vervolgt: 

Om zo een hele gemeenschap te bereiken organiseren wij 

evenementen. Hier brengen we mensen met lepra in contact met 

de bevolking. Wij hebben een aantal methodes bedacht zoals het 

schrijven van strips en het maken van video’s. 

In een video laten we zoveel mogelijk mensen uit de omgeving van 

een lepra patiënt aan het woord.  

Na het vertonen van een video gaan we de dialoog aan met de gemeenschap. Een video maken is 

voor deze mensen bijzonder en verspreid de boodschap over dat leven met lepra goed kan. Ook 

werden anderen hierdoor geïnspireerd. Inmiddels zijn er in 91 subdistricten van Cirebon succesvolle 

interventies geweest en gaat de participatie van mensen met lepra beter. Het SARI Project is een 

goed voorbeeld voor Nederland omdat bij deze aanpak de hele gemeenschap wordt benaderd om 

mee te doen in de stigmareductie en participatie van iemand met een handicap. 

Na de presentatie ging men in groepjes uiteen en discussieerden over de volgende stellingen: 

1. What role can peer counselling play in promoting work participation in the Netherlands? 

2. Can self-help groups and micro-credit be used to promote work participation in the 

Netherlands?  

3. How could participatory video be used to promote work participation of disabled persons in 

the Netherlands? 

De presentatie is na te lezen op http://disabilitystudies.nl/actueel 

Op 28 mei, 1 oktober en 17 december 2015 zijn er aansluitende scholingsprogramma’s van DSiN en 

SMZ over participatie.  


