
…Ze	  zeggen	  dat	  ik	  niet	  kan	  
werken…	  

Didier	  Peleman	  (Onze	  Nieuwe	  
Toekomst)	  gecoacht	  door	  Geert	  Van	  

Hove	  (VU	  Amsterdam/DSIN)	  



Mijn	  Maandagen	  

•  het	  CICI	  project:	  InnovaKe	  voor	  ParKcipaKe.	  
In	  dit	  project	  gaan	  we	  oplossingen	  bedenken	  
die	  creaKef	  en	  dus	  nieuw	  zijn.	  	  
Oplossingen	  voor	  problemen	  die	  mensen	  met	  
een	  beperking	  ervaren	  op	  vlak	  van	  werken,	  
wonen,	  vrije	  Kjd,	  relaKes,	  enzovoort.	  (samen	  
met	  FlorenKen	  PleKnckx,	  coach)	  

•  Kompaswandelingen:	  talenten	  laten	  zien,	  
kunst	  inzeSen	  



Mijn	  Dinsdagen	  

•  Ik	  werk	  dan	  voor	  ONT	  –	  algemeen	  -‐	  :	  mails	  
opvolgen,	  FaceBook	  bijwerken,	  contacten	  
leggen,	  de	  boekhouding	  bijhouden,…	  

•  Ik	  woon	  vergaderingen	  bij	  van	  de	  
gebruikersraad	  van	  de	  voorziening	  van	  
waaruit	  ik	  begeleiding	  krijg	  



Mijn	  Woensdagen	  

•  Ik	  werk	  aan	  het	  project	  ONT-‐
BeleidsparKcipaKe:	  beleidsspel	  –	  mensen	  
rechten	  informaKe	  –	  deelnemen	  op	  lokaal	  
niveau	  (adviesraden)-‐…	  

•  Ik	  volg	  vergaderingen	  van	  de	  Beleidsgroep	  
Zorgregie	  (22	  verenigingen)	  

•  Ik	  ben	  ‘s	  avonds	  terreinafgevaardigde	  van	  mijn	  
favoriete	  zaalvoetbalploeg	  



Mijn	  Donderdagen	  

•  Ik	  blijf	  thuis	  en	  lees	  veel	  teksten	  –	  ik	  doe	  mijn	  
poliKek	  werk	  voor	  CD	  en	  V	  –	  ik	  ben	  secretaris	  
van	  de	  bewonersraad	  van	  de	  voorziening	  waar	  
ik	  woon	  



Mijn	  Vrijdagen	  

•  Ik	  werk	  mee	  in	  de	  Buurtwerking	  :	  boekjes	  
uitdelen	  –	  organisaKe	  helpen	  –	  ideeën	  
overleggen	  



Mijn	  Weekends	  

•  Er	  zijn	  Kernvergaderingen	  van	  Onze	  Nieuwe	  
Toekomst	  

•  Er	  zijn	  Beheerraden	  van	  Onze	  Nieuwe	  
Toekomst	  

•  Ik	  doe	  vrijwilligerswerk	  bij	  de	  vzw	  Intro	  in	  het	  
voetbalstadion	  van	  AA	  Gent	  



Tussen	  doortjes	  

•  Ik	  schrijf	  gedichten	  rond	  belangrijke	  thema’s	  
•  Ik	  ben	  poliKek	  acKef	  dus	  veel	  acKe…	  
•  Ik	  ben	  zeer	  geïnteresseerd	  in	  cultuur	  
•  Ik	  ga	  graag	  wandelen	  
•  Ik	  kijk	  graag	  televisie	  
•  ik	  werk	  veel	  met/voor	  studenten	  



Mijn	  familie	  

•  Is	  groot	  en	  klein	  
•  Ik	  ben	  dooppeter!	  
•  Ik	  heb	  contacten	  met	  mijn	  moeder,	  mijn	  
broer,	  mijn	  zussen	  en	  de	  vele	  kinderen	  



Ik	  woon	  

•  In	  een	  tehuis	  voor	  Werkenden	  
•  Iedereen	  hee_	  een	  eigen	  kamer	  en	  computer	  
•  We	  koken	  samen	  
•  Er	  is	  1u/	  dag	  begeleiding	  



Ondersteuning	  

•  Moeilijke	  woorden	  –	  aaorKngen	  –	  kleine	  
leSers	  in	  documenten	  –	  veel	  te	  lange	  
teksten…	  

•  FlorenKen	  en	  Sofie	  (KIKI)	  –	  Tina	  (boekhouding)	  
–	  verschillende	  coachen	  ONT	  (algemeen)	  –	  
Ariane	  en	  Jef	  (beleidsparKcipaKe)	  –	  Elisabeth	  
(Raad	  van	  Bestuur)….	  



Vlaanderen	  en	  scholen	  

•  Buitengewoon	  Onderwijs	  à	  geen	  diploma	  à	  
BeschuSe	  Werkplaats	  

•  Keuze	  voor	  vrijwilligerswerk	  en	  zeer	  veel	  
sociale	  contacten	  



HALL	  (2009)	  

•  Social	  Inclusion	  is:	  
-‐  Being	  accepted	  as	  a	  individual	  
-‐  RelaKonships	  
-‐  Involvement	  in	  acKviKes	  
-‐  Appropriate	  living	  condiKons	  
-‐  Employment	  
-‐  supports	  


