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Mensenrechten 

Ik voel me thuis 

Recht om alleen te zijn 

Mijn ogen spreken mensenrechten uit 

De sterren dansen mee 

Mensen met een beperking 

Kom uit jullie kot 

En droom! 

Spreek het uit! 

 

Als de zon lacht proef ik de vrijheid van het leven! 

Rock for specials: iedereen heeft recht 

Om eens tussen de sterren te dansen 

Mensen met een beperking, breek uit! 

 

Kom uit je kot! 

Mensenrechten is dromen om op vakantie te gaan 

Laat de zon je hart vullen 

Mensen met een beperking zijn burgers zoals iedereen 

Laat het niet alleen een mooi droom zijn! 

 

Didier Peleman 
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Een masterproef in eenvoudige taal 

 

Een eindwerk wordt meestal in professorentaal geschreven. Het staat vol 

moeilijke woorden, waar alleen geleerden iets van begrijpen.  

Ludo en ik vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen begrijpen 

wat we schrijven. 

Dit eindwerk wordt geschreven voor, door en met mensen met een 

verstandelijke beperking. In de eerste plaats moeten zij dus begrijpen 

wat er in deze tekst staat.  

We willen dat dit eindwerk toegankelijk is voor heel veel personen. 

Over toegankelijkheid zullen we het later nog hebben.  
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Inleiding 
 

Elke student van de pedagogische wetenschappen moet een 

masterproef schrijven. Een masterproef is deel van de opleiding, net 

zoals een stage.  

Wat is een masterproef eigenlijk? Een masterproef is het eindwerk van 

een student. Als hij de masterproef goed maakt, is hij afgestudeerd en 

kan hij gaan werken. 

Meestal is het een wetenschappelijk onderzoek. Het is vaak geschreven 
in academische, maar ook in moeilijke taal. Academische taal noemen 
we ook wel professorentaal. 
Als we een probleem hebben, zoeken we graag naar antwoorden.  
Een masterproef probeert dus via onderzoek een antwoord op een vraag 

te krijgen.  

 

Een onderzoek betekent dat we iets meer te weten willen komen over 

een bepaald onderwerp. We zitten met een vraag en we willen daar een 

antwoord op. 

Onderzoek kunnen we op verschillende manieren doen: 

- We kunnen verhalen van mensen zoeken; 
- We kunnen foto’s maken; 

- We kunnen foto’s door andere mensen laten maken; 
- We kunnen een vragenlijst opstellen; 
- We kunnen een interview afnemen van mensen; 

- We kunnen cijfermateriaal gebruiken van bijvoorbeeld de 
overheid; 

- We kunnen zelf cijfermateriaal verzamelen; 
- We kunnen informatie uit vorige onderzoeken gebruiken; 

- … 
 

In een onderzoek verzamelen we eerst informatie over een bepaald 

onderwerp. In deze masterproef zoeken we meer informatie over 

mensenrechten. Daarna zoeken we naar gelijkenissen tussen verhalen, 

opvallende punten in een verhaal,… 

We schrijven ook nieuwe ideeën rond het onderwerp op. 
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Onderzoeksvraag 

 

Als we een masterproef willen schrijven, hebben we dus een vraag 

nodig.  

Zo komen we aan onze onderzoeksvraag: 

Bij een opdracht van de universiteit heb ik Onze Nieuwe Toekomst leren 

kennen. Samen met 2 kernleden en een andere student heb ik het 

‘Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking’1 vertaald 

naar eenvoudige taal.  

Het is het rode boekje van Onze Nieuwe Toekomst. Daarin staan alle 

rechten voor personen met een beperking. Het is in eenvoudige taal 

geschreven.  

 

 

Ik heb dit project graag gedaan. Hun manier van werken sprak me wel 

aan. Daarom ging ik steeds terug naar hun kernvergaderingen.  

Ludo Schoeters is de voorzitter van Onze Nieuwe Toekomst. 

Mensenrechten zijn voor hem heel belangrijk, mooi, ongelofelijk en 

machtig. 

We hadden al samengewerkt aan het rode boekje. Op een dag kwam hij 

naar mij. Hij vertelde me dat hij graag een ONTdekkingsdag rond de 

mensenrechten wilde organiseren. Hij vindt dat alle mensen hun rechten 

moeten leren kennen.  

Ik zocht op dat moment naar een onderwerp voor mijn masterproef. 

 

                                                           
1
 Normaal noemt men dit het Verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap. Maar we 

horen liever beperking en gebruiken dit dus ook steeds in onze tekst.  
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Zo kwamen we op de volgende vraag:  

‘Hoe denken mensen met een verstandelijke beperking over hun 

rechten?’ 

Allebei zijn we nieuwsgierig naar deze vraag. Dus wilde Ludo al snel 

meehelpen.  

In Onze Nieuwe Toekomst zijn de mensenrechten bekend. Het is één 

van de drie actiepunten waar ze rond werken.  

Ludo en ik vroegen ons af hoe het zit met mensen met een 

verstandelijke beperking in een voorziening. Hebben zij ook al gehoord 

van de mensenrechten? Wat vinden ze daar eigenlijk van?Wat vinden de 

kernleden van ONT van de mensenrechten? 

 

De mensenrechten hadden mij ondertussen ook geraakt.  

Het Verdrag voor de rechten van personen met een beperking is 

goedgekeurd door België in juli 2009. Dat betekent dat België vanaf dan 

rekening moet houden met deze rechten. Dat is nog niet zo heel lang.i 

Door met Onze Nieuwe Toekomst te werken, leerde ik dat je heel veel 

van mensen met een verstandelijke beperking kunt leren. 

Onze onderzoeksvraag kunnen we niet oplossen door op zoek te gaan 

naar cijfers.  

Hier zijn we bijvoorbeeld niet naar op zoek:  

27% van de mensen met een verstandelijke beperking vindt het 

recht op vrije tijd belangrijk. 

50% van de mensen met een verstandelijke beperking vindt de 

mensenrechten heel belangrijk. 

 

Dit is niet wat we zoeken. We willen weten wat mensen met een 

verstandelijke beperking vinden van hun mensenrechten. We vragen 

naar hun mening.  

Het is dus veel interessanter om deze vraag aan de mensen zelf te 

stellen.  
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Vroeger dacht men dat mensen met een verstandelijke beperking geen 

mening hadden. Andere personen beslisten voor hen. Er werd niet 

gevraagd of ze er mee akkoord waren. 

Bijvoorbeeld: Daan heeft zijn nachtrust nodig. Het liefst zou hij in 

een eigen kamer slapen. Zijn medewerkers hebben beslist dat dit 

niet kan. Daan slaapt samen met twee andere jongens op 1 kamer.  

Opvoeders wisten ‘zogezegd’ beter wat goed voor hen was.  

Nu denken wetenschappers hier anders over. Men begint in te zien dat 

mensen met een verstandelijke beperking ook mensen zijn. Ze zijn veel 

meer dan alleen een beperking. Ze zijn in de eerste plaats mens. Ze 

hebben net als andere mensen een mening.  

In dit onderzoek willen we te weten komen wat hun mening is over hun 

rechten. Hoe denken zij over hun rechten? 

 

Een antwoord op de vraag vinden we door het hun zelf te vragen.  

Bij Onze Nieuwe Toekomst kennen de kernleden hun rechten. Ze komen 

op voor hun rechten. Ze verdedigen ook andere mensen.  

Onze Nieuwe Toekomst heeft al twee boekjes geschreven over de 

mensenrechten.  

Er is een zwart boekjeii. Daarin staat de ‘Universele verklaring voor de 

rechten van de mens’. Hierin staan alle rechten voor alle mensen. Het is 

in eenvoudige taal geschreven, zodat iedereen het kan lezen.  

Er is ook een rood boekje van Onze Nieuwe Toekomst. Hierin staan alle 

rechten voor personen met een beperking. Ook dit is in eenvoudige taal 

geschreven.  

Verdragen en verklaringen worden altijd in moeilijke taal geschreven. 

Niet iedereen begrijpt dan wat er in de teksten staat. Daarom heeft Onze 

Nieuwe Toekomst ze omgezet naar toegankelijke taal. 

 Toegankelijk betekent makkelijke taal. 

Ook staat de tekst op cd. Zo kunnen mensen die moeilijk kunnen lezen, 

luisteren naar de boekjes. Op deze manier leren meer mensen hun 

rechten kennen. 

Deze twee boekjes hebben we gebruikt in het onderzoek.  
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In Onze Nieuwe Toekomst wordt dus veel gepraat over al deze rechten. 

Er wordt ook gepraat over hoe je jouw rechten kan verdedigen.  

We hebben er geen idee van hoeveel mensen, buiten ONT, hun rechten 

kennen.  
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Samen met Ludo en Onze Nieuwe Toekomst.  

Ludo Schoeters 

 

Deze masterproef wordt niet alleen geschreven door een student 

orthopedagogiek.  

Er zijn twee onderzoekers bij dit eindwerk.  

De andere onderzoeker is Ludo Schoeters.  

Hij is de voorzitter van Onze Nieuwe Toekomst.  

 

Ludo is enorm geboeid door rechten en door onderzoek.  

Hij bracht veel ideeën aan voor dit eindwerk:  

o Zoals het idee voor de onderzoeksvraag. 
o Zoals het idee om de masterproef in eenvoudige taal te schrijven. 
o Zoals het idee om te vertellen wat wij van het rode boekje vinden. 
o … 
o  

 

Ook kan ik als studente orthopedagogiek dit eindwerk niet alleen 

schrijven. Het is een onderzoeksvraag, die beantwoord wordt door 

mensen met een verstandelijke beperking.  

Omdat ik niet kan ervaren hoe het is om een verstandelijke beperking te 

hebben, kan ik geen conclusies trekken voor hen.  

 

Samen denken we na over alle resultaten, die we vinden.  

Dat is goed voor ons onderzoek, omdat we allebei op een andere manier 

naar de resultaten kijken.  

(We hebben allebei een ander leven gehad en hebben zo geleerd op 

een bepaalde manier naar dingen te kijken). 

 

Ludo heeft al ervaring in het maken van eindwerken. Een paar jaar 

geleden heeft hij een eindwerk geschreven met Charlotte Dewinne.  

Samen met de kernleden van Onze Nieuwe Toekomst, wilden ze een 

woordenboek maken. Hierin zouden hun betekenissen komen te staan 

van bepaalde woorden. 

Ludo wilde meer dan alleen maar nadenken over deze woorden. Samen 

met Charlotte wilde hij nadenken over welke betekenissen de kernleden 

gaven aan de woorden. 
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Ludo werd co-onderzoeker.  

Ludo en Charlotte deden een ‘onderzoek in een onderzoek’.  

Ze gingen op zoek naar de betekenissen van verschillende woorden. 

Maar ze gingen ook kijken naar hun relatie. Hoe is het om samen te 

werken? Wat kunnen we van elkaar leren?  

 

Ook in dit eindwerk doen we een ‘onderzoek in een onderzoek’. We 

gaan in de eerste plaats kijken naar hoe mensen met een verstandelijke 

beperking nadenken over hun rechten. 

Maar daarnaast leren we ook over hoe Ludo en ik samen hebben 

gewerkt. Hebben wij een andere visie op deze rechten? Wat hebben we 

van elkaar geleerd? 

Onze Nieuwe Toekomstiii 

 

Onze Nieuwe Toekomst speelt een belangrijke rol in dit onderzoek. We 

hebben bijvoorbeeld een aantal kernleden gevraagd naar de 

mensenrechten.  

Daarom zullen we hieronder wat meer vertellen over Onze Nieuwe 

Toekomst.  

 

 
 

De afkorting van Onze Nieuwe Toekomst is ONT. 

Het is een beweging voor, door en met mensen met een verstandelijke 

beperking.  

ONT bestaat uit zelfadvocaten en coachen. Over coachen vertellen we 

straks meer.  

 Zelfadvocaten zijn mensen, die zelf voor hun rechten opkomen.  
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Ze hebben een raad van bestuur. Zij regelen enkel wat praktische zaken. 

 Zoals: Hoe geraken we aan geld? 

    Wat doen we met het geld? 

    Wat zal ONT dit jaar allemaal doen? 

 

Verder hebben ze elke maand een kernvergadering. Daar komen alle 

kernleden samen. Ludo Schoeters is de voorzitter. Hij leidt de 

vergadering.  

Op een kernvergadering bespreken de leden wat deze maand gaan 

doen. Zo geven ze voordrachten aan voorziening, andere vzw, … 

Ook gaan ze naar studiedagen om te luisteren naar wat andere mensen 

hebben te zeggen.  

Op een vergadering kunnen ze ook praten over belangrijke 

onderwerpen.  

Eén keer in het jaar organiseren ze een ONTdekkingsdag. Op deze dag 

staat een belangrijk onderwerp centraal. Het gaat over iets dat de 

kernleden heel belangrijk vinden. 

 Vorig jaar ging de ONTdekkingsdag over de mensenrechten. 

Dit jaar zal hij over onafhankelijk leven en mensen met een 

beperking gaan. Onafhankelijk leven betekent dat je niet 

afhankelijk bent van andere personen.  

 

‘Wij komen zelf voor onze rechten op. Ook verdedigen wij 

anderen. Wij hebben geen advocaat nodig. Wij kunnen ons zelf 

verdedigen. Het gaan niet alleen over mensenrechten. Het gaat 

over dromen. Als je een droom hebt, moet je ervoor gaan. 

Samen met jou komen we op voor jouw droom. Als een droom 

uitkomt, maakt ons dat blij. 

Ons logo verwijst daar naar. Het is een mannetje, dat springt. 

Het springt van blijheid. We zijn blij, omdat er iets is gelukt. We 

verdedigen onszelf en elkaar tot er iets gelukt is. Soms is dat 

moeilijk voor ons, omdat we een verstandelijke beperking 

hebben. Maar daar laten we ons niet door doen!’ 

 

(Ludo Schoeters uit gesprek op 18 juni 2011) 
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Onze Nieuwe Toekomst heeft drie belangrijke actiepunten.  

o We willen elkaar beter leren kennen en elkaar verstaan.  
o We willen tonen dat we wel iets kunnen, aan alle andere mensen. 

Bijvoorbeeld: het rode boekje: we schrijven in eenvoudige taal over 
de mensenrechten, zodat iedereen het kan lezen. 

o We strijden samen voor onze rechten als mensen.  
Sommige mensen zeggen ‘vechten’, maar we vechten niet; wij 

strijden. Strijden is een veel mooier woord dan vechten. Vechten is 

heel negatief. Het lijkt op slaan en kloppen. We strijden door er 

over te praten.  

 

 

 

 

 

 

 

Als we over ONT vertellen, vertellen we altijd over de vier V’s.  

o Verantwoordelijkheid 
o Verbondenheid 
o Vrijheid 
o Vriendelijkheid  
 

 
Bij Onze Nieuwe Toekomst ben je VERANTWOORDELIJK voor iets. 

Ludo is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het leiden van de 

vergaderingen. Hij moet ervoor zorgen dat iedereen eens aan het woord 

komt. Ook zorgt hij ervoor dat alle puntjes worden besproken.  

Andere kernleden hebben andere verantwoordelijkheden. Zo is er 

iemand verantwoordelijk voor de financiën. Hij zorgt eigenlijk voor het 

geld van ONT. 

 

Daarnaast heb je ook andere verantwoordelijkheden. Als je meewerkt 

aan een project, dan ben je mee verantwoordelijk voor dat project. Dat 

‘We weten heel goed wat we kunnen. We weten heel goed wat 

we niet goed kunnen. We vragen zelf ondersteuning aan andere 

mensen of aan elkaar. We willen gezien worden als sterke 

mannen en vrouwen. In ONT zijn er heel veel sterke mannen en 

vrouwen. Ik ben ook een sterke man. We zijn trots op wat we 

allemaal al bereikt hebben.’ 

(Ludo Schoeters, gesprek op 18 juni 2011) 
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betekent dat je er mee voor zorgt dat het project tot een goed einde 

komt. 

 

ONT zorgt voor VERBONDENHEID tussen mensen.  

 Verbondenheid betekent samen dingen doen. 

Samen strijden voor onze rechten. 

Samen vergaderen. 

Samen nadenken 

Samen babbelen. 

Samen werken.  

Samen eten.  

Samen luisteren naar elkaar.  

Samen feestvieren. 

Samen streven naar een doel. 

Samen plezier maken. 

…  

 

ONT geeft je VRIJHEID.  

Vrijheid is kunnen kiezen in ONT wat je wilt doen. Als je iets niet wilt, 

hoeft het niet. ONT houdt je niet vast. 

Wil je eens niet naar een vergadering komen, dan kan dat. 

Thuis krijg je de vrijheid om te werken voor Onze Nieuwe Toekomst, als 

je daar zin in hebt.  

 

VRIENDELIJKHEID is heel belangrijk voor een vereniging. Het geeft je 

beweging wat meer.  

  

 

 

 

 

 

  

‘Iedereen moet vriendelijk zijn voor elkaar. Vrienden zijn leuk om te 

hebben. Dat schrijven we soms ook in onze verhalen: wij zijn vrienden 

voor het leven.’ 

(Gesprek met Ludo Schoeters op 18 juni 2011) 

 



 

 

Recht op… 

18 

Coachen bij Onze Nieuwe Toekomst 

 

Een coach zijn bij Onze Nieuwe Toekomst is een heel aparte en leerrijke 

taak.  

Hieronder geven we een uitleg van wat een coach doet binnen ONT. Het 

zijn zaken, die de kernleden verwachten van een coach.2 

Een coach doet vele dingen: 

 Samen groeien,  

 Eerlijke kansen creëren, 

 Voorstellen doen,  

 Oplossingen zoeken,  

 Een duw in de rug, luisteren,  

 Vragen stellen,  

 Doen nadenken,  

 Ondersteunen in toekomstplannen,  

 Mekaar sterker maken,  

 Samen werken, 

 Het beste in de mens naar boven halen,  

 Structuur bieden. 

Coaching is een wisselwerking. Coaching is een soort samenwerking, 

want je doet het samen met iemand. Het kan eender wie zijn.  

Tussen coachen en kernleden is vertrouwen belangrijk. Je moet elkaar 

vertrouwen. Als je iets vertelt, moet dat in vertrouwen zijn. Een coach is 

een vertrouwenspersoon.  

Ook respect voor elkaar is belangrijk. Als je iets niet kan, dan lacht de 

coach je niet uit. Je houdt rekening met elkaar en elkaars ideeën. 

Bij coaching is het belangrijk dat het kernlid bepaalt wat belangrijk is. 

Hij/zij bepaalt wanneer men een coach nodig heeft. Het kernlid heeft de 

controle. De coach past zich aan het ritme en het tempo van het kernlid.  

Iedereen bij Onze Nieuwe Toekomst kan een coach zijn.  

                                                           
2
 Deze informatie komt uit een brainstomgesprek rond coaching op 12 maart 2011.  
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 Een zelfadvocaat kan een zelfadvocaat coachen. 

  Een coach kan een zelfadvocaat coachen.  

 Een zelfadvocaat kan een coach coachen.  

 Een coach kan een coach coachen.  

Coaching ziet er voor iedereen anders uit. Iedereen heeft een ander 

soort coaching nodig. Ook hangt de coaching van het moment zelf af.  
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Deel 1: Het algemene 
 

In dit algemene deel bespreken we wat we hebben gevonden in de 

literatuur. We bespreken ook hoe we te werk zijn gegaan in dit 

onderzoek.  

1.1. Literatuurstudie 
 

In de literatuurstudie schrijven we wat we zijn tegengekomen in 

verschillende boeken. Meestal komt dit uit wetenschappelijke artikels. 

Deze zijn vaak in moeilijke taal geschreven. Daarom legt Ludo in de 

kaders uit wat hij verstaat onder de verschillende onderwerpen.  

We zullen drie onderwerpen bespreken: de Disability Studies, participatie 

en mensenrechten. 

In het eerste deel zien welke rol de Disability Studies speelt in dit 

onderzoek. Hierbij bekijken we een aantal modellen, die verbonden zijn 

met deze Disability Studies. Ook bekijken we in dit deel wat self-

advocacy kan betekenen. Self advocacy vormt een basis in dit eindwerk. 

1.1.1. Disability Studies en self-advocacy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit onderzoek is gebaseerd op de theorie van de Disability Studies. 

Wat betekent Disability studies voor Ludo? 

‘Vroeger dacht ik dat Disability Studies ‘beperkt leren’ betekende.' Je leert maar 

van één kant. 

Eigenlijk wil Disability Studies juist op meerdere manieren leren. Je kunt leren 

uit boeken en citaten. Je kunt leren van wetenschappers, die onderzoek doen. 

Maar aan de andere kant kan je ook leren door het aan de mensen zelf te 

vragen. Wat vinden de mensen zelf van een bepaald onderwerp? Dat laatste 

willen wij ook in ons onderzoek doen.’ 

 

‘In dit onderzoek willen we spreken met mensen, niet over mensen. Dit is een 

kenmerk van de Disability Studies.’ 

(gesprek met Ludo, 7 augustus 2011) 
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Disability Studies is een Engels woord. Je kan het vertalen als ‘studie 

over beperking’. Maar dat is niet zo’n goede vertaling. Het betekent veel 

meer dan dat. Daarom gebruiken we de Engelse term. 

 Multidisciplinariteit is een belangrijk deel van deze Disability studies. Zij 

zijn het er over eens dat pedagogen of psychologen niet de hele 

waarheid in pacht kunnen hebben rond ‘beperkingen’. Daarom betrekken 

de Disability Studies verschillende disciplines in hun onderzoek, zoals 

kunstwetenschappers, dokters, sociologen, filososofen, architecten,… iv 

Via deze multidisciplinariteit willen ze alle elementen van de 

‘handicapwereld’ in vraag kunnen stellen.v  

De Disability Studies zijn ontstaan als antwoord op het traditionele 

benadering van ‘disability’.vi Een beperking wordt niet alleen gezien als 

een stoornis, waarbij het probleem bij het individu ligt. Een beperking 

wordt gezien als een sociaal, politiek en cultureel fenomeen. vii Een 

beperking wordt dus gecreëerd door de samenleving.  

 

In dit eindwerk willen we mensen met een verstandelijke beperking 

betrekken. Volgens Goodley en Van Hoveviii is dit één van de 

doelstellingen van de Disability Studies. Zij verwoorden het als volgt:  

 

‘Develop practices through which disabled people participate more 

fully in the process of research’.3  

 

We willen met dit onderzoek voldoen aan de doelen voor een inclusieve 

disability studies samenleving. Volgende doelen worden opgesomd: 

 Het promoten van onderzoeksmodellen waarbij mensen met een 

verstandelijke beperking de belangrijkste co-researchers zijn. 

 Het aanpassen van modellen in de zorg-, onderwijs- en sociale 

sector. Deze aangepaste modellen moeten de doelen en rechten 

van mensen met een verstandelijke beperking promoten;  

 Het bevragen van dominante manier van kijken naar beperking in 

onze samenleving. ix 

 

                                                           
3
 ‘het ontwikkelen van praktijken waarbij mensen met een beperking meer kunnen deelnemen aan het 

onderzoeksproces.’ 
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Ook in een verslag rond ervaringsdeskundigheid van Grip vinden we 

terug dat personen met een beperking een eigen inbreng moeten 

hebben in wetenschappelijk onderzoek.x 

Pfeiffer(in Devlieger e.a., 2003) heeft het over verschillende versies van 

het Disability Paradigma.xi Deze hebben een aantal gemeenschappelijke 

kenmerken.  

1) de persoon met een beperking maakt de beslissingen. 

2) het zijn de hindernissen, die veranderd moeten worden. Het zijn 

niet de mensen met een beperking, die moeten veranderen. Het is 

dus de samenleving en de politiek dat veranderd moet worden.  

3) het disability-paradigma bepaalt de kwaliteit van het onderzoek, 

niet de persoon die er beroep op doet. 

 

Er zijn een aantal ideeën, die aansluiten bij de ideeën van de Disability 

Studies: het burgerschapsparadigma (De Corte, 2010), de 

empowermentidee (Van Hove & Roets, 2000) of het Quality of Life- 

paradigma (Schalock). xii 

Er zijn een aantal modellen waarmee je kan kijken naar ‘disability’. Deze 

modellen waren dominant voor bepaalde periodes in de geschiedenis. 

Nu vinden we ze naast elkaar nog steeds terug. We hebben het over het 

medisch model, het religieus model, het sociaal model en het cultureel 

model. We willen vooral dieper ingaan op het sociale en culturele 

model.xiii 

In het medische model is een beperking een individueel probleem. Het is 

een symptoom, dat we moeten proberen op te lossen.xiv De schuld ligt bij 

het individu. In dit model zoekt men naar oplossingen door de 

symptomen proberen op te lossen.  

Een beperking wordt zowel als een gift als als een straf gezien in het 

religieuze model. Het waarom van de beperking is hier de belangrijkste 

vraag.  
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Het sociale model: 

 

Barnes schrijft dat bij het sociale model de focus op sociale hindernissen 

of hindernissen in de omgeving ligt. Deze hindernissen zorgen, volgens 

hem, ervoor dat mensen met een beperking niet kunnen deelnemen aan 

de gewone maatschappij. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt 

tussen een stoornis(impairment) en een beperking(disability). De 

stoornis verwijst dan naar biologische kenmerken van lichaam en geest. 

Het woord beperking verwijst naar het falen van de samenleving om 

tegemoet te komen aan de behoeftes van personen met een beperking.xv  

 

Het culturele model: 

 

Devlieger, Rusch en Pfeiffer(2003) stellen nog een vierde model voor. 

Dit model past in deze postmoderne tijd. Het wordt gezien als een 

antwoord op het sociale model. Dit culturele model wil als eerste stap de 

sterke punten, die aanwezig zijn in alle modellen, erkennen en 

samenbrengen. Verder wil dit model een analysemethode proberen te 

ontwikkelen, die kan gezien worden als ‘disabilitykritiek’. ‘Disabilitykritiek’ 

is hier een voortdurende deconstructie, toevoeging, herstelling en creatie 

van informatie. Disability is op die manier geen categorie meer, maar de 

kennis dat we allemaal gewone wezens zijn. Sterker nog, de 

mogelijkheid van groei kan in beweging gebracht worden. Mensen met 

een handicap profileren zich in een identiteit, een cultuur, en een 

wereldbeeld dat ontstaat uit de ervaringen en sociale relaties die 

voortvloeien uit hun handicap.xvi  

Volgens Devlieger is er nood aan meer dan wetenschappelijke informatie 
alleen. Humor en gevoelens zijn belangrijk bij het spreken over een 
beperking. xvii 
Er werd vanuit gegaan dat de culturele identiteit van mensen met een 
handicap onvoldoende tot uiting kon komen in het sociale model.xviii 
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Self-advocacy: 

 

In dit onderzoek werk ik samen met mensen uit een Self-

advocaybeweging. Ludo, de voorzitter, helpt mee met het schrijven 

ervan. Een groot deel van de andere kernleden hebben een steentje 

bijgedragen met het onderzoek zelf. 

Self-advocacy sluit sterk aan bij de Disability Studies en de 

empowermentidee. Ze vertrekken allemaal vanuit hetzelfde idee: 

mensen met een beperking zijn in de eerste plaats mensen. Ze hebben 

net als iedereen rechten.  

People First geeft de volgende definitie van self-advocacy:xix 

 voor jezelf spreken;  

 opkomen voor je rechten;  

 keuzes maken;  

 onafhankelijk zijn;  

 verantwoordelijkheid nemen voor je daden.  

Ook in het onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking 

komen deze doelen terug naar boven: spreken voor jezelf en anderen; 

veranderen van voorzieningen; het aanmoedigen en helpen van 

mensen.xx We hopen via ons eindwerk aan een paar van deze doelen te 

voldoen.  

Advocacy wordt in het Westen verbonden met het opkomen voor de 

belangen van mensen, die niet over de mogelijkheid beschikken om 

zichzelf te vertegenwoordigen (Monach & Springs, 1994 in Fazil et red., 

2004, p390).xxi Als we deze definitie verder trekken naar self-advocacy, 

betekent dat deze mensen toch zichzelf gaan vertegenwoordigen. Er 

wordt vanuit gegaan dat iedereen mogelijkheden heeft.  

Self-advocacy heeft als doel om de sociale positie van mensen met een 

beperking te verbeteren zodat ze controle krijgen over hun eigen leven 

en beogen een volledige participatie aan de samenleving. (Meininger, 

2006, p187).xxii 

We kunnen self-advocacy bekijken binnen de verschillende modellen, 

die daarnet zijn besproken.xxiii 
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 Zo past self-advocacy niet binnen het individuele of medische model 

van beperking. Woorden als inadequaatheid, stoornis en gebreken gaan 

niet samen met woorden als groei, determinatie en capaciteit. Personen 

met een beperking zullen in dit model steeds gezien worden als mensen, 

die iets niet kunnen. De nadruk zal steeds negatief zijn. Self-advocacy in 

dit model zal nooit volwaardig zijn, aangezien ‘adviseurs’ zichzelf steeds 

boven de mensen met een beperking plaatsen. Alles gebeurt met 

toestemming van deze ‘adviseurs’. 

Goodley zegt eveneens hoe self-advocacy wordt gezien in het sociaal 

model (waar de stoornis een beperking wordt door de samenleving). In 

dit sociale model stappen mensen met een beperking uit hun passieve 

rol en nemen een actieve rol als zelf-advocaat op. Zelfempowerment 

speelt een belangrijke rol in het sociale model. Het sociale model 

bemoedigt een context waarin mensen kunnen streven naar 

zelfexpressie, groei en determinatie.  

Het belangrijkste is dat mensen met een beperking zelf moeten en 

kunnen beslissen hoe hun self-advocacy er gaat uitzien. Als je er over 

spreekt met mensen van Onze Nieuwe Toekomst, merk je ook dat dit 

voor iedereen iets anders betekent. Toch zijn al deze betekenissen even 

belangrijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hoe denkt Ludo over zelfadvocaten? 

‘Zelfadvocaten komen op voor hun rechten.’ 

‘Zelfadvocaten leren veel van andere mensen, maar andere mensen leren ook 

veel van ons.’ 

‘Binnen de Disability Studies is er plaats voor zelfadvocaten. Rechten spelen een 

belangrijke rol voor zelfadvocaten, maar ook in de Disability Studies.’ 

‘0ns onderzoek vertrek van de Disability Studies, want in dit eindwerk leren we 

veel van elkaar: 

Ik leer van Jolien. 

Jolien leert van mij. 

Wij leren van de kernleden. 

De kernleden leren van ons.’ 

 

(Gesprek 7 augustus 2011) 
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Ervaringsdeskundigheid: 

 
Het gebruiken van ervaringsdeskundigen in een onderzoek kent een 
plaats in de Disability Studies. In dit eindwerk is Ludo de 
ervaringsdeskundige. Hij heeft al vele jaren ervaring op het vlak van 
mensenrechten.  
Ervaringsdeskundigheid verwijst naar een weten en kunnen op basis van 
de eigen ervaring.  
Ervaringsdeskundigheid, naast andere vormen van kennis, is moeilijk 
hanteerbaar binnen morele of medische modellen van handicap, maar 
wordt mogelijk in het sociale model en wordt nog meer uitgesproken in 
het culturele model van handicap. Vooral het speciale van kennis, zoals 
die gesuggereerd wordt in het concept van ervaringsdeskundigheid,blijkt 
het meest tot zijn recht te komen in het culturele model.xxiv  
 
Over onderzoek tussen ervaringsdeskundigen is al veel geschreven. Het 
volgende willen we graag meenemen. Deschauwer en Van Hove(2009) 
zeggen het volgende:  
 

‘We vertrekken vanuit de idee dat competentie en productiviteit bij 
beide partijen aanwezig zijn en deze wordt niet in vraag gesteld. 
We moeten de binaire opposities tussen met of zonder beperking 
uitdagen. We nemen deel aan het onderzoek met andere 
verwachtingen en levenservaringen aan de grondslag en dit vraagt 
dat we ons openstellen en respect tonen voor elkaars 
mogelijkheden en verschillen. We proberen flexibel te zijn in onze 
manier van denken en bereid om te groeien in samenwerking.’ xxv 
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1.1.2. Participatie: 

 

Participatie betekent deelnemen. Men wilt dat mensen deelnemen aan 

de samenleving. Daarom leert men mensen om te kunnen deelnemen 

aan de maatschappij. Participatie wordt een opvoedingsdoel. Volgens 

Bouverne- De Bie (2004) verwacht men van burgers dat ze mondig zijn, 

om te kunnen participeren.  

Verder zegt Bouverne- De Bie dat de kritisch emancipatorische 

benaderingen kritiek hebben op participatie als opvoedingsdoel, 

aangezien het mensen herleidt tot object. xxviDit kan leiden tot wat Paolo 

Freire noemt ‘de cultuur van het zwijgen’. Volgens Bouverne- De Bie 

wordt deze gekenmerkt door een sterk isolement, geringe 

maatschappelijk invloed, weinig aangepaste voorzieningen, evenals door 

de berusting in de eigen situatie, en apathie voor acties die hierin 

verandering kunnen brengen.  

Ironische genoeg wil Freire deze cultuur van het zwijgen aanpakken aan 

de hand van participatie. Freire ziet participatie als een uitgangspunt.  

 

Pfeiffer zegt dat er vele ‘disability advocates’ ongerust zijn over de 

politieke processen, die mensen met een beperking onderdrukken.xxvii 

Volgens hem zijn mensen met een beperking gelijk aan andere 

onderdrukte mensen: ze worden afgewezen, krijgen minder van sociale 

bronnen, worden uitgelachen, gescheiden en vervolgd. Het is over zulke 

onderdrukking dat Freire schrijft. Hij schrijft hoe we deze onderdrukte 

mensen vrijheid kunnen geven. Hij heeft het over een 

bevrijdingspedagogiek. Deze is gericht op het krijgen van een kritisch 

bewustzijn. Hij laat mensen nadenken over de situatie, waarin men leeft. 

Dit noemt hij ‘conscientization’. 

Mensen met een beperking leven in een ‘cultuur van het zwijgen’. Ze zijn 

de situatie, waarin ze zijn opgegroeid gewoon. Dit merk je aan de 

emancipatieprocessen, die nu aan de gang zijn. Mensen met een 

beperking, die hun hele leven in voorzieningen wonen, weten niet hoe ze 

keuzes kunnen maken.xxviii  

Zelf-advocacybewegingen proberen deze cultuur van het zwijgen te 
doorbreken.  
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In een participatieve pedagogiek vind je volgende uitgangspunten 
terug:xxix 

 Ze brengt communicatie tot stand. 

 Gaat uit van het vertrouwen in de mogelijkheden van iedereen. 

 Gaat uit van een subject-subjectrelatie (samen verdiepen van 
kennis). 

 Gaat uit van het samen onthullen en herscheppen van de wereld 
(door in de werkelijkheid te staan en ermee dialogerend deel van 
uit te maken).  

Dit zijn punten, die in dit eindwerk ook van belang zijn. Zij zijn niet alleen 
belangrijk in de samenwerking tussen Ludo en mij, maar ook tussen de 
kernleden en mij.  
 
 
 
 
  

Hoe denkt Ludo over participatie? 

‘Participatie betekent deelnemen.’ 

‘We zijn deeltjes van een groter geheel. Dus door deel te nemen, word je deel van 

het groter geheel. Als je niet deelneemt, blijf je er buiten staan. Je moet mensen 

laten deelnemen, zodat ze deel kunnen zijn van het grote geheel. Als wij vragen hoe 

mensen met een verstandelijke beperking denken over hun rechten, dan willen wij dit 

weten, zodat het grote geheel er rekening mee kan houden. 

Mensenrechten is een thema, waar iedereen aan kan deelnemen, want ze gelden 

voor iedereen. Sommige mensen kennen ze alleen nog niet. Voor hen is het moeilijk 

om deel te nemen, daarom willen we dat iedereen zijn rechten kent.’ 
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1.1.3. Mensenrechten. 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

 

In 1945 zijn de Verenigde Naties ontstaan. Het is een organisatie waar 

bijna alle landen samenkomen.  

De Verenigde Naties hebben 4 doelen. Deze doelen vinden we terug in 

de preambule van het handvest van de Verenigde Naties. xxx 

 De volgende generaties beschermen tegen oorlog, omdat twee 
oorlogen al te veel leed hebben gebracht. 

 Opnieuw ons vertrouwen te bevestigen in de fundamentele rechten 
van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke 
persoon, in gelijke rechten voor mannen en vrouwen, alsmede voor 
grote en kleine naties. 

 Omstandigheden te scheppen waaronder gerechtigheid, alsmede 
eerbied voor de uit verdragen en andere bronnen van 
internationaal recht voortvloeiende verplichtingen kunnen worden 
gehandhaafd, en 

 sociale vooruitgang en hogere levensstandaarden in grotere 
vrijheid te bevorderen.  

Om deze doelen te bereiken, hebben ze vier aandachtspunten 
aangereikt:  

 verdraagzaamheid te betrachten en in vrede met elkander te leven 
als goede naburen, 

  onze krachten te bundelen ter handhaving van de internationale 
vrede en veiligheid,  

 door het aanvaarden van beginselen en het invoeren van 
methodes te verzekeren, dat wapengeweld niet zal worden 
gebruikt behalve in het algemeen belang, en 

 gebruik te maken van internationale instellingen voor de 
bevordering van de economische en sociale vooruitgang van alle 
volken. 
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Het belangrijkste uitgangspunt van dit handvest is non-discriminatie. Dit 

is eveneens één van de belangrijkste punten in de Universele Verklaring 

van de rechten van de mens. Non-discriminitatie betekent dat je geen 

mensen mag uitsluiten. Iedereen hoort er bij. 

De Verenigde Naties zijn vooral ontstaan omdat men geen 

gruwelijkheden meer wilden, zoals tijdens en vlak na de Tweede 

Wereldoorlog. xxxi xxxii 

In 1948 vonden ze hiervoor een hulpmiddel uit. Dit hulpmiddel heet “de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ze zijn gebaseerd 

op de burgerlijke en politieke rechten van de 18e eeuw.  

Hierin staan alle mensenrechten. Rechten moeten ervoor zorgen dat 

mensen een kwaliteitsvol leven kunnen leiden. In totaal zijn er 30 

rechten. In dit verdrag is er zowel plaats voor burgerlijke en politieke 

rechten als voor sociale, economische en culturele rechten.  

 Bijvoorbeeld:  - recht om te leven (iemand doden kan niet) 

    - Niemand mag werken als slaaf. 

    - Je mag door niemand pijn gedaan worden. 

    - Je hebt recht op je eigen privéleven. 

- Als je oud genoeg bent, mag je trouwen, 

samenwonen en een gezin stichten. Mannen en 

vrouwen zijn gelijk. 

Eenvoudige vertaling van deze doelen van de Verenigde 
Naties: 

- Ze willen zich samen inzetten voor vrede en veiligheid. 
- Ze willen zorgen voor vriendschap tussen alle landen en 

ze kunnen landen bestraffen als ze iets fout doen. 
- Ze willen samenwerken als er wereldproblemen zijn. 
- Ze willen opkomen voor de mensenrechten en vrijheden.  

 

(uit: Brems, E., Cautreels, D., Digeon, M., Emmelen, L., Schelfhout, P., Schoeters, L., 

Vriamont, E.(2009). De mensenrechten: De “Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens” vertaald in begrijpbare taal. Gent, Onze Nieuwe Toekomst, GRIP vzw.) 
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- Recht op een eigen geloof en godsdienst.  

- Recht op werk. 

- Iedereen heeft recht op rust, vrije tijd en 

vakantie. 

De wereld en de samenleving moeten zo georganiseerd worden dat de 

mensenrechten nageleefd kunnen worden. De Verenigde Naties kijkt toe 

of de rechten wel nageleefd worden. 

 Naast rechten heb je ook plichten. Zij zorgen voor een goede 

samenleving, waarin rechten een belangrijke plaats innemen. Het is door 

de plichten dat de rechten kunnen bestaan.  

Alle mensen hebben dezelfde rechten. De rechten zijn er voor iedereen.  

Deze verklaring is in moeilijke taal geschreven. Onze Nieuwe Toekomst 

vond dat niet kunnen. Ze hebben deze verklaring van de rechten in 

begrijpbare taal vertaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld:  

Dit is artikel 12 uit de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens: 

„Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging 

in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis 

of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of 

goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting 

heeft een ieder recht op bescherming door de wet.‟ 

 

Dit is artikel 12 uit “De mensenrechten: de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens in begrijpbare taal.”: 

„Je hebt recht op je eigen privéleven. Mensen moeten hiervan 

afblijven. Laat mensen zich niet bemoeien met: 

a. Je eigen zaken. 
b. Je gezin en je eigen leven. 
c. Je thuis. 
d. Je briefwisseling. 

Achter je rug roddelen of slecht praten over mensen mag niet.‟ 
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Het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sinds juli 2009 heeft België nog een ander verdrag goedgekeurd. Het is 

“het Verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap.” Ook 

dit verdrag vraagt extra aandacht voor personen met een beperking.  

Alle mensen kunnen gebruik maken van de gewone mensenrechten. 

Een aantal landen vergeten dat mensen met een beperking hier ook toe 

horen. Daarom heeft de Verenigde Naties een verdrag geschreven met 

extra aandacht voor hun rechten. 

Alle mensen hebben dezelfde rechten. De rechten zijn er voor 

iedereen. Jammer genoeg is dit niet voor iedereen even duidelijk. 

Je kunt de mensenrechten vergelijken met een paraplu. Een paraplu 

beschermt je tegen de regen. Mensenrechten moeten je beschermen 

tegen kwade dingen. Bijvoorbeeld: pijn, bemoeienissen in je 

privéleven, geen werk. 

In de mensenrechtenparaplu zitten gaten. Er zijn mensen die nog 

steeds nat worden. Hun rechten worden niet nageleefd.  

Men probeert deze gaten op te vullen, door nieuwe verdragen te 

schrijven.  

Een verdrag is een overeenkomst tussen verschillende landen. 

Heel lang waren er geen rechten voor mensen met een beperking. Ze 

waren er wel, want het zijn mensenrechten. Maar heel veel mensen 

vergeten dit en discrimineren mensen met een beperking. 

Daarom is er sinds kort een verdrag gemaakt door de Verenigde 

Naties, waarin de rechten voor mensen met een beperking instaan. 

Het gaat meestal over dezelfde rechten, met een paar kleine 

aanpassingen. 

Bijvoorbeeld: mensen met een beperking hebben recht op 

onderwijs. Ze moeten kunnen kiezen naar welke school ze 

gaan. Deze school kan ook een school in de buurt zijn.  
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De meeste mensenrechten komen hier terug in voor. Sommige rechten 

zijn anders.  

 Bijvoorbeeld: 

- Recht op onderwijs komt ook terug in de gewone mensenrechten. 
Er staat in dat mensen recht hebben op goed onderwijs en goede 
scholen. Recht op onderwijs in de rechten voor personen met een 
beperking betekent dat ook zij mogen kiezen naar welke school ze 
willen gaan. Als ze naar een school in de buurt willen gaan, moet 
dit kunnen.  

- Recht op toegankelijkheid is een voorbeeld van een nieuw recht. 
Voor de meeste personen is dit geen probleem. Zij kunnen 
bijvoorbeeld binnen in elke gebouw, zonder dat ze daarbij stil 
moeten staan. Personen in een rolstoel hebben hier soms 
moeilijkheden mee. Wanneer een voordeur enkel bereikbaar is via 
een trap. Dan kunnen ze niet binnen. Het verdrag wil hier extra 
aandacht aangeven. 
Dit geldt ook voor informatie en teksten. Vele teksten zijn in 

moeilijke taal geschreven. Men vergeet dat dit niet voor iedereen 

even duidelijk is. Vele informatie is geschreven. Men vergeet dat er 

nog steeds mensen zijn, die niet kunnen lezen. Dus veel informatie 

is niet toegankelijk.  

In dit verdrag staat het begrip redelijke aanpassing voorop. Dat betekent 

dat een aantal zaken in de samenleving veranderd moeten worden zodat 

iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Een redelijke aanpassing 

betekent dat er goed is nagedacht over de aanpassing. Je kunt niet 

zomaar alles aanpassen.  

 Bijvoorbeeld:  

- Je hebt een restaurant met twee verdiepingen. Elke verdieping 

heeft hetzelfde eten. De overheid zal zeggen dat er geen lift hoeft 

te zijn. Dat is redelijk. Wanneer je boven iets anders kunt eten, 

moet er wel een lift zijn. Iedereen heeft namelijk het recht om te 

kiezen wat men wil eten.4 

                                                           
4
 Schoeters, L., Callebaut, M., Huylebroeck, J., Martens, B.(2010). De mensenrechten voor personen 

met een beperking. Gent. 
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Ook dit verdrag was in moeilijke taal geschreven. Onze Nieuwe 

Toekomst heeft dit vertaald naar begrijpbare taal. 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hoe denken Ludo en ik over de mensenrechten? 

‘Bij Onze Nieuwe Toekomst hebben we twee boekjes vertaald over de 

mensenrechten. Deze vertalingen zijn voor ons heel belangrijk. Ze zorgen 

ervoor dat iedereen over zijn rechten kan lezen, daarom hebben we de 

tekst ook op cd gezet.’ 

‘Er is het rode en het zwarte boekje. Het zwarte boekje zijn de gewone 

mensenrechten. Het rode zijn de rechten voor personen met een 

beperking. 

Ludo zegt: ‘ Iedereen heeft een beperking. Dus iedereen mag gebruik 

maken van het rode boekje.’ 

Jolien zegt: ‘Iedereen is mens. Dus iedereen mag gebruik maken van het 

zwarte boekje. Het rode boekje zou eigenlijk niet mogen bestaan.’ 
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1.2. Hoe zijn we te werk gegaan? 
 

In dit deel zullen we bespreken hoe we tijdens deze masterproef te werk 

zijn gegaan. In een moeilijk woord noemen we dit deel de 

onderzoeksmethodologie. 

Eerst zullen we een aantal algemene aspecten bespreken. Zo zullen we 

het hebben over het moeilijke woord ‘Inclusief onderzoek’. Ook zullen we 

het hebben over hoe we dit eindwerk toegankelijk hebben proberen te 

maken.  

Vervolgens zullen we stap per stap uitleggen wat we hebben gedaan.  

Als laatste zullen we de ethische aspecten van dit onderzoek toelichten.  

 

1.2.1. Algemene aspecten 

Inclusief onderzoek/ coöperatief onderzoek 

  

Dit onderzoek noemen we een coöperatief onderzoek. Coöperatief 

betekent samenwerken. Dit onderzoek werd dus niet door één persoon 

gemaakt, maar door twee personen.  

 

 

 

 

 

 

 

Walmsley and Johnson(2003, p9) noemen inclusief, dat wat mensen met 

een verstandelijke beperking insluit als actieve participanten, niet alleen 

als subjecten, maar ook als starters, doeners, schrijvers en verspreiders.  

Coöperatief onderzoek betekent voor Ludo een onderzoek in een 

onderzoek. Je doet een onderzoek naar een onderwerp. 

Ondertussen onderzoek je ook de relatie tussen de twee 

onderzoekers. Want tijdens het onderzoek van de vraag, leren we 

ook van elkaar. In wetenschappelijke taal noemen ze het 

coöperatief onderzoek. In eenvoudige taal noemen we het een 

‘samenwerkend onderzoek’. Wij helpen elkaar, daarom is het een 

samenwerkend onderzoek 
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Bij coöperatief onderzoek en inclusief onderzoek is de 

WISSELWERKING tussen de onderzoekers heel belangrijk.  

 

Wisselwerking/ inter-afhankelijkheid: vanaf je werkt met twee of meer 

onderzoekers, heb je een wisselwerking tussen deze personen. Dat 

betekent dat ze elkaar beïnvloeden. De ene onderzoeker leert van de 

andere. De andere onderzoeker leert van de ene. Ze wisselen ideeën uit. 

Ze gaan verder werken met elkaars ideeën. Deze wisselwerking is een 

meerwaarde voor het onderzoek.  

Een wisselwerking tussen personen betekent niet dat je continu moet 

samenwerken. Je kunt apart van elkaar werken en achteraf ideeën 

uitwisselen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JIJIK

Wat betekent wisselwerking voor Ludo? 

‘Ik kan rekenen op jou en jij kunt rekenen op mij.’ 

 

‘Zo heb je een samenwerking, zo kan je samen onderzoek doen, dit 

is de kern van coöperatief onderzoek.’ 
 

(gesprek, 27 mei 2011) 
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Hoe een onderzoek toegankelijk maken? 

 

Recht op toegankelijkheid. Dat is artikel 9 in het verdrag voor de rechten 

van personen met een handicap: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al van in het begin is het de bedoeling om dit eindwerk in toegankelijke 

taal te schrijven. Het is een onderzoek dat met mensen met een 

verstandelijke beperking wordt uitgevoerd.  

Toegankelijk betekent dat iets voor iedereen bereikbaar is.  

Wij willen dit onderzoek ook graag toegankelijk maken. Dat betekent dat 

we het niet in wetenschappelijke taal hebben geschreven. We proberen 

zoveel mogelijk verstaanbare woorden te gebruiken.  

We maken dit onderzoek toegankelijk om verschillende redenen: 

 Het is een recht. 

 We doen dit onderzoek in samenwerking met mensen met een 

verstandelijke beperking. Dus willen we deze masterproef 

toegankelijk voor hen maken.  

 Het is misschien voor meerdere mensen leesbaar.  

Een deel uit artikel 9: recht op toegankelijkheid 

‘…de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, 

informatie en communicatie, met inbegrip van informatie- en 

communicatietechnologieën en –systemen, en tot andere voorzieningen 

en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, in 

zowel stedelijke als landelijke gebieden.’1 

Eenvoudige vertaling van artikel 9:  

‘Sommige teksten hebben heel veel moeilijke woorden. Mensen moeten 

soms hun teksten gemakkelijker maken.’2 

1 http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=14&pid=150 

2 Schoeters, L., Callebaut, M. (2010). De mensenrechten voor personen met een beperking. De VN-

standaardregels in eenvoudige taal. Onze Nieuwe toekomst.  

 

 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=14&pid=150
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 Onze Nieuwe Toekomst is veel bezig met toegankelijkheid.  

Dit eindwerk is een onderzoek dat met mensen met een verstandelijke 

beperking wordt uitgevoerd. Het is een onderzoek waarin mensen met 

een verstandelijke beperking betrokken zijn. Graag willen we dan ook dat 

zij kunnen lezen en verstaan wat er in dit eindwerk staat.  

In de eerste plaats maken we dit mogelijk door vooral in toegankelijke 

taal te schrijven. We proberen zo weinig mogelijk wetenschappelijke 

woorden te gebruiken. Als we ze gebruiken, proberen we deze uit te 

leggen.  

Verder hebben we een paar kleine aanpassingen in de tekst gemaakt. 

 Het lettertype is groter. 

 We schrijven korte zinnen. 

 We schrijven kleine stukjes.  

 Er zijn genoeg titels.  

 We schrijven in lettertype ‘Helvetica’. Het schijnt dat dit het beste 

leesbare lettertype is.  

 We leggen moeilijke woorden uit. Soms met een voorbeeld. Soms 

met andere woorden.  

Normaal gezien wilden we alles in eenvoudige taal schrijven. Achteraf 

vonden we het moeilijk om de literatuurstudie volledig toegankelijk te 

schrijven. Daarom hebben we bij elk deeltje wel een stuk geschreven 

over wat Ludo vindt van deze onderwerpen.  

Hierbij willen we ook even zeggen dat toegankelijkheid een relatief 

begrip is. Iets toegankelijk is voor iedereen anders. Voor sommige is een 

geschreven tekst verstaanbaar. Anderen hebben tekeningen of 

schema’s nodig. Nog anderen luisteren liever naar een tekst dan hem te 

lezen.  

Ludo heeft heel dit eindwerk gelezen en voor hem is het toegankelijk. 

Dat is het belangrijkste, aangezien hij eraan heeft meegewerkt. 

Voor de leesbaarheid heeft een kernlid van ONT dit eindwerk gelezen. 

Ook hij vond het een toegankelijk geschreven tekst.   
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Een andere aanpassing is de volgende. Normaal gezien moet je in een 

wetenschappelijk artikel heel vaak andere artikels citeren. Er wordt vaak 

in de tekst zelf verwezen naar andere teksten. Dit vinden we chaotisch 

overkomen. Het is heel verwarrend om te lezen. Daarom hebben we 

besloten om enkel een cijfertje of een naam weer te geven. De 

referentie, die bij het cijfertje hoort, vind je vanachter terug. Een 

alfabetische referentielijst vind je eveneens van achter terug. Ook 

gebruiken we af en toe afbeeldingen. Soms zegt een afbeelding meer 

dan woorden. Zo ook met schema’s,… 

Verschillende soorten toegankelijkheid 

Ludo Schoeters heeft veel nagedacht over toegankelijkheid. Voor hem 

zijn er drie soorten toegankelijkheid. Er zijn twee soorten 

toegankelijkheid, die we overal terug vinden. Deze vinden we ook terug 

in het verdrag inzake de rechten van personen met een beperking. 

Je hebt fysieke toegankelijkheid. Dat is de toegang tot gebouwen, 

openbaar vervoer,… Het is toegang tot materiaal.  

 

 

 

 

 

Naast fysieke toegankelijkheid heb je ook verstandelijke 

toegankelijkheid. Dit gaat over teksten en informatie. Iedereen heeft 

recht op informatie. Dus moet informatie ook toegankelijk zijn.  

Verstandelijke toegankelijkheid bestaat op twee manieren. Je hebt recht 

op informatie. Je hebt ook recht op communicatie. 

Recht op informatie gaat over de manier hoe je aan informatie geraakt. 

Recht op communicatie gaat over moeilijke teksten, die niet leesbaar 

zijn.  

 

Bijvoorbeeld:  

In een gebouw met verdiepingen een lift zetten. 

Wegwijzers plaatsen met pictogrammen. 

… 
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Een derde soort toegankelijkheid is de relationele toegankelijkheid:  

Het gaat over toegankelijkheid in een relatie. Ook in een relatie moet je 

toegankelijk zijn. Als de ander jou niet begrijpt, moet je het op een 

andere manier uitleggen.  

Relationeel is een moeilijk woord. Het gaat over je relaties met iemand 

anders. In een relatie ben je altijd met twee.  

‘Je moet de ander niet afweren of dingen op je eigen doen. Je 

moet SAMEN werken of WISSEL werken.’ 

Bij het samenwerken ga je in gesprek met elkaar. Door in gesprek te 

gaan met elkaar, leer je van elkaar.  

 

 

 

 

 

Respect, openheid en vertrouwen zijn hier heel belangrijk. Door elkaar te 

laten weten waar je mee bezig bent, ben je wel toegankelijk naar elkaar.  

Een voorbeeld van verstandelijke toegankelijkheid: 

Moeilijke teksten, zoals wetten, moeten in eenvoudige taal 

geschreven zijn.  

Iedereen moet met een computer kunnen werken (of hier 

ondersteuning bij krijgen). Via het internet kan je aan veel informatie 

geraken.  

Sommige teksten kunnen ingesproken worden, zodat je de tekst 

kan luisteren in plaats van lezen.  

 

 

Wat vindt Ludo van samenwerken? 

 

Wij zijn Inter-afhankelijk van elkaar. Je kan sommige delen thuis 

doen, maar je moet het wel laten weten. Dat heet vertrouwen. We 

staan open voor elkaar. Je kunt dus zeker een aantal zaken 

alleen doen, maar je laat het elkaar weten. 
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Deze laatste soort toegankelijkheid is heel belangrijk in ons onderzoek. 

We werken in een relatie. Het is belangrijk dat we dus toegankelijk zijn 

naar elkaar toe.  

We moeten goed nadenken hoe we deze toegankelijkheid tussen elkaar 

kunnen bereiken.  

Als we toegankelijk willen zijn, moeten we dus met elkaar spreken over 

wat we nodig hebben.  

Door onze masterproef zo toegankelijk mogelijk te schrijven, tonen we 

aan hoe belangrijk toegankelijkheid is voor ons. 

1.2.2. Stap per stap 

fase 1: onderzoeksvraag opstellen:  

 

Het zoeken naar een goede onderzoeksvraag is begonnen met een taak 

voor het vak Disability Studies. Via dit vak leerde ik Onze Nieuwe 

Toekomst kennen. Samen met een andere student en twee kernleden 

van ONT werd me gevraagd om het ‘Verdrag inzake de rechten van 

personen met een beperking’ in toegankelijke taal te vertalen. Een van 

de kernleden was Ludo. 

Deze taak beviel me wel. Ook klikte het met de twee kernleden. Ik bleef 

naar ONT komen en praatte nog vaak na met Ludo. Ludo woont in mijn 

buurt. Na een kernvergadering nemen we steeds samen de trein terug. 

Tijdens een uur op de trein kan je veel praten. Ludo sprak over een 

ONTdekkingsdag over de mensenrechten. Hij vindt het heel belangrijk 

dat alle mensen hun rechten leren kennen. Via deze ONTdekkingsdag 

zouden mensen met een verstandelijke beperking hun rechten leren 

kennen. Ik vond dit wel een leuk idee om aan mee te werken.  

Ondertussen werd aan de studenten op de universiteit gevraagd om een 

onderwerp te zoeken voor hun eindwerk. Na een aantal gesprekken met 

de coachen van Onze Nieuwe Toekomst wist ik dat ik mijn eindwerk in 

samenwerking wilde maken met deze self-advocacybeweging.  

Deze twee ontwikkelingen zorgden voor de vraag: ‘hoe denken mensen 

met een verstandelijke beperking over hun rechten?’ 
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fase 2: een co-onderzoeker 

 

Het idee om deze masterproef samen met Ludo Schoeters te schrijven is 

pas een paar maanden later gekomen. Tegen juni 2010 werd er 

verwacht dat we een paper schreven rond onze masterproef. Hierin 

zouden we ons onderwerp moeten beschrijven, een deel van de 

literatuurstudie maken,… In mei liep ik hierin vast. Ik had geen idee hoe 

ik dit wetenschappelijk kon aanpakken. Dit probleem vertelde ik aan 

Ludo. Ludo zei:  

‘Jolien, waarom schrijf je het dan gewoon niet in eenvoudige taal?’  

Een plan ontsproot… Waarom had ik daar niet eerder aan gedacht. 

Eigenlijk is het maar een logische stap om in toegankelijke taal te 

schrijven, als je bezig bent met de rechten.  

Ludo had ook al aangeboden om mee te helpen met mijn eindwerk. 

Omdat hij zoveel ervaring heeft met het onderwerp, vroeg ik of hij niet 

mee wilde doen als co-onderzoeker. Samen zouden we na kunnen 

denken over de resultaten.  

We hebben de taken verdeeld. We deden niet alles samen. Ludo werkt 

in de week en kan dus niet altijd tijd maken. Ik heb me vooral bezig 

gehouden met het verzamelen van resultaten en het schrijven. Ludo 

heeft vooral nagedacht over de punten, die we vonden. Ook heeft hij al 

het opgeschrevene nagekeken.  

fase 3: verhalen zoeken 

 

In het begin was het de bedoeling dat we de resultaten van de 

ONTdekkingsdag ‘Over rechten gesproken’ zouden gebruiken in deze 

masterproef. Achteraf bleek dit nogal moeilijk te zijn. Je bent op deze 

dag al met zoveel andere dingen bezig. We hadden wel wat informatie 

verzameld, maar deze is achteraf bij de post verloren gegaan. Wat 

overschiet hebben we gebruikt in dit eindwerk.  

Ondertussen had een student een taak bij Onze Nieuwe Toekomst 

uitgevoerd. Ze volgde een kernlid een hele dag. Daarna zouden ze 
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samen zien welke rechten ze tegenkwamen op de dag. Het was voor 

een artikel in de krant van Onze Nieuwe Toekomst.  

In overleg is er besloten om dit met nog een aantal kernleden te doen. 

Deze artikels zouden dan eventueel gebruikt kunnen worden op 

workshops van mensenrechten. Ik heb de kernleden alleen gevolgd, 

aangezien het voor Ludo erg moeilijk was om steeds vrij te nemen.  

Er is gekozen voor verschillende dagen in de week.  

Zowel het kernlid als Ludo hebben steeds nagelezen en goedgekeurd 

van wat er in het artikel staat. 

Naast het verzamelen van gegevens, besteden we ook nog aandacht 

aan hoe Ludo en ik in dit eindwerk te werk zijn gegaan. Hoe verliep de 

samenwerking? Wat hebben we van elkaar geleerd?  

 

1.2.3. Ethische aspecten: 

 

Ethiek is een moeilijk woord.  

Ethiek gaat over juist handelen in bepaalde situaties. Vaak kan je in een 

situatie op verschillende manieren handelen, maar welk is de juiste 

manier. Daarover discussieert de ethiek.  

 Machtsrelaties 

 

Wanneer je werkt met twee personen of meer, zijn er machtsrelaties. 

Machtsrelaties zijn een ethisch aspect. Soms zijn machtsrelaties goed. 

Soms zijn ze slecht.  

Bijvoorbeeld: op je werk heb je een baas. Hij heeft meer macht. Dat is 

goed. Hij kan controle houden over de zaak. 

Kristiansen zegt: ‘elke relatie die ontstaat, is vatbaar voor controle en 

bevat een potentiële ruimte voor ongelijke verhouding tussen de 

betrokkenen. Dit betekent dat het risico op misbruik, controle en hun 

hieraan verbonden kwetsbaarheid steeds aanwezig zijn.xxxiii 
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In ons eindwerk werken we met twee. Ik krijg punten op het 

eindresultaat. Ik vraag aan Ludo om mee te werken. Het blijft belangrijk 

dat we de macht eerlijk verdelen en dat ik niet alle macht naar me 

toetrek.  

Het is belangrijk dat we even stilstaan bij het woord macht. Mensen met 

een beperking behoren vaak tot een minderheidsgroep in de 

maatschappij. Door even stil te staan bij machtsrelaties, kunnen we er 

rekening meehouden.  

We proberen er in dit eindwerk een oplossing voor te bieden door onze 

WISSELwerking. We verdelen de taken en praten samen over wat we 

hebben gedaan. Zo proberen we een gelijkwaardige relatie op te 

bouwen.  
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Deel 2: Het gewone 

2.1. Taken van de studenten 

2.1.1. De opdracht 

 

ONT weet enorm veel van mensenrechten. Af en toe geven ze 

workshops over deze rechten. 

In een workshop leer je al doende iets over een bepaald 

onderwerp.  

In deze workshop leer je dus iets over mensenrechten, door erover te 

praten of via een spel.  

Ze geven deze workshops aan voorzieningen. Of aan iedereen die het 

vraagt.  

Zo gaf ONT vorig jaar een les over de mensenrechten aan de eerste 

bachelors pedagogische wetenschappen.  

Dat was voor het vak sociaal-agogische praxis. Bij deze les hoorde een 

taak. Het was een taak, die Onze Nieuwe Toekomst had gemaakt. 

Dit was de taak: de studenten moesten in groepjes van 4 of 5 personen 

een persoon met een verstandelijke beperking interviewen. Het interview 

ging over de mensenrechten. Het gesprek zou gaan over een bepaald 

domein van deze mensenrechten.  

Volgende domeinen konden besproken worden:  

o Recht op werk 
o Recht op vrije tijd 
o Recht op privacy 
o Recht op onderwijs 
o Recht op wonen 
o Recht op toegankelijkheid 
o … 

 

De studenten zouden met de personen afspreken, op een plek waar men 

zich gerust voelt. Eerst zou men vragen of ze al hebben gehoord van de 

mensenrechten. Als men er nog niet van had gehoord, zouden de 
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studenten de mensenrechten uitleggen. Daarna kon men verder ingaan 

op een domein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het interview schreven de studenten in toegankelijke taal. Zo zou 

iedereen het kunnen nalezen. Dit is belangrijk, want zo kan de persoon 

met wie het interview is geschreven het ook nalezen.  

Ook de kernleden moeten het kunnen nalezen. Ze hebben de studenten 

uiteindelijk punten gegeven op de taak.  

Onze Nieuwe Toekomst wilde de voorbeelden uit het verslagen 

gebruiken als voorbeeldjes voor in het rode boekje.  

Een deel van de voorbeelden vind je dan ook terug in de rode 

boekjes. 

Ludo en ik willen deze taken ook gebruiken in dit eindwerk. Ze geven 

misschien wel een antwoord op onze onderzoeksvraag. 

2.1.2. Conclusies 

Hieronder vind je onze conclusie. We hebben opgeschreven wat wij 

belangrijk vinden in deze verslagen.  

o De meeste mensen hebben nog niet van de mensenrechten 
gehoord.  
Ze zijn er niet echt mee bezig. 

Bijvoorbeeld: 

Als men met iemand praatte over recht op vrije tijd, kon men het 

volgende vragen: 

o Wat doe je in je vrije tijd? 
o Doe je aan sport?  
o Doe je aan sport in een gewone vereniging?  
o Heb je soms problemen om aan vrije tijd te doen?  
o Wat versta je onder het recht op vrije tijd? 
o Krijg je dat recht?  
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o Vaak is het een gewoon gesprek over het domein van de rechten. 
Maar er zit weinig informatie in over hoe mensen denken over de 
rechten.  
Het gaat bijvoorbeeld over de hobby’s van iemand, 

           Over hoe iemand woont, 

           Over de schoolcarrière van een persoon, 

           Over het werk.  

 

 Maar men gaat er vaak niet dieper op in. 

Neem nu het voorbeeldje van de vrije tijd. Een persoon zit in een 

vereniging voor personen met een verstandelijke beperking. Maar 

weet hij ook dat hij het recht heeft om bij een gewone vereniging 

aan te sluiten? 

o Er is vaak een probleem rond toegankelijkheid.  
Bijvoorbeeld: hoe kan iemand in een rolstoel meedoen? 

Als men naar de cinema wil gaan of naar de stad, moet er steeds 

een bus gereserveerd worden. Dat maakt de drempel om eens 

weg te gaan groter.  

o Vaak zijn personen de situatie waar ze in leven gewoon. Ze weten 
niet dat er andere mogelijkheden zijn. Dat idee vind je vaak terug in 
de verslagen. 
 

In de interviews wordt er gesproken over de voordelen, die men kan 

hebben door de beperking. 

Bijvoorbeeld: in een pretpark hoeven mensen in een rolstoel niet 

aan te schuiven. Ze mogen direct in de attracties gaan. 

We willen hiermee aantonen dat mensen vooral kijken naar de 

goede dingen in het leven.  

Rechten worden vanzelfsprekend (of net niet?), omdat men 

gelukkig is met het leven, dat men leidt. 

o In één van de verslagen vonden we terug dat een gelijke 
behandeling belangrijk is. Daar staan we volledige achter.  
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2.2. ONTdekkingsdag: over Rechten gesproken. 

2.2.1. Hoe zag de ONTdekkingsdag eruit? 

 

Door samen het rode boekje te schrijven, praatten Ludo en ik veel over 

de rechten. 

Ludo vindt het belangrijk dat iedereen zijn rechten leert kennen. 

Hij kwam vorig jaar op het idee om een ONTdekkingsdag te organiseren 

met Onze Nieuwe Toekomst.  

Op deze ONTdekkingsdag zouden mensen de kans krijgen om de 

rechten te leren kennen. 

Op 3 december 2010 was de ONTdekkingsdag een feit. 

Zo zag de dag eruit:  

- Welkomst van Geert Heirman. 
- Wat is ONT? Door Didier Peleman. 
- Bob van den Broeck: hoe denkt het beleid over het nieuwe verdrag 

en de rechten. 
- Ludo Schoeters en Marc Callebaut: over de rechten. Zowel over de 

mensenrechten als over de rechten van personen met een 
beperking.  

- Isabelle Demeester: cel gelijke kansen. Wat te doen met 
discriminatie? Wat betekent de antidiscriminatiewet?  

- Het grote mensenrechtenspel. Dit was een spel enkel voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Begeleiders kregen ondertussen 
een workshop over coaching. Het spel werd in groepjes van tien 
personen gespeeld. Elke groepje werd begeleid door twee 
kernleden en een coach. Het Mensenrechtenspel is gebaseerd op 
het ganzenspel. Het werd uitgedacht door Jill Serras. Je gooit met 
een dobbelsteen. Je gaat het aantal stappen vooruit dat je hebt 
gegooid. Het spel vertrok vanuit 6 rechten: recht op 
toegankelijkheid, recht op gelijkwaardigheid, recht op vrije tijd, 
recht op privacy, recht op zelfstandigheid en recht op 
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ondersteuning. Over elk van deze rechten hadden we een paar 
stellingen van de kernleden opgeschreven. Over deze stellingen 
werd tijdens het spel gediscussieerd.  

 

De dag was vooral bedoeld voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Ze hebben vaak geen idee wat hun rechten zijn. Via deze dag 

konden zij eens proeven van de rechten.  

Er waren ook heel veel studenten van de pedagogische wetenschappen 

aanwezig.  

2.2.2. Conclusies uit de Ontdekkingsdag 

 

Via het mensenrechtenspel kregen we een idee van hoe mensen met 

een beperking dachten over de mensenrechten. Volgende dingen vielen 

op: 

 Een groot deel van de mensen hadden nog niet gehoord van 
de mensenrechten.  

 Vele mensen hebben een idee in hun hoofd. Dit idee is hen 
door anderen aangepraat, maar ze hebben eigenlijk geen 
idee dat men verder kan gaan.  
Bijvoorbeeld: recht op privacy: tijdens een discussie ging het 

over telefoneren. Eén van de kernleden vertelt dat hij als hij 

telefoneert steeds een lege ruimte opzoekt. Daarop vertelt 1 

van de deelnemers dat dit bij hun niet kan, omdat de telefoon 

in de woonkamer staat. Deze deelnemer beseft niet dat hij 

recht heeft op een telefoon, die je mee kan nemen, zodat je 

kunt telefoneren zonder gestoord te worden.  

 Keuzes zijn iets moeilijk. Mensen zijn vaak niet gewoon om keuzes 
te maken. Op de vraag of ze soms het eten mogen kiezen, 
reageert men dat men met teveel in de voorziening zijn om dat te 
kunnen kiezen. 

 Tijdens het spel zaten veel mensen bij elkaar, die elkaar al kenden 
van op de voorziening.  

 Je merkt ook dat mensen de situatie waarin ze leven gewoon zijn. 
Ze stellen zich geen vragen of het anders of beter kan.  
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We kunnen hier spreken over een cultuur van het zwijgen. Deze 
term werd voor het eerst gebruikt door Paolo Freire. In de cursus 
van sociale agogiek (Bouverne-De Bie, 2004) vinden we volgende 
betekenis terug: 

‘De cultuur van het zwijgen is een gevolg van de socialisatie 
in de betreffende situatie: de betrokkenen hebben geleerd 
zich aan te passen aan de betreffende situatie en aan de 
vermeende onmogelijkheid haar te veranderen.’ 

 Mensen passen zich aan aan de situatie, waarin ze leven.  

Voorbeeld:  
Dominiek: “Hoe zit het met kinderen krijgen?” 

“Wij zijn allemaal gesteriliseerd”. 

Dominiek: “Vind je dat ok? 

Eén iemand verdedigt dit: “Iedere mens is vrij, maar als 

kinderen geplaatst moeten worden is dat triestig.” 
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2.3. Verhalen van de kernleden 

2.3.1. Wat hebben we gedaan? 

Naar aanleiding van een artikel in de krant van Onze Nieuwe Toekomst, 

is het idee ontsproten om dit artikel voor meerdere kernleden te 

schrijven. Het zou dan gebruikt kunnen worden op workshops, die over 

de mensenrechten zouden gaan.  

Ik zou een kernlid voor een dag volgen. Ik schreef op wat dat kernlid op 

een dag deed. Achteraf kwam ik nog een keer langs. Samen zouden we 

dan zien welke rechten we allemaal zouden tegenkomen op een dag. 

Dat zouden we dan in een tekstje schrijven. 

 Ludo heeft de andere kernleden niet mee kunnen volgen, aangezien hij 

in de week moet werken. Hij kan hier moeilijk elke keer verlof voor 

vragen. Ik heb Ludo ook een dag gevolgd, zodat we ook de rechten in 

zijn alledaagse leven eens konden bespreken.  

Oorspronkelijk groeide het idee, zodat men deze artikels op een 

presentatie in Chicago zou kunnen gebruiken. Uiteindelijk hebben ze 

deze niet gebruikt. Er zouden vier kernleden naar Chicago gaan. Dus 

van deze vier zou zeker een artikel gemaakt moeten worden. Dit zijn 

allemaal mannen. Er ging ook 1 vrouw mee, maar zij had al een artikel 

voor de krant geschreven.  

Daarnaast heb ik nog twee andere kernleden gevolgd.  

In totaal zijn er artikels van 5 mannen gemaakt. Elk zijn ze lid van Onze 

Nieuwe Toekomst. Ze zijn elk op een verschillende dag gevolgd. Ze 

mochten kiezen welke dag. Zo kwamen we niet altijd dezelfde rechten 

tegen. Vaak stond 1 recht in de kijker. Bijvoorbeeld recht op vrije tijd, 

recht op werken, recht op zelfstandig wonen, recht op vergaderen en 

eigen vereniging oprichten,… 

In de bijlage vind je vier van de vijf verhalen. Met één van de kernleden 

heb ik geen tweede keer meer kunnen afspreken. Dus hebben we 

samen de rechten van zijn dag niet kunnen overlopen.  

2.3.2. Conclusies uit deze verhalen: 
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 Al deze kernleden zijn vrij bekend met de rechten. Het is 

interessant om hun mening te vergelijken met mensen, die nog 

nooit van de mensenrechten hebben gehoord.  

 Ze hebben echt een mening en weten heel duidelijk wat ze willen 

bereiken in hun leven. 

 Nadeel: het zijn enkel mannen. 

 Het zou ook boeiend zijn om dit eens te doen met mensen, die niet 

bekend zijn met de rechten. Wij denken dat het een heel leerrijke 

manier is om de rechten te leren kennen.  
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2.4. Hoe denkt Ludo over de mensenrechten? 
 

Tijdens ons onderzoek spraken we veel over de rechten. Ludo is al lang 

bezig met de mensenrechten. Als co-onderzoeker willen we zijn mening 

hier een plaats geven.  

 

Hij heeft de mensenrechten leren kennen op het congres ‘het is ons 

goed recht’ in 1999. Toen kon hij nog niet zoveel met de mensenrechten 

doen. Het was moeilijk om er over te praten.  

Pas in 2003-2004 is hij echt beginnen werken met de rechten. Toen 

heeft hij samen met Onze Nieuwe Toekomst een eenvoudige vertaling 

gemaakt van de mensenrechten. Samen hebben ze veel gepraat over 

hoe ze deze moeilijke tekst zouden kunnen vertalen. In 2009 heeft hij 

samen met de ondervoorzitter heeft hij het verdrag voor de rechten van 

personen met een beperking vertaald. De mensenrechten grijpen hem 

echt. 

 

Wat Ludo denkt over de mensenrechten vertelt hij het liefst via een 

gedicht. Dit heeft hij gekregen van een coach van Onze Nieuwe 

Toekomst. Hij heeft het wel een beetje aangepast. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Ludo zijn de mensenrechten een ONTdekkingstocht. Je bladert 

door de eenvoudige vertalingen en komt op elke pagina een ander recht 

tegen. Elke recht heeft een andere betekenis. Elke recht heeft voor 

iedereen een andere betekenis.  

Je mensenrechten leren kennen is een ontdekkingstocht. 

Je weet niet zo maar wat je rechten zijn. 

Je wordt je bewust van je rechten door het boek. 

Je leest ze, je hoort ze en denkt erover na.  

Je fantaseert over je rechten, 

 Bijvoorbeeld een goed leven; een goede woonst.  

Je denkt na over je eigen rechten en over de rechten van anderen. 

(Ludo Schoeters en Elisabeth Deschauwer). 
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‘Mensenrechten doen iets met je. Iedereen zou de rechten moeten leren 

kennen. Ze komen in ieders leven terug.’ 

Door de mensenrechten te vertalen heeft Ludo heel veel nieuwe 

woorden leren kennen. Woorden, die voor hem heel belangrijk zijn 

geworden. Het gaat over woorden zoals gelijkwaardigheid, 

toegankelijkheid, onafhankelijkheid, participatie…5  

 ‘Ik vind het belangrijk dat alle mensen de mensenrechten leren 

kennen, want iedereen heeft mensenrechten. Daarom heb ik een 

ONTdekkingsdag georganiseerd, omdat iedereen de rechten moet leren 

kennen.’ 

 

 

 

 

 

Ludo vindt het dat je naast de rechten ook moet kijken naar je plichten. 

Sommige dingen moet je doen in uw gewoon leven. Hij vertelt dat als je 

geen afwasmachine hebt, je wel moet afwassen. Anders blijft het staan 

en begint het te stinken.  

Allebei de rechten zijn even belangrijk. Het belangrijkste is de verklaring 

van de rechten van de mens. Het verdrag inzake de rechten van 

personen met een beperking zijn ook belangrijk, maar ze volgen de 

mensenrechten.  

Je hebt bijvoorbeeld een hele taart van mensenrechten. De helft van de 

taart is het rode boekje. De andere helft is het zwarte boekje. Ze zijn 

even belangrijk, ook al verschillen ze van elkaar.  
 

  

                                                           
5
 Als je meer wilt weten over deze woorden, dan vind je ze terug in de eenvoudige vertaling van de rechten, 

gemaakt door Onze Nieuwe Toekomst.  

Wat vinden we samen van de mensenrechten?  

‘Samen vinden we mensenrechten interessant, omdat rechten kansen geven aan 

mensen. Sommige hebben nog nooit gehoord van de rechten; ze weten niet welke 

kansen en mogelijkheden er zijn. De rechten bieden gewoon super veel 

mogelijkheden. Het is jammer dat veel mensen zich daar niet bewust van zijn.’ 
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Deel 3: Het geleerde 
 

In dit deel bespreken we wat we hebben geleerd uit ons onderzoek. We 

willen het over drie zaken hebben: 

 Wat hebben we geleerd uit het onderzoek? 

 Wat hebben we geleerd uit onze samenwerking? 

 Wat hebben we geleerd uit het toegankelijk schrijven van een 

eindwerk?  

Over het onderzoek 
 

We hebben allebei veel geleerd uit het onderzoek. We hebben niet altijd 

hetzelfde geleerd. Soms leerde Ludo iets anders dan Jolien. Soms 

leerde Jolien iets nieuws. Soms leerden we allebei bij.  

 

We hebben verschillende zaken geleerd uit de rechten.  

Zo heeft Ludo geleerd dat je de rechten terug kunt vinden in het 

alledaagse leven.  

Over rechten praten in het alledaagse leven is een goede manier om te 

praten over de rechten. Het maakt de rechten concreet. Als je ze 

gewoon leest in een boek, is het niet altijd duidelijk waar dat het over 

gaat. Maar als je een dag op stap bent, dan merk je eigenlijk dat je 

continu rechten tegenkomt. Je moet de deur van je eigen slaapkamer 

maar opendoen en je bent al bezig met rechten. Dat is namelijk het recht 

op privacy.  

 

Ludo heeft door het onderzoek te maken ook veel nieuwe woorden 

geleerd. Een deel woorden hadden te maken met de rechten. Een ander 

deel woorden hebben we geleerd door te praten over onderzoek doen. Ik 

heb nieuwe woorden geleerd uit het onderzoek. 

Tijdens het schrijven en onderzoeken, hebben we vele moeilijke 

woorden gevonden. Deze zochten we dan samen op. Ludo heeft de 

betekenis van veel woorden geleerd zoals: ethiek, kwalitatief, 

kwantitatief, referenties, … We hebben deze besproken en er zo veel 

geleerd. 
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Door veel te werken met de twee rechtenboekjes hebben we geleerd dat 

de twee verdragen soms overlappen. Rechten die we in de algemene 

verklaring tegenkomen, vinden we ook terug in het verdrag voor mensen 

met een beperking. Dat is natuurlijk normaal, want ze gaan allebei over 

rechten voor mensen.  

Daarbij aansluitend hebben nog eens gemerkt dat rechten er voor 

iedereen zijn. Het zwarte boekje is er voor iedereen. Het rode boekje is 

er voor iedereen. Dat hebben we geleerd uit een discussie. We hebben 

het voorbeeldje al eens aangehaald, maar we willen het graag nog eens 

herhalen. In dit voorbeeldje zeggen we het omgekeerde en toch zeggen 

we hetzelfde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat komt omdat rechten voor alle mensen zijn en dat we allemaal 

mensen zijn. Het verdrag inzake de rechten voor personen met een 

beperking willen extra aandacht geven aan de rechten van personen met 

een beperking. Maar eigenlijk zijn de mensenrechten er voor iedereen en 

zou dit laatste verdrag niet nodig mogen zijn. 

 

Jolien heeft van Ludo geleerd over de drie soorten toegankelijkheid. 

Ludo heeft deze termen meer kunnen uitdiepen. 

 

Eén van de belangrijkste punten, die we geleerd hebben, is de volgende: 

de meeste mensen met een verstandelijke beperking kennen hun 

rechten niet. Ze weten vaak niet over wat het gaat.  

De mensen van ONT kennen hun rechten heel goed. Ze zijn er trots op 

om rechten te hebben en laten dit ook aan de buitenwereld weten. Ze 

komen op voor hun rechten. Hoe ze over de rechten denken, zie je heel 

vaak terug in hun poëzie. Zoals het gedicht dat in het begin van ons 

eindwerk staat. Volgens ons is dit een goed voorbeeld. De kernleden 

Voorbeeld 

Jolien: ‘het zwarte boekje is er voor mensen. Iedereen is mens, dus 

iedereen mag er gebruik van maken.’ 

Ludo: ‘het rode boekje is er voor mensen met een beperking. Iedereen 

heeft een beperking, dus dit boekje is er voor iedereen.’ 
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weten echt over wat de rechten gaan. En welke rechten ze willen 

gebruiken. 

 

Hebben we geleerd dat iedereen anders naar de rechten kijkt? Voor 

iedereen is een ander recht belangrijk. Samen vinden we bijvoorbeeld 

recht op toegankelijkheid één van de meest belangrijkste rechten. Jolien 

vindt recht op privacy belangrijk. Ze heeft graag een momentje voor haar 

eigen. De zes rechten, die Ludo heeft besproken op de ONTdekkinsdag 

zijn voor hem de belangrijkste rechten.  

 

We hebben gemerkt dat vele mensen met een verstandelijke beperking 

vastzitten in een cultuur van het zwijgen. Er wordt hen van alles 

opgelegd. Er wordt van hen verwacht dat ze alleen maar volgen. 

Begeleiders willen niet dat ze nadenken over hun situatie. We hopen 

door mensen met een verstandelijke beperking de rechten te laten leren 

kennnen; dat ze deze cultuur van het zwijgen beetje bij beetje kunnen 

doorbreken. Bij Onze Nieuwe Toekomst zijn ze hier al mee bezig.  
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Over onze relatie 

 

Ludo heeft al veel ervaring met het maken van onderzoeken in 

samenwerking met studenten en andere onderzoekers.  

Voor Jolien was het de eerste keer. (Dan tellen we het onderzoek van 

het rode boekje er niet bij).  

Jolien was heel blij dat ze dit onderzoek niet alleen heeft moeten doen. 

Ze heeft enorm veel gehad aan de samenwerking met Ludo.  

 

De samenwerking verliep vlot. 

Als we onze relatie kunnen beschrijven, dan is Ludo vooral de denker 

van ons twee. Jolien is vooral de doener. Maar we wisselden elkaar hier 

ook regelmatig in af. Het is door met elkaar over het onderwerp te 

praten, dat je samen op ideeën komt.  

Ergens worden die rollen je opgelegd. Ludo werkt in de week en kan dus 

niet altijd teksten schrijven. Terwijl Jolien daar dan wel tijd voor heeft. 

Ludo kan tussendoor wel veel nadenken over wat we allemaal hebben 

besproken.  

 

In het algemene deel hebben we het over de WISSELwerking tussen 

ons twee. We hebben vele zaken apart gedaan, maar kwamen altijd 

terug samen om alles te bespreken.  

 

In de Disability Studies merken we dat onderzoek doen in samenwerking 

met mensen met en zonder verstandelijke beperking steeds vaker 

voorkomt.  

Wij hebben geleerd uit onze relatie dat je toegankelijk moet zijn naar 

elkaar. In je relatie moet je naar elkaar toegroeien. Dat gaat alleen als je 

je openstelt voor de ander. Dat bedoelen we met toegankelijk zijn in een 

relatie. Soms moeten zaken op een andere manier worden aangepakt of 

uitgelegd, zodat de ander het verstaat. Deze toegankelijkheid werkt in 

twee richtingen: het gaat van de onderzoeker naar de co-onderzoeker. 

Maar ook van de co-onderzoeker naar de onderzoeker.  

 

Samen een onderzoek maken betekent niet dat je alles samen moet 

doen. Taken kunnen verdeeld worden. Het betekent wel dat je elkaar 
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steeds op de hoogte houdt van wat je doet. Maar het betekent ook dat je 

elkaar nodig hebt.  

  

Wij zijn er van overtuigd dat onze samenwerking een meerwaarde is 

geweest in dit onderzoek. Door samen na te denken, zijn we tot veel 

meer ideeën gekomen dan als we het alleen hadden gedaan.  

Ook gaat het onderzoek over mensen met een verstandelijke beperking. 

Door onze samenwerking hebben we meerdere en andere conclusies. 

We hebben elkaar perspectieven laten zien, die we alleen nooit 

gevonden zouden hebben.  

 

We zagen elkaar als gelijkwaardige partners. Het is inderdaad zo dat 

een persoon met en een persoon zonder verstandelijke beperking 

samen onderzoek hebben gedaan. Maar het is niet om die reden dat we 

hebben samengewerkt. We hadden dezelfde interesses en hebben 

daarom besloten om samen te werken. De nadruk ligt dus vooral op de 

mensenrechten en niet op het feit dat we een beperking/ geen beperking 

hebben.  

 

In onze samenwerking hebben niet alleen gewerkt. We hebben ook 

plezier gemaakt. Zo zijn we samen een dag naar Zeeland geweest.  
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Over toegankelijkheid. 
 

Een toegankelijk eindwerk schrijven is zeker niet gemakkelijk. Men 

verwacht van een eindwerk dat het wetenschappelijk is. 

Wetenschappelijk en toegankelijk gaat soms moeilijk samen. In een 

wetenschappelijk werk worden veel moeilijke woorden gebruikt. Soms is 

het niet gemakkelijk om deze in eenvoudige taal uit te leggen. 

Je merkt ook dat het ons wat moeite heeft gekost om dit eindresultaat te 

krijgen. Zo is er een groot verschil in schrijfstijl tussen de inleiding en de 

literatuurstudie. We vonden het moeilijk om de wetenschappelijke 

literatuur om te zetten naar toegankelijke taal. Ook is dit een stuk dat 

Jolien alleen heeft gemaakt. Ludo kan in de week geen tijd vrij maken, 

aangezien hij moet werken.  

Ludo heeft alles nagelezen en begreep wat er geschreven werd.. We 

beseffen wel dat de literatuurstudie niet voor iedereen een toegankelijk 

deel is in dit eindwerk. 

We hebben dit proberen op te lossen door bij elk deeltje in de 

literatuurstudie Ludo zijn mening te geven over het onderwerp. Vaak 

zeggen die deeltjes wat wij het belangrijkste vinden over dat onderwerp. 

De kaders zijn vaak de punten, die wij willen meenemen in ons 

onderzoek. 

 

Toegankelijkheid is een heel ruim begrip. Wij denken dat het moeilijk is 

om iets te maken dat voor iedereen toegankelijk is. We denken wel dat 

we door in eenvoudige taal te schrijven meer mensen de kans geven om 

deze masterproef te lezen en te begrijpen. Maar of deze masterproef 

voor iedereen toegankelijk is. Dat betwijfelen we… 

Iets toegankelijk is namelijk voor iedereen anders. Sommige mensen 

vinden prenten en foto’s heel toegankelijk. Anderen hebben liever 

schema’s. Nog anderen hebben graag eenvoudige woorden en korte 

zinnen. Maar er zijn ook mensen, die professorentaal heel toegankelijk 

vinden.  

 

Het allerbelangrijkste vinden wij dat de mensen, die hier aan hebben 

meegewerkt, de tekst kunnen lezen en begrijpen. We hebben alles 

proberen uit te leggen wat Ludo niet begreep. We hebben ook alles 
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uitgelegd wat Jolien niet begreep. Dit eindwerk is voor ons beiden in 

ieder geval al toegankelijk. 

Ook hebben we het laten nalezen door een kernlid van Onze Nieuwe 

Toekomst om er zo nog een paar moeilijke zaken uit te halen. 

 

Willen we dit onderzoek nog toegankelijker maken, dan zullen we er een 

cd bij moeten steken met de tekst op. Zo kunnen mensen niet alleen de 

tekst lezen, maar er ook naar luisteren. Op die manier maken we dit 

eindwerk voor nog meer mensen toegankelijk.  
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Bijlages: 

Bijlage 1: De verhalen van de kernleden. 

Een dag uit het leven van:  

Dominiek Porreye 

 

Ik woon alleen. Ik huur zelf een huisje. Dat kan omdat ik een persoonlijk 

assistentiebudget heb.  

Vroeger zat ik een voorziening. Ik wilde toen heel graag alleen gaan 

wonen. Ik wilde zelf kunnen kiezen wat ik zou doen. Andere mensen 

moesten dit niet voor mij beslissen. Dit is mijn recht op een eigen huis. 

Dit is ook mijn recht op een eigen privéleven. Het is mijn huis. Ik 

bepaal wie binnen komt en wie niet. Zonder mijn toestemming kan je niet 

in mijn huis. Ik kies zelf welke programma’s ik kijk. Vroeger, in de 

voorziening, beslisten de opvoeders welke programma je keek.  

Dit is mijn recht op zelfstandigheid.  

 

Met mijn persoonlijk assistentiebudget kies ik zelf de ondersteuning, die 

ik wil. Tijdens sollicitatiegesprekken vertel ik wat ik verwacht van 

persoonlijk assistentes. Ze helpen mee in het huishouden, maar ik vind 

het vooral belangrijk dat ze computerwerk doen. Ook gaan ze mee naar 

vergaderingen. Als ik vragen heb, kan ik ze ook aan mijn persoonlijke 

assistentes stellen.  

Dit is mijn recht op ondersteuning. Mijn persoonlijk assistent zorgt ervoor 

dat mijn zelfstandigheid vergroot. 

 

Vandaag komt om tien uur mijn persoonlijke assistente. Ze blijft enkel in 

de voormiddag.  

Om de dag te starten drinken we eerst een kopje thee of koffie. We 

overlopen rustig de planning van de volgende maanden. Tijdens het 

kopje koffie praten we ook over wat we vandaag gaan doen.  
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Ik heb mijn persoonlijke assistentes zelf uitgekozen. Ze bieden 

ondersteuning bij het koken, bij het wassen en strijken van de kleren. 

Ook helpen ze mij het schrijven van mijn boeken. Momenteel ben ik 

bezig met een vorming over het gebruiken van een camera. Ik schrijf het 

in de eerste plaats voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik 

bedoel hiermee dat het in begrijpbare taal geschreven. 

Soms gaan ze ook mee naar de videoclub. Als men daar bijvoorbeeld 

uitleg geeft over een nieuw programma. Dan zullen zij alles opschrijven 

en bespreken we de dag erna over wat het programma gaat.  

Dit is mijn recht op vrije tijd.  

 

Na de koffie kijken we samen mijn mail na. Ik doe alles en mijn 

persoonlijk assistent ondersteunt mij. Als ik vragen heb over een mail, 

kan ik het aan haar stellen. Ze helpt bijvoorbeeld als het gaat om 

geldzaken.  

Daarna kijken we samen naar de foto’s van mijn vorige reis. Dat was een 

fanreis naar Duitsland (Zwarte Woud), samen met Vanessa Chinitor.  

 Reizen is een deel van het recht op vrije tijd. Het is ontspanning. 

 Ook is het recht op kiezen. Ik kies zelf met wie ik op reis ga.  

Ook telefoneren we nog naar een aantal mensen, die we dringend 

moesten spreken.  

 

Na de zakelijke kant ga ik beneden de tuinstoelen afspoelen, zodat ik 

vanmiddag buiten kan zitten.  

 

Vervolgens maak ik eten klaar. Het is wok.  

Ik eet gezellig buiten. Ik geniet van mijn eten en een lekker glaasje wijn. 

Na het eten was ik af. 
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Het is mooi weer en ik beslis om een wandeling in het Begijnhof te 

maken.  

Ik ga ook even kijken of alles in orde is in mijn kantoortje.  

 

Thuis kijk ik even naar wat filmprojecten van mij. Ik zit namelijk in de 

videoclub ‘De Drake’. Daar kijken we film uit de oude doos of van een 

filmfestival. We leren er met de videocamera werken.  

Samen met andere mensen heb ik een aantal films gemaakt voor het 

filmfestival van de videoclub. Vorig jaar maakten een film over ‘Mozaïek’. 

 

Mozaïek is een ander project van mij. Een goede vriendin van mij is 

kunstenaar. Ze is bezig met een project in een park in Gent. Ze wil daar 

het ‘Vlaamse’ park Guëll creëren. Daarom zijn we daar alle paden en 

banken aan het beplakken met mozaïek.  

 

Om 15 uur komt mijn andere persoonlijke assistente aan. We besluiten 

om deze namiddag nog wat aan mijn boek te werken.  

 

Ook kijken we na hoe we een vzw moeten opstarten.  

 

Nadat mijn persoonlijke assistente is vertrokken, heb ik een rustige 

avondje. Ik kijk wat televisie. 

 

Ik ben met veel dingen bezig. Iedere dag komen er veel ideeën bij. Als ik 

ga wandelen, denk ik veel na. Zo kom ik op nieuwe ideeën: een 

sprookjesboek, een boek over relaties, een eigen film, vormingen geven, 

een eigen kantoor opstarten, het helpen van studenten bij hun thesis, 

mozaïek leggen, foto’s trekken, mijn website onderhouden, rock for 
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specials, en uiteraard opkomen voor de rechten van personen met een 

beperking.  
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Een dag uit het leven van:  

Marc Callebaut 

 

Vandaag ga ik naar een vergadering van Grip. Ik ga in naam van Onze Nieuwe Toekomst. 

  

 

De vergadering is in Brussel. Ik neem de trein in Aalst naar Brussel. 

Ik doe dit helemaal zelfstandig.  

 

 

 

Dit is mijn recht op zelfstandigheid. Ik ga zelf met de trein naar Brussel. Ook de bus 

nemen doe ik zelfstandig. Dat betekent dat ik dit kan zonder hulp. Er gaat niemand met me 

mee om me te ondersteunen. 

  

In het station van Brussel wacht ik op Jolien. Zij gaat mee als coach. 

Samen stappen we naar het gebouw van Grip. 

 

Het is heel druk in Brussel. Er zijn stakingen.  

 

De vergadering gaat over de rechten van personen met een beperking. Grip wilt dat alle 

mensen met een beperking hun rechten leren kennen. Ik vind dat ook heel belangrijk.  
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Na de vergadering eten we een broodje bij Grip.  

 

Daarna gaan we op bezoek bij Isabelle Demeester. Zij werkt bij het centrum voor gelijke 

kansen en racismebestrijding. Isabelle heeft een voordracht gegeven op de 

ONTdekkingsdag. Ze heeft niet zo veel tijd, dus gaan we weer naar het station. 

    

 

 

 

 

 

Ik neem de trein naar Aalst.  

Op de trein belt mijn begeleidster. Ze vraagt of ze iets mag halen op mijn kamer.  

Ik geef haar de toestemming.  

Mijn kamer is mijn eigendom. Als er iemand binnen wilt, dan vraagt hij daar eerst 

toestemming voor aan mij. Dat is mijn recht op privacy.  

 

Ik woon in een huis. Ik woon daar met drie andere bewoners. Ik heb een eigen kamer.  

Het liefst zou ik ergens anders wonen.  

Nu is het beschermd wonen. Dat betekent dat hier alle dagen begeleiders op bezoek zijn.  

Alle dagen van 16u-20u. 

Graag zou ik willen wonen met een PAB of persoonlijk assistentiebudget. Dan kan ik meer 

zelf kiezen wat ik doen. Ik zou graag enkel ondersteuning hebben op maandag en vrijdag. Ik 

zou willen dat ze me enkel helpen met papieren. Ik ben zelfstandig, maar zou graag nog 

zelfstandiger zijn.   

Dat is mijn recht op wonen. Ik mag zelf kiezen hoe ik wil wonen.  

 

Ik werk heel veel op mijn computer. Ik volg ook cursussen om meer te leren over de 

computer. Nu volg ik een cursus bij de Kei.  
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Dit is mijn recht op onderwijs. Ik heb mag kiezen wat ik wil leren. Als ik graag een 

cursus wil doen, dan kan ik dat gewoon doen.  

 

 

 

Samen met Jolien scan ik de papieren van Grip in. Zo kan ik ze ook lezen. 

Op mijn computer staat een programma. Dat programma leest teksten hardop voor. Zo kan 

ik weten wat er in een tekst staat. Dat is mijn recht op ondersteuning.  

Ondersteuning kan ook uit andere dingen bestaan. Zo wil ik enkel ondersteuning 

voor papieren en geldzaken. De rest kan ik zelf.  

Ondersteuning is voor iedereen anders. Het kan zijn dat iemand anders liever andere 

ondersteuning krijgt. Bijvoorbeeld in plaats van ondersteuning bij papieren, ondersteuning bij 

het kuisen of het eten maken. 

 

Na het avondeten heb ik vergadering met de rest van de bewoners. Dit is elke donderdag. 

Daar maken we afspraken rond het weekend en wat we deze week allemaal gaan doen. Op 

de vergadering vertel ik dan dat ik naar ONT ga. 

Soms zijn er afspraken van de voorziening, die we bespreken.  

Ook geven de begeleiders ideeën voor activiteiten.  
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Een dag uit het leven van:  

Patrick Schelfhout 

 

Ik woon alleen in een sociaal appartement. Het is een sociale woning. 

Dat betekent dat mijn huur aangepast is volgens mijn inkomen.  

(inkomen= uw loon). 

Dit is mijn recht op wonen. Iedereen heeft recht op wonen. Mensen 

kunnen op verschillende manieren wonen.  

Ook is dit mijn recht op gelijkheid voor de wet, want als ik 

een gewoon appartement zou huren, dan zou dat meer kosten.  

Door het hebben van een sociaal appartement kan ik een sociaal leven 

opbouwen. Anders zou al mijn geld naar het huren van een huis gaan.   

Zo kan ik ook deel uit maken van de maatschappij. 

Patrick, is het een idee om hier een foto van jou en je appartement 

plaatsen?) 

 

Vandaag moet ik op tijd op staan, want familiehulp komt langs. 

Ik doe alles zelfstandig en een paar keer in de week komt Familiehulp 

langs om me bij een aantal dingen te ondersteunen, zoals het 

schoonmaken, koken, strijken, naar de winkel gaan, … 

Eigenlijk doen ze al deze dingen samen met mij, Soms is dat moeilijk. 

Samen strijken gaat niet: ik was de kleren en zij strijken ze.  

Voor boodschappen, die met de auto gedaan moeten worden, gaan we 

ook soms samen. 

Dit is voor mij ondersteuning. Familiehulp is niet alleen 

ondersteuning. Het is ook sociaal contact. We babbelen een beetje. Zo 

ben ik niet de hele week alleen.  
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In de voormiddag ga ik naar de computerwinkel. Ik wil iets verbeteren 

aan mijn laptop, zodat hij sneller gaat. 

Ik ben heel veel bezig met de computer. Ik ben een expert. Als mensen 

vragen hebben over de computer, kan ik hun vaak helpen.   

Mijn computer is een stuk van mijn sociaal leven. Via het internet 

hou ik contact met mijn vrienden. Dat kan via facebook, netlog, 

messenger, skype.  

Werken met de computer is voor mij ontspanning. Ik heb dan geen tijd 

om na te denken over negatieve dingen.  

Het is een hobby en daarom mijn recht op vrije tijd.  

Het is een keuze. Ik kan zelf kiezen wat ik doe. Het is dus ook mijn 

recht op keuze maken. 

In de namiddag werk ik  nog even op de computer. Ik kijk naar foto’s, die 

ik heb gemaakt. Ook fotografie is een hobby van mij.  Fotografie 

betekent het maken van foto’s. 

 

 

Daarna gaat ik met de trein van Denderleeuw naar Brussel. Dit doe ik 

zelfstandig. Het is mijn recht op zelfstandigheid. 
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In Brussel ga ik naar Indivo. Dit is een vzw. Zij organiseren 

vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking. Eén keer in de 

week doen zij een café open, waar mensen met een beperking elkaar 

kunnen ontmoeten. Daar ga ik vanavond naartoe 

Ik kom hier niet om te drinken, maar om mensen te ontmoeten. 

Als ik bij Indivo ben, dan babbel ik met andere mensen. Soms help ik 

ook: dan tap ik of plak ik etiketten op krantjes. Dit is mijn recht op 

vrije tijd.  

Indivo vzw organiseert maandelijks ook andere activiteiten: zoals een 

week naar de zee, een dagje zoo, naar musea, koken, sporten, … 

 

Om half elf ga ik terug naar Denderleeuw. Dan is mijn laatste trein. Als ik 

deze niet haal, moet ik tot ’s morgens in Brussel blijven.  
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Een dag uit het leven van:  

Ludo Schoeters 

 

Ik neem jullie mee naar een zaterdag in mijn leven. 

1 keer in de maand is het kernvergadering van Onze Nieuwe Toekomst. Dat is in Gent.  

 

’s Morgens neem ik de trein van Mol naar Gent. Dit doe ik zelfstandig. 

Het is dus mijn recht op zelfstandigheid. Ik doe dit in mijn eentje. Als ik vragen heb, 

stel ik ze aan de conducteur. De  conducteur is ook een treinbegeleider. Hij begeleidt 

mensen op de trein.  

Als ik naar Gent ga, is dat mijn eigen beslissing. Ik moet aan niemand toestemming vragen 

om naar Gent te gaan. Ik heb een Recht om te gaan en staan waar ik wil. Dat 

betekent dat ik zelf beslis waar ik naartoe ga. Ik beslis ook zelf wanneer ik terug naar huis 

ga.    

 

In het station van Gent zie ik Jill en Marc. Marc is de ondervoorzitter van Onze Nieuwe 

Toekomst. Jill is onze coach. Ze ondersteunt ons in het maken van een goede vergadering.  

Samen gaan we naar het gebouw van Handicum. Marijke laat ons binnen.  

Marc, Jill en  ik bereiden de vergadering voor. We bekijken de post van Onze Nieuwe 

Toekomst. We kiezen wat we gaan bespreken op de kernvergadering. 

   

   Ludo, de voorzitter, en Marc, de ondervoorzitter. 
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Als de voorbereidingen gedaan zijn, gaan we iets eten. Er is een frituur verder op. Iedereen 

kan kiezen wat hij eet. Er is veel keuze: frietjes en broodjes, maar ook spaghetti. 

 

Na het eten gaan we terug naar Handicum. We wachten daar op de andere kernleden. 

 

Om half twee starten we met de vergadering. In een vergadering hebben we het over wat 

andere kernleden de voorbije maand hebben gedaan voor Onze Nieuwe Toekomst. We 

hebben het ook over nieuwe activiteiten. 

Soms hebben we ook discussie over onderwerpen, die we belangrijk vinden: zoals 

mensenrechten, onafhankelijk leven, wat is coaching,… 

Vergaderen is heel belangrijk. Er komen veel rechten bij kijken.  

Iedereen kan zijn eigen mening zeggen. iedereen luistert naar elkaar. Dit is het recht op 

een vrije meningsuiting. Dat betekent dat iedereen mag zeggen wat hij denkt. Dat 

betekent niet dat je zomaar andere mensen mag uitschelden.  

 

Iedereen heeft ook het recht om te vergaderen. Ik mag zelf kiezen of ik kom. Als ik 

eens iets anders heb te doen, is dat geen probleem. Er mag geen geweld zijn op de 

vergadering. Bij Onze Nieuwe Toekomst is dat zeker niet zo.  

 

Een vergadering van Onze Nieuwe Toekomst is ook het het recht om deel te 

nemen aan iets. Als ik naar de vergadering neem ik deel aan de vergadering.  

 

Ook is het het recht op vrije tijd. Onze Nieuwe Toekomst doe ik in mijn vrije tijd. Het 

is een beetje een hobby. 

 

Na de vergadering pak ik de trein naar huis. In het station haal ik nog een broodje. 

 

Thuis kijk ik nog een beetje televisie.  



 

 

Recht op… 

74 

Referentielijst: 
 
Aspis, S. (1997). Self-advocacy for people with learning difficulities: does it have a 
future? Disability and society, 12(4), p647-654. 
 
Bouverne- De Bie, M. (2004).  Sociale agogiek. Gent: Academia Press. 
 
Brems, E., Cautreels, D., Digeon, M., Emmelen, L., Schelfhout, P., Schoeters, L., 
Vriamont, E.(2009). De mensenrechten: De “Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens” vertaald in begrijpbare taal. Gent, Onze Nieuwe Toekomst, GRIP vzw. 
 
Cautreels, D. (2005). De „universele verklaring van de rechten van de mens‟ als 
interpretatiekader voor de levens en levensverhalen van mensen met een 
(verstandelijke) beperking: een coöperatief, narratief onderzoek. Niet gepubliceerde 
scriptie, Universiteit Gent, o.l.v. G. van Hove en E. Brems. 
 
De Corte, K. (2010). Het emancipatorisch methodisch kader. Houvast voor 
hulpverleners in het burgerschapsmodel. Eigen beheer. 
 
Devlieger, P.,  Rush, F., Pfeiffer, D.(2003). Rethinking disability. The emergence of 

new definitions, concepts and communities. Garant: Antwerpen-Apeldoorn.  
 
Eide, A. & Alfredson, G. (eds)(1999). The Universal declaration of human rights: a 

commentary. Oslo: Scandinavian University press. 
 
Fazil, Q., Wallace, L.M., Singh, G., Ali, Z. & Bywaters, P.(2004). Empowerment and 
advocacy: reflections on action research with Bangladashi and Pakistani families who 
have children with severe disabilities. Health and Social Care in the community, 
12(5), 389-397. Blackwell Publishing. 
 
Goodley, D. (1997). Locating self-advocacy in models of disability : understanding 
disability in the support of self-advocates with learning difficulties. Disability & society, 
12(3), 367-379. 
 
Goodley, D. &Van Hove, G.(2005)(p15-25). Another disability studies  reader? 
People with learning difficulties and a disabling world.  Garant: Antwerpen-Apeldoorn. 
 
Grip(2009). Ervaringsdeskundigheid van personen met een handicap. Niets over ons 
zonder ons! Hoe participatie „waar‟ maken. Grip vzw.   
 
Linton, S. (1998). Disability Studies/Not Disability Studies.  Disability & Society, 13, 
p525-540. 
 
Meininger, H.P. (2006). Narrating, writing, reading: life story work as an aid to 
(self)advocacy. Journal Compilation, 34, 181-188. Blackwell Publishing. 
 
 
Onze Nieuwe Toekomst(2002). Eén voor allen. Allen voor één. Samen strijden voor 
onze rechten als mensen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 



 

 

Recht op… 

75 

Schoeters, L., Callebaut, M. (2010). De mensenrechten voor personen met een 
beperking. De VN-standaardregels in eenvoudige taal. Onze Nieuwe toekomst. 
 
Tillman- Healy, L.(2003). Friendship as method. Qualitative inquiry, 9(5), 729-749. 
 
Vanderkinderen, C. (2007). Kwalitatief narratief/interpretatief onderzoek en 
onderzoeksrelaties. Niet gepubliceerde paper, Universiteit Gent, o.l.v. Prof. Dr. Van 
Hove en Griet Roets 
 
Van Hove, G..Cursus 3e bachelor orthopedagogiek van de bijzondere groepen:. 

Disability Studies (2008-2009). 

Websites 
 

www.ont.be 

www.peoplefirstltd.com 

http://www.europa-nu.nl/id/vh9lpkb93no0/handvest_van_de_verenigde_naties 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ont.be/
http://www.peoplefirstltd.com/
http://www.europa-nu.nl/id/vh9lpkb93no0/handvest_van_de_verenigde_naties


 

 

Recht op… 

76 

                                                           
i
 Schoeters, L., Callebaut, M. (2010). De mensenrechten voor personen met een beperking. De VN-

standaardregels in eenvoudige taal. Onze Nieuwe toekomst. 
ii
 : Brems, E., Cautreels, D., Digeon, M., Emmelen, L., Schelfhout, P., Schoeters, L., Vriamont, 

E.(2009). De mensenrechten: De “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” vertaald in 
begrijpbare taal. Gent, Onze Nieuwe Toekomst, GRIP vzw. 
iii
 www.ont.be; gesprekken met Ludo ; Onze Nieuwe Toekomst(2002). Eén voor allen. Allen voor één. Samen 

strijden voor onze rechten als mensen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.  
iv
 Van Hove, G..Cursus 3

e
 bachelor orthopedagogiek van de bijzondere groepen: Disability Studies (2008-2009). 

v Goodley, D. & Van Hove, G. (2005). Disability Studies, people with learning difficulties and inclusion, 
in Goodley, D. &Van Hove, G.(2005)(p15-25). Another disability studies reader? People with learning 
difficulties and a disabling world. Garant: Antwerpen-Apeldoorn. 
vi Linton, S. (1998). Disability Studies/Not Disability Studies. Disability & Society, 13, 525-540. 
vii Linton, S. (1998). Disability Studies/Not Disability Studies. Disability & Society, 13, 525-540. 
viii

 Goodley, D. & Van Hove, G. (2005). Disability Studies, people with learning difficulties and inclusion, 

in Goodley, D. &Van Hove, G.(2005)(p15-25). Another disability studies reader? People with learning 

difficulties and a disabling world. Garant: Antwerpen-Apeldoorn. 
ix
 Goodley, D. & Van Hove, G. (2005). Disability Studies, people with learning difficulties and inclusion, 

in Goodley, D. &Van Hove, G.(2005)(p15-25). Another disability studies reader? People with learning 
difficulties and a disabling world. Garant: Antwerpen-Apeldoorn. 
x Devlieger, P. (2009). Ervaringsdeskundigheid binnen de recentste visies op handicap. In Grip(2009). 
Ervaringsdeskundigheid van personen met een handicap. Niets over ons zonder ons! Hoe participatie 
„waar‟ maken. Grip vzw.   
xi Pfeiffer, D. (2003). The Disability Studies Paradigm. in Devlieger, P. Rush, F., Pfeiffer, D.(2003). 
Rethinking disability. The emergence of new definitions, concepts and communities.  Garant: 
Antwerpen-Apeldoorn. P102 
xii Cautreels, D. (2005). De „universele verklaring van de rechten van de mens‟ als interpretatiekader 
voor de levens en levensverhalen van mensen met een (verstandelijke) beperking: een coöperatief, 
narratief onderzoek. Niet gepubliceerde scriptie, Universiteit Gent, o.l.v. G. van Hove en E. Brems. 
xiii Devlieger, P. Rush, F., Pfeiffer, D.(2003). Rethinking disability. The emergence of new definitions, 
concepts and communities. Garant: Antwerpen-Apeldoorn.  
xiv Goodley, D. (1997). Locating self-advocacy in models of disability : understanding disability in the 
support of self-advocates with learning difficulties. Disability & society, 12(3), 367-379. 
xv

 Barnes(1998) in Goodley, D. & Van Hove, G. (2005). Disability Studies, people with learning 

difficulties and inclusion, in Goodley, D. & Van Hove, G.(2005)(p15-25). Another disability studies 
reader? People with learning difficulties and a disabling world. Garant: Antwerpen-Apeldoorn. 
xvi  Devlieger, P. Rush, F., Pfeiffer, D.(2003). Rethinking disability. The emergence of new definitions, 
concepts and communities. Garant: Antwerpen-Apeldoorn.  
xvii Devlieger, P.(2009). Ervaringsdeskundigheid binnen de recentste visies op handicap. In 
Grip(2009). Ervaringsdeskundigheid van personen met een handicap. Niets over ons zonder ons! Hoe 
participatie „waar‟ maken. Grip vzw. 
xviii Devlieger, P.(2009). Ervaringsdeskundigheid binnen de recentste visies op handicap. In 
Grip(2009). Ervaringsdeskundigheid van personen met een handicap. Niets over ons zonder ons! Hoe 
participatie „waar‟ maken. Grip vzw.   
xix www.peoplefirstltd.com 
xx Aspis, S. (1997). Self-advocacy for people with learning difficulities: does it have a future? Disability 
and society, 12(4), p647-654.  
xxi Fazil, Q., Wallace, L.M., Singh, G., Ali, Z. & Bywaters, P.(2004). Empowerment and advocacy: 
reflections on action research with Bangladashi and Pakistani families who have children with severe 
disabilities. Health and Social Care in the community, 12(5), 389-397. Blackwell Publishing. 
xxii Meininger, H.P. (2006). Narrating, writing, reading: life story work as an aid to (self)advocacy. 
Journal Compilation, 34, 181-188. Blackwell Publishing. 
xxiii Goodley, D. (1997). Locating self-advocacy in models of disability : understanding disability in the 
support of self-advocates with learning difficulties. Disability & society, 12(3), 367-379 
xxiv Devlieger, P.(2009). Ervaringsdeskundigheid binnen de recentste visies op handicap. In 

Grip(2009). Ervaringsdeskundigheid van personen met een handicap. Niets over ons zonder ons! Hoe 
participatie „waar‟ maken. Grip vzw.) 

http://www.ont.be/


 

 

Recht op… 

77 

                                                                                                                                                                                     
xxv Deschauwer, E., Van Hove, G.(2009). Disability Studies en aan onderzoek doen. In Grip 
vzw(2009). Ervaringsdeskundigheid van personen met een handicap. Niets over ons zonder ons! Hoe 
participatie „waar‟ maken. Grip vzw. 
xxvi

 Bouverne- De Bie, M. (2004). Sociale agogiek. Gent: Academia Press. 
xxvii Pfeiffer, D. (2003). The Disability Studies Paradigm. in Devlieger, P. Rush, F., Pfeiffer, D.(2003). 
Rethinking disability. The emergence of new definitions, concepts and communities. Garant: 
Antwerpen-Apeldoorn. P102 
xxviii De Corte, K. (2010). Het emancipatorisch methodisch kader. Houvast voor hulpverleners in het 

burgerschapsmodel. Eigen beheer. 
xxix Bouverne- De Bie, M. (2004). Sociale agogiek. Gent: Academia Press. 
xxx http://www.europa-nu.nl/id/vh9lpkb93no0/handvest_van_de_verenigde_naties 
xxxi Eide, A. & Alfredson, G. (eds)(1999). The Universal declaration of human rights: a commentary. 
Oslo: Scandinavian University press. 
xxxii xxxii Cautreels, D. (2005). De „universele verklaring van de rechten van de mens‟ als 
interpretatiekader voor de levens en levensverhalen van mensen met een (verstandelijke) beperking: 

een coöperatief, narratief onderzoek. Niet gepubliceerde scriptie, Universiteit Gent, o.l.v. G. van Hove 
en E. Brems. 
xxxiii Kristiansen (2004) in Vanderkinderen, C. (2007). Kwalitatief narratief/interpretatief onderzoek en 
onderzoeksrelaties. Niet gepubliceerde paper, Universiteit Gent, o.l.v. Prof. Dr. Van Hove en Griet 
Roets. En Tillman- Healy, L.(2003). Friendship as method. Qualitative inquiry, 9(5), 729-749. 
 


