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Dankwoord 

Beste lezer, 

Voor u ligt de weergave van een onderzoeksproces dat ik samen met Onze Nieuwe Toekomst 

anderhalf jaar lang doorliep en doorleefde. Komen tot dit eindresultaat deed ik zeker niet alleen. In 

dit dankwoord wil ik even de tijd nemen om iedereen die me hielp om tot dit punt te komen warm te 

bedanken.  

Ten eerste denk ik dan aan de vier verkenners: Didier, Dominiek, Lies en Paul. Vier personen die mij 

hartig in hun participatieproces en in hun leven verwelkomden. Stuk voor stuk inspireerden jullie mij, 

op jullie eigen manier. Bij jullie vond ik steeds het vertrouwen en de moed om door te zetten en hier 

samen iets moois van te maken. Ik ben zo benieuwd naar wat de toekomst jullie nog zal brengen. 

Bedankt Didier voor de vele uurtjes breinbrekend lezen en tekenen. We hebben samen veel gezucht 

en geblazen, maar ook leuke gedichtjes en het ontladende lachbuien gedeeld. Bedankt Dominiek 

voor de vele kleine attenties, en het altijd klaarstaan om mij te helpen. Het was maar een woord, en 

je stond er. Bedankt Lies voor het vertrouwen dat je in mij had. Ik zei het al, jij bent een straffe 

madam die heel stevig in haar schoenen staat. Van jou kan ik nog zo veel leren. Bedankt Paul om mij 

zo warm te verwelkomen bij jou thuis, en voor het optimisme dat ik vaak bij jou zag. Ik ben er zeker 

van dat jij het nog ver zal schoppen, en ik hoop van harte dat ik jou ooit kan aanspreken als schepen 

van het verkeer.  

Dan zijn er ook Toon en Ariane. Bedankt Toon, voor de regelmatige mailtjes om te polsen of ik het 

nog wel zag zitten en voor de interesse die je toonde in wat ik al gevonden had. Bedankt Ariane voor 

de bemoedigende speeches die ik jou vaak hoorde afsteken over waarom gelijke kansen en respect 

voor de verkenners zo belangrijk was. Jullie visie en positieve instelling hebben mij vaak verwonderd. 

Ik heb alle respect voor het harde en goede werk dat jullie bij ONT en ongetwijfeld daarbuiten 

verrichten.  

Aan alle andere verkenners, trekkers en coachen van ONT ook een dikke mercie. Ludo, Marc, Danny, 

Patrick, Tom, Yves, Marijke, Philip, Geert, Anne, Ronny, Johan, Ruth, Lien, Stephanie; jullie woorden 

zetten me vaak tot nadenken en hielpen mij om te groeien.  

Bedankt aan de voorzitters waarmee ik contact had, om mij zo veel waardevolle informatie te 

bezorgen. Deze bood mij een ander perspectief, waarmee ik een meta-positie ten aanzien van mijn 

onderzoeksthema kon behouden. Een bijzondere danku voor Caroline, die me ook wist te inspireren 

met haar gedachtengang, levensverhaal, persoonlijke missie en volharding. Bedankt. 

 Bij mijn promotor en begeleider kon ik steeds terecht met mijn twijfels en nood aan sturing. Bedankt 

Geert Van Hove, voor het spoedige antwoord op mijn chaotische mails en om mij steeds advies maar 

ook de ruimte te geven om mijn eigen ding te doen. Bedankt Tina voor de uitgebreide feedback en 

het opvangen van mijn vele vragen en bezorgdheden. Ik wens jou  het allerbeste met jouw doctoraat.  

Dan zijn er nog mijn dierbare vrienden, Suzanne, Stijn, Elizabeth en Lotte, bij wie ik altijd terecht kon 

voor ontlading, ontspanning, gezelligheid en hier en daar een paar uitbundige danspasjes. Mercie 

voor de steun, zonder jullie was ik waarschijnlijk gek geworden.  
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Als laatste wil ik nog mijn familie bedanken. Moeks en voks, voor het sprookje, de tekeningen en alle 

goede moed. Omi, voor alle lieve berichtjes en kaarsjes die bij jou thuis brandden.  Mama, papa, 

Thomas, op jullie kan ik altijd rekenen. Voor de kleinste details, maar ook voor de grootste zorgen. 

Thomas, jouw grote zus mogen zijn heeft mij op veel vlakken gemaakt tot wie ik ben en hoe ik naar 

de wereld kijk. Jouw eindeloos progressieve blik en moedige vragen naar de wereld toe, verbazen mij 

nog steeds en maken mij enorm trots op jou. Bedankt aan jullie drie om mij een turbulent, maar toch 

veilig nest te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 Abstract 
 

In 2009 ratificeerde België het VN-Verdrag inzake Rechten van Personen met een Handicap. Hierbij 

verklaart ons land zich in te zetten voor het garanderen van de rechten en vrijheden die ook andere 

burgers bezitten. Zo engageert men zich om o.a.  het recht op politieke participatie ook voor hen 

opneembaar te maken. Volgens Europese normen wordt deze groep op politiek vlak echter nog steeds 

buiten spel gezet. Om te onderzoeken hoe meer personen met een verstandelijke beperking blijvend 

in het beleid betrokken kunnen worden, zet deze masterproef zich in om onder de loep te nemen wat 

vier beleidsadviseurs met een verstandelijke beperking onder kwaliteitsvolle beleidsparticipatie 

verstaan. Daarin is speciale aandacht voorzien voor de rol die ondersteuning bij kwaliteitsvolle 

participatie inneemt. De gedachte dat personen pas (blijvend) participeren wanneer deze ook 

betekenisvol is voor hen zelf, zette ons aan tot participatief belevingsonderzoek. In samenwerking 

met self-advocacy beweging Onze Nieuwe Toekomst werd vetrokken vanuit een mensenrechtenkader 

om vorm te geven aan een onderzoek dat licht poogt te werpen op randvoorwaarden tot volwaardige 

participatie en welke actoren en factoren hierop van mogelijks ondersteunende invloed kunnen zijn. 

Tot slot worden enkele conclusies getrokken uit het onderzoeksmateriaal en bescheiden implicaties 

naar beleid toe uiteengezet. Deze kunnen beschouwd worden als vrijblijvende maar warme 

uitnodiging om aan te grijpen als vertrekpunt voor actie en reflectie tot een samen zoeken naar 

kwaliteitsvol participeren van niet alleen personen met een verstandelijke beperking, maar van alle 

leden. 

Referenties en bibliografie: APA Citing Style 6th edition 

 



Inleiding 

Zoals u snel duidelijk zal worden, vormt deze masterproef een proces dat zich voor mij zowel binnen 

een onderzoekscontext als binnen andere dimensies van mijn leven afspeelde. In dit 

belevingsonderzoek heb ik niet alleen mijn participanten maar ook mezelf beter leren kennen. In 

deze inleiding zal ik kort toelichten hoe ik als onderzoeker en als persoon betrokken raakte bij het 

onderzoeksonderwerp.  

Al van kleins af vond ik het indrukwekkend om te zien hoe mensen kunnen afgerekend worden op 

het net iets anders zijn. Zelfs op jonge leeftijd lijken we al een eerste beeld te hebben, van wat 

binnen het gewenste plaatje past. Wie zich dan net iets anders uit dan binnen dat plaatje als 

wenselijk aanzien wordt, lopen de kans daar op afgerekend te worden. De kans om afgerekend te 

worden op wie ze zijn, op het meest persoonlijke waarop iemand naar mijn mening afgerekend kan 

worden. Al even indrukwekkend vond en vind ik nog steeds hoe je jezelf daar vaak machteloos 

tegenover voelt staan. Al snel leerde ik dat er als grote zus een punt komt waarop je iemand niet 

meer kan beschermen tegenover leeftijdsgenootjes, zonder nog meer schade aan te richten. Deze 

ervaringen vormde mee mijn identiteit en lijken mij een zesde zintuig bezorgd te hebben voor een 

onrecht waarbij bepaalde personen zichzelf niet mogen zijn. Niet omdat ze daar iemand kwaad mee 

doen, maar louter omdat dit niet past binnen een verwacht plaatje. Voor mij persoonlijk is het een 

uitdaging om te zoeken en te groeien in hoe ik in mijn leven recht kan doen aan diversiteit en 

verscheidenheid onder mensen. Net als het een uitdaging is om daarbovenop anderen aan het 

denken te zetten over hoe constructief met verscheidenheid zou omgegaan kunnen worden. 

In mijn adolescentiejaren vormde ik een interesse in politiek en democratie. Ik vroeg me al vaak af 

hoe wij als burgers in deze samenleving onze burgerrechten nog kunnen opnemen. Ik geloof sterk in 

de nood aan het kritisch herdenken van huidige democratie, om tot een meer actuele en directere 

vorm te kunnen komen die burgers meer aanspreekt hieraan deel te nemen. Als burger voel ik 

mijzelf soms ook ‘detached’, alsof mijn stem onmogelijk van tel kan zijn. Maar is dit ook werkelijk zo? 

Met deze voorgeschiedenis in het achterhoofd, kwam ik in het kader van een opdracht voor mijn 

opleiding in contact met Stef en Anna van Onze Nieuwe Toekomst. We hadden het over 

beleidsparticipatie van personen met een verstandelijke beperking, waarop Stef overtuigd zei: “Het 

gaat ook over ons!”. Meteen was er een connectie. Ik hoorde dat Anna werkte aan een doctoraat 

over dit onderwerp, en vroeg of er ruimte was voor een aansluitende masterproef. Ik kreeg hier 

positief antwoord op, waarop ik mij anderhalf jaar kon bezighouden met een onderwerp dat voor mij 

een persoonlijke uitdaging bood.  

Zoals verwacht ben ik veel mogen groeien in dit onderwerp, evenals in mijn doorlopend proces van 

het worden van orthopedagoog en het worden van Lien. In wat volgt wordt uitgeweid over de 

evolutie van dit onderzoeksproces. Eerst zal worden opgebouwd tot gehanteerde probleemstelling 

en onderzoeksvragen, waarna wordt overgegaan naar positionering van dit onderzoek t.a.v. 

relevante literatuur. In een tweede deel worden methodologische aspecten besproken, om over te 

gaan naar bekomen resultaten. Tot slot worden in de discussie bescheiden implicaties gegeven, over 

hoe meer personen met een verstandelijke beperking in het beleid gebracht en gehouden kunnen 

worden, met nog enkele aanbevelingen naar verder onderzoek toe als afsluitende noot.  
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Het verhaal van Jan de Kabouter 

(Extract portret Jan) 

 

 

Er was eens een knusse familie.  

Ze woonden in het kabouterdorp aan de rand van het bos.  

Er was een moeder, een vader en vier kabouterkinderen.  

Eén van die kinderen was Jan.  

Een pienter kereltje, dat van kinds af aan heel nieuwsgierig was.  

Hij wou ALLES weten.  

 

Aan het andere einde van het bos, begon de mensenwereld.  

Maar de meeste kabouters gingen daar nooit naartoe. 

Er was een draak die de toegang bewaakte.  

De draak wilde helemaal niet dat de kabouters tot in mensenland geraakten.  

 

De draak probeerde er dan ook alles aan te doen, om hen tegen te houden.  

Als hij sprak met de kabouters over mensenland, gebruikte hij moeilijke taal.  

De kabouters wisten nooit echt hoe het er in mensenland aan toe ging.  

De draak wist het beter.  

Hij zorgde er ook voor, dat de kabouters verloren liepen in mensenland.  

Omdat hij ze niet genoeg uitleg gaf.  

Daarom gingen veel kabouters er liever niet naartoe.  

Ze waren bang. 

 

Jan had al een tijdje een goede vriendin. 

Het was een gek kaboutermeisje.  

Ze heette Lil.  

Ze was anders dan de andere kabouters.  

Ze was heel avontuurlijk, en was niet bang van de mensen in mensenland.  

Ze was ook heel nieuwsgierig.  

Jan kon altijd met alles bij haar terecht.  



Vragen, dromen, gedachten, …  

 

Op een dag nodigde Lil hem uit naar een bijeenkomst in het bos. 

“Daar zijn allemaal gekke kabouters. Ontdekkingsreizigers!” zei ze.   

“Ze komen net terug van hun reis naar de mensenwereld.  

Ze vertellen spannende verhalen over hun reis.”  

Jan was nieuwsgierig. 

Lil stelde voor om samen te gaan.  

Jan vond dat een goed idee. 

 

Bij het horen van de verhalen van de ontdekkingsreizigers,  

begon Jan al snel weg te dromen. 

Meer dan ooit wou hij op avontuur. 

Meer dan ooit wou hij naar mensenland. 

 

Jan en Lil trokken er samen op uit.  

Ze gingen dwars door het bos, op weg naar de mensenwereld.  

Maar dan …  

 

“Gegroet, Jan en Lil” zei de draak. 

Jan en Lil waren zoals altijd onder de indruk van zijn grootse verschijning. 

“Wat brengt jullie zo ver van het kabouterdorp en zo diep in het bos?” vroeg hij. 

“Wij gaan naar mensenland!” zei het kaboutermeisje dapper.  

De draak lachte luid.   

“Ach zo, jullie gaan naar mensenland,” zei hij.  

“Kabouters hebben daar niets te zoeken.” 

 

De draak ging verder:  

“Wil jij echt gaan wonen in mensenland, dan weet jij niet wat goed voor je is.  

Ik kan het weten, Jan. Ik ben er geweest. 

Je zit goed in kabouterland.  

Ze zorgen daar voor alles. 

Je bent daar veilig.” 
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De draak zei nog: “Ga maar terug naar kabouterland Jan en Lil.  

Jullie avontuur stopt hier”. 

“Maar waarom?”, vroeg Jan.  

De draak glimlachte sluw en antwoordde:  

“Wat er in mensenland gebeurt, is niet belangrijk.  

Jullie hebben dat niet nodig.” 

 

Jan stond als verstomd aan de grond genageld. 

Zo veel onbeantwoorde vragen drongen zich op. 

Lil schudde Jan wakker.  

“Je moet niet luisteren naar de draak!” zei ze.  

“Ik ga met jou samen op pad.”  

 

Jan dacht na.  

Na een tijdje vroeg hij: “Lil, is het waar wat jij zegt?  

Mogen kabouters echt in mensenland gaan wonen?”  

Lil knikte heftig. “Tuurlijk mag dat!”, antwoordde ze.  

“Dat zeggen ze ons gewoon niet.  

Ze houden ons liever in kabouterland.  

Dat is voor hen gemakkelijker.”  

 

Jan dacht verder na. 

Hij keek Lil aan en zei: 

“Ik wil dat alle kabouters weten dat zij ook in mensenland mogen wonen.  

Daar wil ik werk van maken.”  

Lil glimlachte en nam zijn hand.  

Zo gingen ze samen verder, op weg naar mensenland. 
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Onderzoekscontext  

Deze masterproef werd gemaakt in samenwerking met Onze Nieuwe Toekomst. Aangezien deze 

organisatie zulke belangrijke partner vormt binnen het onderzoeksproces, volgt hieronder een 

beschrijving van hun visie, doelstellingen en één van hun specifieke projecten. 

Onze Nieuwe Toekomst: Project Beleidsparticipatie  
 

Onze Nieuwe Toekomst (ONT) is een beweging voor en door personen met een verstandelijke 

beperking die opkomt voor hun rechten en belangen op verscheiden vlakken. De leden van ONT zijn 

zelf-advocaten.  

“Een zelfadvocaat komt op voor zijn of haar rechten.  
Je wordt hier bewust van je rechten.  
We moeten ons niet weg steken.  
Je moet je gedacht zeggen als je niet akkoord gaat.  
Het gaat over je eigen leven.  
Je mag hiervoor geen schrik hebben.  
Je mag niet over je heen laten lopen.  
Je moet niet het gedacht doen van een ander.  
Het is niet omdat je een beperking hebt, dat je op je kop moet laten zitten.”  

(Onze Nieuwe Toekomst, 2012, p.15) 

 

De leden van ONT willen zich tonen aan de samenleving. “Mensen met beperking komt uit zijn kot” 

(Onze Nieuwe Toekomst, 2012, p.3). Ze willen tonen dat zij ook wat kunnen. “Wij zijn experten van 

ons leven”, klinkt het. Andere mensen in de samenleving kunnen heel wat leren van ONT. De leden 

van ONT zijn naast zelf-advocaten ook “Musketiers”. Ze komen ook op voor de rechten en belangen 

van anderen.  

Inmiddels bijna twee jaar geleden lanceerde deze beweging samen met Cel Gelijke Kansen 

Vlaanderen het Project Beleidsparticipatie (BP). In dit project wordt nauw samengewerkt met de 

vakgroep Orthopedagogiek van Universiteit Gent. Het project zet zich in voor beleidsparticipatie van 

personen met een verstandelijke beperking, en doet dit op de volgende gebieden (ONT, 2011): 

 Spoor 1: Gemeentelijke en Stedelijke Beleidsparticipatie 

Allereerst werd op zoek gegaan naar personen met een verstandelijke beperking, die 

interesse hadden om deel te nemen aan het beleid op gemeentelijk of stedelijk 

(lokaal) niveau. Zij worden de “verkenners” genoemd. 

Daarna werd per verkenner een coach gezocht, een persoon die gemotiveerd is om 

de verkenner tijdens de beleidsparticipatie, maar ook daarbuiten, te ondersteunen 

bij alles wat bij deze participatie komt kijken. Deze personen werden door het project 

opgeleid, alvorens coach en verkenner naar de gewenste adviesraden trokken. 

Toegang tot deze adviesraden verkrijgen voor dit duo, is een derde opdracht op dit 

spoor. Ondertussen zijn er 9 verkenners actief in adviesraden op lokaal niveau. 

 



 Spoor 2: Beleidsparticipatie van Kernleden van ONT 

Op dit spoor nemen drie trekkers van ONT deel aan beleidsorganen zoals het 

Expertisecentrum Onafhankelijk Leven, het Vlaams Gebruikersplatform voor 

Personen met een Handicap, het Toegankelijkheidsplatform, enz.  

De participatie op dit spoor kan gezien worden als een soort oefenvijver voor 

democratie. Daar wordt ervaring opgedaan, wordt getoond dat het engagement voor 

beleidsparticipatie gedragen kan worden door personen met een beperking, wordt 

informatie verzameld i.v.m. coachenvorming, enz. Kortom, bestaande expertise van 

ONT rond beleidsparticipatie wordt verder uitgebouwd. 

 

 Spoor 3: Opzetten Coachenvorming- en Bureau 

Op dit spoor draait het allemaal om coachenvorming en –intervisie. Via het bureau 

wordt op zoek gegaan naar een goede match voor iedere verkenner, er wordt 

nagedacht over wat goede coaching kan inhouden, enz. Er worden daarnaast ook 

infodagen georganiseerd over beleidsparticipatie van personen met een 

verstandelijke beperking. Thema’s die daarin behandeld worden zijn bijvoorbeeld: 

Hoe kan de beleidsparticipatie er concreet uitzien? Wat kan je doen indien je hierin 

aan de slag wilt gaan, enz. Deze infodagen zijn zowel gericht naar personen met een 

verstandelijke beperking, als naar het beleidsmakers.  

Dit project stelt zich als voornaamste doel om beleidsparticipatie voor de verkenners en kernleden 

van ONT te faciliteren. Ten tweede wordt geijverd om de verhalen te verzamelen over de participatie 

van deze personen aan adviesraden. Hoe is dit allemaal in zijn werk gegaan, wat waren 

struikelblokken, hoe werd dit door de betrokkenen ervaren, enz. Zo doelt men erop om “goede 

voorbeelden” naar buiten te kunnen brengen, en aan de hand daarvan gesprek over dit onderwerp 

open te trekken. Via deze verhalen kan men verder aan de slag gaan, om de beleidspraktijken 

vertrouwd te maken met dit thema, en hopelijk de vaak aanwezige terughoudendheid een stuk terug 

te schroeven. 

In het kader van een opdracht voor mijn opleiding in Orthopedagogiek, kwam ik in contact met een 

kernlid en coach van ONT. Dit contact groeide uit tot een samenwerking aan deze masterproef. 

Samen werd nagedacht over welke onderwerpen interessant zouden zijn om onder de loep te 

nemen. De belangrijkste vraag die vanuit ONT naar boven kwam was de volgende: Wat houdt 

kwaliteitsvolle participatie aan het beleid in voor verkenners zelf?  
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Mensenrechtenbenadering 
 

Al snel raakte in geïnspireerd door het denken van ONT in termen van rechten. Voor dit onderzoek 

verdiepte ik me in mensenrechtenkaders, die te maken hadden met ieders recht op politieke 

participatie. Volgende kaders gaven richting aan dit onderzoek. 

A. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)  

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens benadrukken een algemeen recht op 

deelname aan de politiek. 

 
 

Artikel 21 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) 

(1) Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of 

 door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers. (…) 

(3)  De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting 

 komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens 

 algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, 

 die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert. 

Artikel 25 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (1966) 

Elke burger heeft het recht en dient in de gelegenheid te worden gesteld, zonder dat het 

onderscheid bedoeld in artikel 2 wordt gemaakt en zonder onredelijke beperkingen: 

(a) deel te nemen aan de behandeling van openbare aangelegenheden, hetzij rechtstreeks of 

 door middel van vrijelijk gekozen vertegenwoordigers; 

(b) te stemmen en gekozen te worden door middel van betrouwbare periodieke verkiezingen die 

 gehouden worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemming, 

 waardoor het vrijelijk tot uitdrukking brengen van de wil van de kiezers wordt verzekerd; (…) 

(Office of the High Commissioner for Human Rights, 2012) 
 

Dit recht wordt aan ieder individu in de samenleving toegekend, zo ook personen met een beperking. 

Om dit recht ook expliciet te waarborgen voor deze groep, staat in het VN-verdrag inzake de 

Rechten van Personen met een Beperking een artikel rond politieke participatie. 

 

B. VN-Verdrag inzake Rechten van Personen met een Beperking  (2007) 

 

Artikel 29 Participatie in het politieke en openbare leven 

“De Staten die Partij zijn garanderen personen met een handicap politieke rechten en de 

mogelijkheid deze op voet van gelijkheid met anderen uit te oefenen, en verplichten zich:  



(a)  te waarborgen dat personen met een handicap daadwerkelijk en ten volle kunnen 

 participeren in het politieke en openbare leven, hetzij rechtstreeks, hetzij via vrij gekozen 

 vertegenwoordigers, met inbegrip van het recht, en de gelegenheid, voor personen met een 

 handicap hun stem uit te brengen en gekozen te worden, onder andere door:  

    (i)  te waarborgen dat de stemprocedures, -faciliteiten en voorzieningen adequaat, toegankelijk 

 en gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken zijn;  

    (ii)  het recht van personen met een handicap te beschermen om in het geheim hun stem uit te 

 brengen bij verkiezingen en publieksreferenda zonder intimidatie en om zich verkiesbaar te 

 stellen, op alle niveaus van de overheid een functie te bekleden en alle openbare taken uit te 

 oefenen, waarbij het gebruik van ondersteunende en nieuwe technologieën, indien van 

 toepassing, wordt vergemakkelijkt;  

    (iii)  de vrije wilsuiting van personen met een handicap als kiezers te waarborgen en daartoe, 

 waar nodig, op hun verzoek ondersteuning toe te staan bij het uitbrengen van hun stem door 

 een persoon van hun eigen keuze; ) 

(b) actief een omgeving te bevorderen waarin personen met een handicap daadwerkelijk en ten volle 

kunnen participeren in de uitoefening van openbare functies, zonder discriminatie en op voet van 

gelijkheid met anderen en hun participatie in publieke aangelegenheden aan te moedigen, 

waaronder:  

    (i)  de participatie in non-gouvernementele organisaties en verenigingen die zich bezighouden

  met het openbare en politieke leven in het land en in de activiteiten en het bestuur van 

 politieke partijen;  

    (ii)  het oprichten en zich aansluiten bij organisaties van personen met een handicap die hen 

 vertegenwoordigen op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau.” 

(United Nations, 2012) 

Landen die voorgaande verdragen ondertekenden, verbinden zich ertoe dit recht op politieke 

participatie en participatie aan het openbare leven te garanderen voor al zijn burgers. En dit “op voet 

van gelijkheid”. Om hier in België werk te maken van deze verbintenis, is er in de Beleidsnota Gelijke 

Kansen een programmapunt gereserveerd voor beleidsparticipatie van personen met een 

verstandelijke beperking. 

 

C. Beleidsnota Gelijke kansen (2009-2014) 

In de beleidsnota Gelijke Kansen (2009-2014) bespreekt volgend programmapunt de 

beleidsparticipatie van personen met een beperking.  

OD 7.2 De beleidsparticipatie van personen met een handicap wordt verhoogd. 

Een andere inhoudelijke lijn waarop ik deze legislatuur wil werken, is die van de beleidsparticipatie 

van personen met een handicap. Het opkomen voor rechten van personen met een handicap 

veronderstelt onder meer de aanwezigheid van personen met een handicap in adviesorganen, 
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commissies, raden van bestuur van verschillende overheden. Daarom wil ik nagaan hoe de deelname 

van ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van organisaties van personen met een handicap 

kan verzekerd worden, wat de randvoorwaarden daartoe zijn (vergadercultuur, toegankelijkheid van 

infrastructuur en informatie, betoelaging voor degelijke ondersteuning,…) en hoe de Vlaamse 

overheid daarin een voorbeeldfunctie op zich kan nemen.” 

(Smet, 2009, p.31) 

Hieruit wordt duidelijk dat het beleid in Vlaanderen zich engageert om zich in te zetten voor de 

verwezenlijking van werkelijke politieke participatie voor personen met een verstandelijke beperking.  

Vanuit besproken kaders en aangehaald engagement van Vlaanderen, kwamen we tot volgende 

probleemstelling en onderzoeksvragen. 

 

Probleemstelling 
 

In juli 2009 ratificeerde België het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met Handicap. Hierbij 

verklaart ons land zich in te zetten voor het garanderen dat ook personen met een beperking, niet 

onthouden worden van de rechten en vrijheden die alle andere burgers hebben. Dit houdt in dat 

België zich engageert om zich in te zetten voor een volwaardige positie van personen met een 

beperking in onze samenleving. Hierbij hoort ook het waarborgen van de randvoorwaarden tot 

effectieve politieke en beleidsparticipatie (Smet, 2010-2011). Hierbij gaat het om structurele, maar 

ook sociale randvoorwaarden, die getuigen van respect en evenwaardigheid voor ook deze 

individuen.  

Ondertussen zijn we meer dan vier jaar verder. Hoe zit het nu in België met het waarborgen van 

evenwaardigheid van individuen met een beperking? 

Allereerst krijgt België van Europa slechte punten inzake politieke participatie van personen met een 

beperking. Dit blijkt onder andere uit enkele rapporten van de European Union Agency for 

Fundamental Right (FRA-rapporten), waarin ontwikkelingen op het gebied van fundamentele 

rechten binnen landen in de Europese Unie gerapporteerd worden. Het rapport van oktober 2010 

handelde over het recht op politiek participatie van personen met mentale gezondheidsproblemen 

en personen met een verstandelijke beperking. Naar Europese normen, is er in België sprake van 

exclusie van deze groep. Ook in een rapport van 2012 komt in dat verdict geen verandering (FRA, 

2012), ondanks het feit dat de helft van het termijn van geadopteerde beleidsnota (Smet, 2009) 

overschreden is. Er is sprake van exclusie omdat onze wetten als gevolg hebben dat bepaalde 

groepen uitgesloten worden van politieke participatie. Zo wordt het recht op het uitbrengen van een 

stem ingetrokken bij personen die wilsonbekwaam verklaard zijn. En zelfs een doktersattest is 

voldoende om niet te moeten gaan stemmen.  

 In 2011 voerden Van Hove, G. & Goethals, T. een onderzoek uit naar de stand van zaken op vlak van 

beleidsparticipatie van personen met een verstandelijke beperking in Vlaanderen. Dit onderzoek 

besluit dat er in Vlaanderen bijzonder weinig personen met een verstandelijke beperking zijn die 



participeren aan het beleid. Er is bijgevolg dan ook sprake van een niet representatieve 

vertegenwoordiging van personen met een verstandelijke beperking in de beleidsvorming. Dit terwijl 

er wel degelijk personen met een verstandelijke beperking zijn die beleidsparticipatie ernstig nemen 

en hieraan deel willen nemen.  

Bij de personen die wel deelnemen aan het beleid, wordt duidelijk dat er een aantal barrières zijn, 

die werkelijke participatie aan adviesraden bemoeilijken. Er wordt aangegeven dat deze personen 

het moeilijk hebben om mee vorm te geven aan de agenda van de raden. Er wordt een bezorgdheid 

geuit over praktijken die ervoor zorgen dat de self-advocacy van deze personen gedwongen wordt 

zich in te passen binnen de bestaande structuren. Op die manier wordt self-advocacy gereduceerd 

tot een soort “tool” om te weten te komen wat deze personen vinden van het opgelegde aanbod. Dit 

in plaats van een self-advocacy, die het bestaande aanbod en het systeem uitdaagt en in vraag stelt 

(Van Hove & Goethals, 2011). Dit roept vragen op over het ware en het emancipatorische karakter 

van de participatie.  

De vaststelling van drempels tot ware participatie komt overeen met de ervaringen van Project 

Beleidsparticipatie. Zij ondervonden dat het vaak bijzonder veel tijd en moeite vraagt om toegang te 

verkrijgen tot de gewenste adviesraden voor personen met een verstandelijke beperking. Dit 

onderwerp roept veel vragen, twijfels en terughoudendheid op bij wie die toegang kan verlenen. Ze 

stuiten dan ook regelmatig op een negatieve beslissing. Het project had er niet op gerekend dat deze 

eerste stap in het proces zo veel tijd zou innemen.    

 

Onderzoeksvragen 
 

Aan de hand van de uitgewerkte probleemstelling, kwamen volgende onderzoeksvragen naar voren: 

- Wat kan kwaliteitsvolle participatie van personen met een beperking aan adviesraden 

concreet inhouden? Wat kan het begrip kwaliteit binnen beleidsparticipatie voor deze 

individuen betekenen? 

- Hoe ervaren de coachen en verkenners de rol die ondersteuning speelt bij de participatie van 

de personen met een beperking? 

Waarom?  

Zoals voordien vermeld kwamen deze onderzoeksvragen uit de hoek van ONT. Verkenners toonden 

interesse in deze onderwerpen, en onderzoek daarrond zou een bijdrage kunnen vormen aan de 

werking van ONT en BP. Resultaten kunnen dienen als aanvulling op de verhalen die ONT verzamelt, 

over personen met een verstandelijke beperking, die deelnemen aan adviesraden. 

De voorgestelde onderzoeksvragen zijn daarnaast ook maatschappelijk relevant. Bij het onderzoeken 

van kwaliteit van participatie zal geraakt worden aan volwaardige participatie van personen met een 

verstandelijke beperking. Zoals het VN-verdrag stelt, hoort deze gewaarborgd te worden door onze 

gemeenschap (United Nations, 2012). Vandaar dat het nuttig is om samen met personen met een 

verstandelijke beperking te onderzoeken wat dit nu juist voor hen persoonlijk betekent, en welke 
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grote lijnen we hierin kunnen onderscheiden. Tegelijk kan geraakt worden aan barrières die door 

deze personen ervaren worden als verhinderend voor dit kwaliteitsvol participeren. Dit alles zal 

inzicht kunnen bieden in wat van belang is om personen met een beperking in het beleid te doen 

(blijven) participeren, een doelstelling die zowel op Vlaams als op Europees niveau aan de orde is.  

De onderzoeksvragen kaderen ook in een algemene academische discussie over hoe participatie aan 

de samenleving van personen met een beperking gemeten dient te worden. De World Health 

Organisation (WHO) hecht belangrijke waarde aan participatie van personen met een beperking 

(Hammel, 2008). In 2001 ontworpen ze een nieuw kader voor het meten van gezondheid en mate 

van beperking. In deze International Classificiation of Functioning, Disability and Health (ICF), wordt 

de traditionele focus binnen classificatie van oorzaak van beperking, verlegd naar de impact ervan 

(WHO, 2013). Om die impact te meten speelt de mate van participatie een belangrijke rol. Toch blijft 

dit begrip vaag en divers gedefinieerd, en bestaat er dus onenigheid over hoe dit gemeten dient te 

worden. Dit bracht heel wat academische discussie in gang over wat participatie nu net inhoudt, wat 

inspireert tot heel wat onderzoek over participatie en het meten ervan.  

Zo deden Hammel et al. in 2008 een onderzoek naar een insiders-perspectief over de betekenis van 

participatie. Wat benoemen personen met een beperking zelf als kerncomponenten van 

(kwaliteitsvolle) participatie? Voor het meten van participatie, zetten zij in op aandacht voor het 

subjectieve of persoonlijke karakter  van participatie. In navolging van deze inzet, kan dit onderzoek 

een bijdrage leveren in de discussie over wat (kwaliteitsvolle) beleidsparticipatie voor personen met 

een verstandelijke beperking inhoudt. Er zal daarbij een focus liggen op de betekenis die verkenners 

daar zelf aan geven. Want zoals bij leefwereldoriëntatiebenaderingen gesteld wordt, kan een 

individu niet begrepen worden vanuit een afstandelijke, externe blik. “Individuals must be 

understood in terms of their own self-concept and the subjectivity of their own interpretative and 

habitual patterns” (Grunwald & Thiersch, 2009, p.135). Immers, enkel wanneer verkenners hun 

participatie als betekenisvol ervaren, blijken zij de motivatie te vinden om deze verder te zetten. Met 

Vlaamse en Europese doelstellingen in het achterhoofd, is het dus de moeite waard om de ervaring 

van betekenisvolle participatie onder de loep te nemen. 

In de beleidsnota maakt Smet (2009) ons er al van bewust dat er aandacht dient te zijn voor 

randvoorwaarden tot participatie. Daarmee wordt onze tweede onderzoekvraag van tel. Hierbij 

stellen we niet dat ondersteuning de enige randvoorwaarde is waaraan voldaan dient te worden. 

Toch is het interessant om te onderzoeken welke rol ze speelt bij het volwaardig kunnen participeren 

aan adviesraden. Nagaan in welke mate ondersteuning van belang is, en welke vormen als 

kwaliteitsvol aanzien worden door coach en verkenner, kan ons een dieper inzicht verschaffen in wat 

noodzakelijk is om van volwaardige, kwaliteitsvolle participatie te kunnen spreken. 

 

 

 

 



Onderzoekspositionering 

Om uit te klaren welke positionering dit onderzoek aanneemt ten aanzien van relevante academische 

discours, worden in dit onderdeel de kaders overlopen van waaruit het onderzoek vertrekt. We 

overlopen gehanteerde pedagogische kaders, een burgerschapsmodel, Capabilities Approach van 

Martha Nussbaum, en gehanteerde visie ten aanzien van ondersteuning. 

Orthopedagogisch kader: Disability Studies als uitvalbasis 
 

Midden jaren ’80 begint de opkomst van (maatschappij-)kritische orthopedagogische denkers 

voelbaar te worden. Stilaan komt een nieuwe visie op “disability” tot stand, die uitgroeit tot een 

nieuw paradigma: Disability Studies (Schoorl, Ruijssenaars & Van den Bergh, 2000). Dit model zet 

zich in zijn filosofie sterk af tegen het medisch model (Connor et al., 2008). In dit laatste, wordt 

“disability” gezien als een individuele stoornis die leidt tot individuele problemen, waaronder 

problemen bij de deelname aan het samenlevingsgebeuren (Rioux, 1997).  

Disability Studies bekijkt “disability” dan weer als sociaal geconstrueerd. De verantwoordelijkheid 

voor de ervaren beperkingen, wordt verlegd van individu naar samenleving (Oliver, 1996). Deze 

bevat immers barrières, die ervoor zorgen dat bepaalde personen “disabled”, beperkt worden (Rioux, 

1997). Binnen deze visie worden beperkingen geproduceerd binnen de interactie van individuen met 

de samenleving en zijn sociale en culturele kenmerken. De samenleving is niet aangepast aan de 

diversiteit onder mensen, en zorgt hierdoor bij sommigen voor de eigenlijke beperking (Rioux, 1997). 

Onderzoek binnen Disability Studies focust zich op natuurlijke, culturele en sociale omgevingen, met 

als doel “disablement” te voorkomen, en “enablement” te vergroten, aan de hand van aanpassingen 

op samenlevingsniveau. 

De gehanteerde visie ten aanzien van beperking, heeft rechtstreekse gevolgen naar het werken met 

de doelgroep toe. Binnen het medisch model, ligt de deskundigheid en de autoriteit tot handelen 

sterk in de handen van professionelen (Rioux, 1997). Deze hebben de kennis over, en beslissen over 

wat goed is voor de cliënt. Binnen het model van de Disability Studies, ziet dit er anders uit. De 

nadruk verschuift van wat personen met een beperking niet kunnen, naar wat ze wel kunnen en 

vooral naar wat ze willen. Eerder dan hen een passieve rol toe te kennen, maakt deze visie ruimte 

voor het opnemen van een actieve rol als zelf-advocaat. Personen met een beperking worden zelf als 

de ervaringsdeskundigen aanzien. Vandaar dat er binnen dit model expliciet gewerkt wordt met de 

expertise, perspectieven en ervaringen van de doelgroep zelf (Schoorl, Ruijssenaars & Van den 

Bergh). De uitspraak “Nothing about us, without us” (NOOZO, 2012) past dus zeker binnen het 

Disability Studies-plaatje. Er is dan ook een sterke tendens om in het onderzoek en in de interactie 

tussen mensen nadruk te leggen op de (politieke) stem van de betrokkenen. 

Gevolgen voor het orthopedagogisch denken  

Vanuit dit model kan ook een groependenken geproblematiseerd worden. Er wordt vaak gepleit om 

af te stappen van het denken en spreken in termen van één doelgroep (Bodgan & Taylor, 1999). In 

plaats daarvan kunnen domeinen bestudeerd worden, die alle groepen en dus ieder individu 
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aanbelangen en hen op die manier met elkaar verbinden. Een voorbeeld hiervan is politieke 

participatie, een recht van iedere burger. Vertrekkende vanuit dit gedachtegoed, zal ons denken en 

spreken over beleidsparticipatie van personen met een verstandelijke beperking, gekaderd worden 

binnen een denken over participatie van iedere burger. Ook binnen dit onderzoek zal gedacht 

worden in termen van politieke rechten, en wat er dient te gebeuren om deze rechten voor iedere 

persoon te waarborgen. 

Zo wordt er minder nadruk gelegd op groepsgebonden verschillen, die vaak als legitimatie dienen 

voor een verschillende behandeling van verschillende groepen. Deze hebben  meestal tot doel om 

personen erop aan te sturen zich aan te passen of in te passen in de norm. Hierin sluipt het gevaar 

mensen nog verder weg te brengen van de gemeenschap, het gevaar dat minder anderen betrokken 

zijn in hun leven (Bodgan & Taylor, 1999). In plaats daarvan kunnen we anders kijken naar verschil, 

dan als iets dat weggewerkt dient te worden. Hiervoor halen we inspiratie bij het begrip 

“differenciation” van Deleuze (Davies & Gannon, 2009).  

Waar Disability Studies ons aanzetten om de stem en het verhaal van ieder individu te waarderen, 

vult Deleuze aan met zijn aansturen tot “encounter” (Davies, in Fahlgren, 2011). Hij nodigt ons uit 

onbevooroordeeld naar personen te kijken en hen via ontmoetingen als persoon te leren kennen. Dit 

houdt in dat men zich openstelt voor de ander en voor het onbekende of verschillen in deze ander. 

Elke manier van in het leven staan is immers waardevol en kan ons nieuwe dingen leren. Ook de 

manieren van zijn die door de maatschappij als minder ideaal aanzien worden. Ontmoeting creëert 

zo een nieuwe ruimte tussen de twee individuen, waarbinnen geleerd kan worden van elkaar, 

waarbinnen gegroeid kan worden. We kunnen onszelf immers bekijken als permanent on-af, 

permanent in wording, permanent “becoming” (Davies, in Fahlgren, 2011). Becoming is dan een 

voortdurend proces waarin we openstaan voor verschil in onszelf en in de ander om op die manier te 

blijven ‘worden’, buiten onze eigen grenzen kunnen treden. Leren en worden gebeurt hierbij per 

definitie in relatie of in ontmoeting met de ander. 

Het begrip “differenciation” (Davies & Gannon, 2009) leert  ons dat iedereen per definitie van elkaar 

verschilt, en ook van zichzelf zal blijven verschillen naarmate de tijd vordert (Davies & Gannon, 

2009). Verschil is niet meer statisch, waarin groepen mensen voorgoed van elkaar onderscheiden 

worden. Verschil krijgt een dynamisch karakter aangemeten, waarin iedereen constant verschilt, 

zowel van anderen als van zichzelf. Verschil wordt regel in plaats van uitzondering. Verschil werkt 

potentieel verbindend en inspirerend tussen individuen en wordt zo een drijvende kracht die aanzet 

tot een blijvend groeien.  

 

 

 

 

 



Definiëring beleidsparticipatie vanuit burgerschapsmodel 
 

Aangezien er een grote verscheidenheid is aan bestaande definiëringen van (beleids-)participatie, en 

het toch belangrijk is dat we dezelfde praktijken in gedachten hebben, wordt hieronder 

gespecificeerd hoe beleidsparticipatie in dit onderzoek beschouwd wordt. 

Onder beleidsparticipatie verstaan we de participatie aan stedelijke, provinciale en nationale 

beleidsorganen. Deelname aan beleidsraden voor gebruikers van voorzieningen of in private 

verenigingen voor personen met een verstandelijke beperking, worden hier niet tot de noemer 

beleidsparticipatie gerekend.  

 

Denkkader 

Binnen de werking van Project Beleidsparticipatie worden de betrokken personen met een 

verstandelijke beperking in de eerste plaats aanzien als burgers. Burgers, die deelnemen aan het 

gebeuren in de samenleving, en die het recht hebben op politieke participatie (Zie 

‘Mensenrechtenbenadering’). Dit kan gezien worden als het recht dat burgers hebben, om langs de 

democratische weg, invloed uit te oefenen op politieke processen die hun eigen leven beïnvloeden. 

Ze hebben dus ook het recht om betrokken te worden bij de beleidsvorming. Dit gedachtegoed sluit 

aan bij het denken vanuit een burgerschapsmodel, beschreven in Van Gennep, A. en Van Hove, G. 

(2000). 

 Het toegekende recht op politieke participatie is niet voor iedereen voldoende om deze participatie 

werkelijk mogelijk te maken. Zo ervaren onder andere personen met een verstandelijke beperking 

heel wat drempels die het hen moeilijker maken om op een volwaardige manier te participeren. 

Zoals Nussbaum, M. stelt (2009), worden de wetten immers gemaakt door de meerderheid. De 

voorkeur van de meerderheid bepaalt daarmee ook de invulling daarvan in de praktijk. Zo zal hun 

voorkeur ook bepalend zijn voor de organisatie en praktijk van bijvoorbeeld adviesraden. Onbedoeld 

kan zo een mate van ontoegankelijkheid geïnstalleerd worden voor minderheden, zoals personen 

met een beperking. Mogelijke drempels of bijkomende nadelen voor verkenners (en anderen) zijn 

bijvoorbeeld het gebruik van politiek vakjargon, langdurige vergaderingen zonder voldoende pauze, 

stemprocedures die moeilijk begrijpbaar zijn, weerstand die in sommige milieus leeft t.a.v. personen 

met een verstandelijke beperking, enz. 

 Vanuit een burgerschapsperspectief is het echter niet rechtvaardig dat het voor sommige burgers 

moeilijker is dan voor anderen om hun stem te laten gelden. Iedere burger, en dus ook burgers met 

een verstandelijke beperking, een echte kans bieden om te participeren op politiek vlak heeft immers 

te maken met de erkenning dat zij ook deel hebben aan de samenleving (Bouverne-De-Bie, 1999). 

Het mogelijk maken voor personen met een verstandelijke beperking om dit recht op volwaardige 

manier op te nemen is daarom één van de belangrijkste thema’s waarrond gewerkt wordt binnen BP. 

Dit houdt vaak in om erop aan te sturen dat een aantal extra inspanningen, nodig om het voor iedere 

persoon mogelijk te maken hun stem te gehoord te laten worden, ook effectief geleverd worden. 

Slechts dan is er sprake van volwaardig politiek burgerschap (Van Gennep & Van Hove, 2000).  

Om dieper in te gaan op volwaardige politieke participatie, en hoe het waarborgen van volwaardig 

politiek burgerschap kan ingevuld worden, maken we dankbaar gebruik van volgende theorie. 
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Volwaardig burgerschap  
 

Martha Nussbaum ontwikkelde samen met Amartya Sen de “Capabilities Approach” (2009). Deze 

theorie biedt een opvatting over wat het kan betekenen om op menswaardige manier te leven in de 

samenleving. 

Nussbaum stelt dat het de taak van de samenleving is om al zijn burgers te voorzien in een 

menselijke waardigheid. De zaken die hiervoor nodig zijn, dienen de basis te vormen van de 

ordening van de maatschappij (Nussbaum, 2009). Onder deze ordening wordt bijvoorbeeld 

infrastructuur en organisatie van de arbeidsmarkt verstaan. Het wordt dan gezien als de taak van de 

maatschappij, om ervoor te zorgen dat deze gebieden even toegankelijk zijn voor alle individuen. Op 

die manier voorziet de maatschappij al zijn burgers in dezelfde mate van mogelijkheden 

(capabilities), en zo ook een gelijke waardigheid. Binnen deze benadering kan enkel  bij het 

garanderen van een gelijkwaardigheid van alle burgers sprake zijn van menswaardigheid. 

Maatschappelijke inzet voor dit doel geeft uiting van een rechtvaardig karakter van de maatschappij.  

“[…] it is not just human dignity that must be respected, it is equal human dignity.”                   

(Nussbaum, 2009, p. 337) 

In het artikel “The Capabilities of People with Cognitive Disabilities” (2009), onderzoekt Nussbaum 

expliciet wat nodig is om mensen met een verstandelijke beperking in deze gelijkwaardigheid te 

voorzien. Hierbij zoomt ze onder meer in op politieke burgerrechten. Ze stelt dat een bepaald 

minimum aan capabilities of basisvermogens voor iedere persoon gegarandeerd moeten worden, 

om te kunnen spreken van gelijkwaardigheid. Gelijke rechten, gelijke startkansen zijn hierbij al een 

stap in de goede richting. Toch is dit niet voldoende. Gelijke startkansen garanderen immers geen 

kans voor ieder om tot gelijke uitkomsten te komen. Voor ware gelijke mogelijkheden dient aan 

bepaalde sociale en economische randvoorwaarden voldaan te worden, wat bepaalde inspanningen 

van de gemeenschap vereist.  

Een van de basisvermogens is het in staat zijn tot politieke participatie. Gelijkheid in politieke rechten 

is hierin de eerste stap. Daarnaast dient gewaarborgd te worden dat iedereen de mogelijkheid heeft 

deze rechten ook op te nemen. Het dient mogelijk te zijn om op evenredige manier (in samenhang 

met zijn relatief aandeel in de samenleving) en vooral op evenwaardige manier (met gelijke 

waardigheid gehecht aan de participatie/stem)  te participeren op politiek vlak (Van Hove & 

Goethals, 2011). 

Indien voorzien wordt in deze mogelijkheden voor ieder, kunnen we op vlak van politieke participatie 

spreken van gelijke waarde van iedere burger. Deze vereisten voor gelijke waarde zijn dwingend en 

laten geen compromis toe, voor niemand (Nussbaum, 2009). Specifiek voor personen met een 

verstandelijke beperking, dienen de extra inspanningen die nodig zijn dan ook geleverd te worden. 

Slechts dan kan gesproken worden van een democratische samenleving, steunend op waarden van  

gelijkwaardigheid, vrijheid en rechtvaardigheid.  

Aan de hand van deze opvattingen biedt Nussbaum een filosofische aanvulling op de uitspraken en 

statements die gemaakt worden in het UVRM (OHCHR, 2012) en het VN-Verdrag (UN, 2012). 

 



Recht op ondersteuning 
 

“Spreken over participatie van mensen met een verstandelijke beperking is spreken over 

ondersteuning” (ONT, 2012).  

Zoals al gesteld is er meer nodig dan enkel het recht op politieke participatie. Ondersteuning kan 

ervoor zorgen dat dit recht opneembaar wordt.  

Dit onderzoek sluit zich aan bij de definitie die de American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities (AAIDD) geeft aan “Supports”.  

"Supports are resources and strategies that enable people with intellectual and related 

developmental disabilities to live a more successful life, including: people, agencies, money 

or tangible assets, assistive devices, environments, ..." (Schalock et al., 2009, in Van Hove & 

Goethals, 2011, p. 7) 

Het AAIDD bekijkt ondersteuning ruimer dan louter de klassieke focus op individuele compensaties. 

Er is ook aandacht voor een ecologische kijk naar ondersteuning, waarbinnen de interactie tussen 

individu en omgeving centraal staat (Luckasson et al., in ONT, 2012). Ook aanpassingen op 

samenlevingsniveau kunnen ondersteunend zijn voor personen met een beperking, en daarnaast in 

het voordeel spelen van andere burgers. Zo is bijvoorbeeld toegankelijke informatie over welke 

bussen wanneer naar de locatie van een adviesraad rijden ondersteunend voor een verkenner om 

daar te geraken.  

Ondersteuning kan door verschillende personen geboden worden. ONT leert ons dat niet alleen een 

coach of een opvoeder ondersteunen kan. Verkenners vinden vaak ondersteuning bij elkaar, net als 

bij vrienden, familie, de voorzitter van hun adviesraad, enz. Ondersteuning dient bij te dragen tot 

persoonlijk functioneren, zelfbepaling en welbevinden van personen met een beperking en tot 

inclusie in de samenleving. Maar boven alles dient ondersteuning bij te dragen tot de verwachte en 

gewenste “personal outcomes” van de persoon zelf (Luckasson et al., in ONT, 2012).  

Op vlak van beleidsparticipatie dient ondersteuning daarom bij te dragen tot de wens van verkenners 

om te participeren. Hoe deze participatie concreet ingevuld wordt, is aan de verkenners zelf. 

Personen (met een beperking) dienen niet allemaal op dezelfde manier te participeren aan het beleid 

als anderen. Ze dienen wel de kans te krijgen om te participeren zoals anderen, voor het geval ze dit 

wensen.    

“Beleidsparticipatie wil niet zeggen dat personen met een beperking in alles moéten 

participeren. Wel dat ze in alles kúnnen participeren.” (ONT, 2012) 

Tot slot hanteren we binnen dit onderzoek de visie dat ondersteuning er niet toe hoeft te leiden dat 

alle taken die bij beleidsparticipatie horen, volledig zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. Niemand 

kan alles in zijn leven volledig autonoom, en dat hoeft ook niet. Hetzelfde geldt voor personen met 

een verstandelijke beperking.  
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Het verhaal van de Schatkaart … 

 

(Herwerking portret Kim, ONT, Leidraad 2013) 

 

Ik droom van een toegankelijke stad. Want ik kom elke dag drempels tegen. Dat is mijn doel, dat 

is mijn schat! 

“Als ik alleen de bus moet nemen naar een plaats waar ik nog nooit ben geweest. Dan weet 

ik nooit goed wanneer ik moet bellen voor de halte aan te vragen. De naam van de haltes 

staan ook zo klein op die haltepalen. Daar zoef je dan voorbij met de bus en ik weet niet 

meer waar ik ben. Ik vraag de chauffeur altijd om teken te geven als we bij de halte zijn. 

Op een keer antwoordde de chauffeur dat hij dat wel zou doen… als hij het niet vergat.  

Ik ben dan dichtbij de chauffeur gaan zitten, maar toch... Sindsdien ben ik erg onzeker.” 

“Door de stad lopen is erg vermoeiend … al die stenen die losliggen, die gaten in de 

voetpaden, voetpadden die  schuin afhellen, hoge opstappen, … Pff!!” 

 

 

 

 

 

 

 

Maar ik blijf niet bij de pakken zitten. Ik spring op de boot van Onze Nieuwe Toekomst. Daar 

bereid ik mijn tocht naar de adviesraad voor. Op de boot zitten mensen waarop ik kan steunen.   



 

 

 

 

 

 

 

Mijn boot gaat langzaam vooruit. Ik moet veel dingen uitzoeken. Ik moet de weg zoeken … En wie 

zoekt, die vindt. 

“Ik voel me onveilig ‘s avonds. Er lopen ‘rare tiesten’ rond in de stad. Zo alleen stappen in 

het donker, dat doe ik niet graag. Ik kan niet terecht bij de mindermobielencentrale. De 

dokter zegt: ‘Meiske, gij hebt twee gezonde benen, neemt gij maar den bus’. Pff … Wat 

nu? Ik denk samen met mijn vrienden na. Ik kan een taxi nemen. Ik weet hoe ik dat kan 

doen. Dat is de oplossing voor mijn probleem. Nu enkel nog nadenken hoe ik aan de taxi 

uitleg waar die mij moet ophalen, want er is geen huisnummer. ”  

“Ik heb toch graag iemand die me helpt … zeker bij zoiets … dat ik er niet alleen voor sta. 

Ik weet dat er tegenwoordig veel mail gebruikt wordt … maar op de duur weet ik het niet 

meer. Soms heb ik meer uitleg nodig. Op de duur geraak ik strop… Het is belangrijk voor 

mij dat het een beetje meer overzichtelijk is. Als mijn coach en ik op voorhand al eens 

kunnen nadenken, zijn we beter voorbereid op de vergadering. Daarom dat we een uurke 

voor de start van de adviesraad nog eens samen zitten … om alles vers in ons hoofd te 

prenten. Samen met mijn coach kan ik veel sneller groeien … hij helpt mee trekken aan de 

kar. Ik ben blij dat ik er niet alleen voorsta.” 

“Ik wil graag meewerken aan de toegankelijkheid van de stad voor iedereen. De 

adviesraad heeft werkgroepen. Daaraan kan ik niet deelnemen omdat ik overdag moet 

werken. Daarom kan ik aan de adviesraad ook maar half en half meedoen. Elke keer denk 

ik: “Hoe kan ik hier meepraten? Moet ik mijn hand opsteken als ik iets wil zeggen? Wat 

wordt er van mij verwacht? … Ik zit in de adviesraad als stem voor mensen met een 



25 
 

verstandelijke beperking. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet zonder ook in de 

werkgroep te zitten.” 

 

 

 

 

 

 

 

Ik sta hier! Als ik terugkijk op alles wat ik al gedaan heb, besef ik dat ik toch al een hele weg 

afgelegd heb. Ik ben van plan om nog veel verder te gaan. Mij kan je niet stoppen … mijn doel is 

de ‘werkgroep toegankelijkheid’.  

“Als ik in de werkgroep zit, dan kan ik eens meegaan naar gebouwen of de stad 

rondtrekken … om aan te geven wat er niet toegankelijk is.” 

 “Eén ding heb ik wel, vanaf 2014, heb ik meer verlof. Die extra dagen zou ik in halve 

dagen kunnen gebruiken om deel te nemen aan de werkgroepen. Er zijn 10 maanden, ik heb 

5 dagen nodig. Misschien lukt dat.” 

 “Ik trek foto’s van plaatsen in de stad die voor mij ontoegankelijk zijn.” 

 

Ik wil graag een band opbouwen met de mensen van de adviesraad. Ik 

vind dat belangrijk. Als je elkaar beter kent, voel je je beter op je 

gemak in de groep. Ik wil hier graag werk van maken. Dat is een 

zijspoor dat ik neem op weg naar de schat.  Je hoeft dit spoor niet te 

nemen, maar ik wil dat graag.  

“Hmm … ik ken die mensen niet. We hebben geen telefoonnummers van 

elkaar. Achteraf heb ik niet veel tijd om te praten, want het is al laat.” 



“Er is geen pauze … Ik kom ook redelijk nipt voor de vergadering toe. Het is niet de 

gewoonte … iedereen gaat zitten. Niemand stelt zich voor.” 

Maar op mijn eigen tempo kom ik vooruit …  

“Ik kwam eens mensen van de adviesraad tegen op straat. Ze zeiden toen vriendelijk 

goeiedag. Ik vind het fijn als er ook buiten de adviesraad een beetje contact is. Een 

lossere sfeer … het is aangenaam om mensen te leren kennen.” 

“Samen staan we sterk, om meer contacten te leggen. Ik probeer de volgende keer om 

wat vroeger naar de vergadering te gaan. De vorige keer kon ik even praten met een 

mevrouw die ook goed op tijd was. Ik ga dit zeker blijven doen!” 

 

 

 

 

 

 

 

Daar stopt het voor mij. Ik kan niet meer doen dan dat. Daarmee is de schat nog niet helemaal 

bereikt, maar daar zijn ook anderen mensen voor nodig. Ik kan wel fier zeggen: 

 “In onze stad wordt er geluisterd naar de mensen!” 
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Onderzoeksopzet 

 

Dit onderdeel tracht een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van het onderzoeksproces dat met de 

participanten doorlopen werd. Dit doen we aan de hand van uitleg over keuzes die voor en doorheen 

het onderzoek genomen werden op vlak van onderzoeksopzet. 

Een aantal keuzes voor de start van het onderzoek 
 

De onderzoeksvragen verlenen zich om dankbaar gebruik te maken van de stem van deskundige 

betrokkenen, waaronder de personen met een verstandelijke beperking zelf een belangrijke plaats 

innemen. Om deze stem draagvlak te geven, biedt een kwalitatieve manier van onderzoeken meer 

mogelijkheden dan een kwantitatieve. Er ligt immers een potentieel politiek aspect vervat in 

kwalitatief onderzoek (Bjarnason, 2009; Chapman, 2005; Patton, 2002).  

“When qualitative inquiry involves people in vulnerable situations, it can be a way of giving 

the subjects a voice […] and informing policy makers, professionals and the general public on 

matters involving diversity, social justice and lived experiences of people labelled as “the 

Other”.” (Bjarnason, 2009, p. 3)  

“Qualitative data can be used to relay dominant voices or can be approprated to ‘give voice’ 

to otherwhise silenced groups and individuals.” (Coffrey and Atkinson (1996) in Patton, 2002, 

p. 495) 

Aangezien zulke waarde gehecht wordt aan ervaringsdeskundigheid binnen dit onderzoek, lijkt het 

niet passend om als onderzoeker een rol van observerende buitenstaander in te nemen. Het lijkt 

wenselijker om dichter bij de ervaringen van de leden van ONT te komen. Vandaar werd gekozen te 

werk te gaan volgens participerende observatie.  

Deze specifieke kwalitatieve observatiemethodiek is bedoeld voor de verzameling van een brede 

waaier aan data in een veldsetting. Kenmerkend aan deze methode is dat de onderzoeker niet louter 

een observator van gebeurtenissen binnen deze setting is, maar ook eigen “hands on” ervaring heeft 

binnen deze context. De onderzoeker neemt de dubbele rol aan van observator en deelnemer aan de 

context (DeWalt, K.M. & DeWalt, B.R., 2011). Hij neemt op die manier dus gedeeltelijk het 

perspectief van de leden van de context aan.  

Met deze methodologie kon ik de rol van onderzoeker combineren met eigen ervaringen binnen de 

werking van ONT. Van mij als onderzoeker kan nooit verwacht worden dat ik equivalent zou worden 

aan een ander lid van deze groep. Ik ben immers geen persoon met een verstandelijke beperking die 

participeert aan een adviesraad, en kan hun ervaringen dus nooit volledig delen. Het is echter wel de 

verwachting dat ik op deze manier dichter bij hun ervaringen kom, dan een traditionelere 

onderzoeker (DeWalt, K.M. & DeWalt, B.R., 2011).  Deze manier van werken bood ons de kans om tot 

een rijkere manier van onderzoeken te komen. Een grotere kans om recht te doen aan de (gelaagde 



en complexe) beleving en betekenisverlening van de participanten, en daarmee passender voor de 

doelen die dit onderzoek nastreeft. 

Participerende observatie (PO) is een alomvattende term voor een waaier aan verscheidene 

methodieken om data te verzamelen. Traditioneel vormt het maken van veldnota’s een belangrijke 

pijler binnen PO. Daarnaast is er ook ruimte voor tal van ander manieren om aan data te komen. 

Binnen dit onderzoek maakte ik gebruik van een ruim gala aan observatie, participatie, kwalitatieve 

interviews en portraiture. Daarover wordt verder uitgewijd. 

Stem als gids voor keuzes gedurende het onderzoek 
 

Kwalitatief onderzoek wordt gezien als een iteratief proces. Het hoort er nu eenmaal bij dat een 

onderzoeksopzet op voorhand nog niet volledig vaststaat (Patton, 2002). Door sommige delen van 

het onderzoeksopzet niet volledig dicht te lassen, probeerde ik ruimte te voorzien voor 

veranderingen in visie omtrent het onderzoeksopzet. Deze kwamen er ook, waren zinvol en droegen 

bij tot een passend werken aan een antwoord op de (eveneens evoluerende) onderzoeksvragen. Om 

deze redenen koesterde ik het blijvende zoeken naar een constructief evenwicht tussen 

richtinggevend en open karakter van het onderzoeksopzet, gedurende heel het onderzoeksproces. 

Bij het maken van de keuzes rond onderzoeksopzet, hanteerde ik “stem” als richtinggevend concept. 

Zoeken naar manieren om stem te verlenen vormt een enorm belangrijke doelstelling binnen dit 

onderzoek. Om dieper in te gaan op hoe we deze doelstelling probeerden waar te maken, vind ik 

inspiratie bij zes elementen die Lawrence-Lighfoot en Davis (1997) als de componenten van “voice” 

benoemt. Aan de hand van deze concepten uit de kwalitatieve methodologie van portraiture wijd ik 

uit over het proces dat samen met de vier verkenners en andere betrokkenen doorlopen werd.  

1. Stem van de onderzoeker 

“The portraitist’s voice, then, is everywhere—overarching and under-girding the text, framing 

the piece, naming the metaphors, and echoing through the central themes” (Lawrence- Lightfoot 

& Davis, 1997, p. 85) 

Net zoals bij een portraiteur, ervaar ik zelf dat er geen enkel aspect van het onderzoek is, dat niet 

geraakt wordt door mijn eigen stem (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). Als onderzoeker neem je de 

eigen geschiedenis met je mee, doorheen het onderzoeksproces. Dit reflecteert zich onder andere in 

de keuzes die ik maakte bij de doelen en het opzet van dit onderzoek, de elementen die ik binnen 

mijn observaties als belangrijk bestempel, de stukken uit de interviews die ik beslis om verder uit te 

diepen met verkenners, enz.  

Met de woorden van DeWalt, K.M. & DeWalt, B.R.: “All researchers and research are biased.” (2011, 

p.93). Zo wordt het minder belangrijk ons af te vragen of een onderzoeker vertekend is. Veel 

belangrijker is de vraag “How is the researcher biased?” (DeWalt, K.M. & DeWalt, B.R., 2011, p.93). 

Met de intentie deze vraag van een antwoord te voorzien, en uit de doeken te doen hoe ikzelf 

subjectief ben, overloop ik in dit en de volgende delen hoe mijn positie als onderzoeker doorheen 

het onderzoeksproces evolueerde.  
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Groei van voeling met het onderwerp 

Bij de start van dit onderzoeksproces, koos ik ervoor te pogen om mogelijkheden te voorzien voor 

een stem die zelden de kans krijgt gehoord te worden binnen publieke of academische discours. De 

stem van personen met een verstandelijke beperking over (kwaliteit aan) beleidsparticipatie.  

Nog voor een eigenlijke start van het onderzoek, woonde ik vergaderingen van Project 

Beleidsparticipatie bij. Hierbij maakte ik kennis met meer verkenners en medewerkers van ONT. Ik 

stelde mijn bedoelingen voor, en kreeg hier veel reactie op. Er was zeker interesse. Stilaan leerde ik 

bij over de missie en visie van het project, bezorgdheden die ze zelf hadden naar dit onderzoek toe, 

enz. Dit nam ik mee bij het vormgeven aan het  theoretisch kader en het onderzoeksopzet.  

Na een tijd bouwde ik een nauw en vertrouwelijk contact op met de vier participanten. Meer en 

meer leidden ze mij in binnen hun beleidsparticipatie, en in andere aspecten van hun leven. De 

verkenners boden mij stilaan een kijkje in hoe hun persoonlijke waarden, aspiraties en onzekerheden 

met hun keuzes op vlak van beleidsparticipatie verweven zijn. Door deze bijzondere ervaring reken ik 

het mezelf als onderzoeker tot mijn verantwoordelijkheid recht te doen aan de complexiteit van het 

leven van de participanten. Net zoals Chapman (2005) tracht ik niet tevreden te zijn met vlakke of 

stereotiepe antwoorden op mijn onderzoeksvragen. Ons doel wordt het weergeven van een 

gelaagde context aan personen, instanties, gebeurtenissen en betekenisverlening. Een gelaagde 

context die zo goed mogelijk het (hoogst persoonlijk) geheel van kwaliteitsvolle beleidsparticipatie 

voor mijn vier participanten presenteert. 

 

2. Eigen stem als pre-occupatie 

“[…] voice as preoccupation refers to the ways in which her [investigator’s] observations and her 

texts are shaped by the assumptions she brings to the inquiry, reflecting her disciplinary 

background, her theoretical perspectives, her intellectual interests, and her understandings of 

the relevant literature.” (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997, p. 93) 

Een vijf jaar lange onderdompeling in de Pedagogiek aan de UGent, waarvan de laatste twee in de 

Orthopedagogiek, zullen als gevolg hebben dat ik vanuit een pedagogische blik aan mijn onderzoek 

begin. Bij ‘onderzoeksopzet’ vermeldde ik al dat ik vertrek vanuit het kader Disability Studies. Ik zal 

dus extra sensitief zijn voor barrières eigen aan  de samenleving die maken dat bepaalde personen 

beperkt worden. Daarnaast zal ik in de uitvoering van het onderzoek voornamelijk geïnteresseerd zijn 

in het perspectief, de ervaringen en de expertise van de verkenners zelf. Tot slot doe ik mijn best af 

te stappen van denken in groepen. Voor mij gaat het in eerste plaats niet over personen met een 

verstandelijke beperking die kwaliteitsvol deel willen nemen aan de beleidsvorming, maar om 

individuele burgers.  

Mijn intensieve samenwerking met het project, houdt in dat ik zeer waarschijnlijk stukken van hun 

ideologie bewust en onbewust overnam. Dit heeft als gevaar dat ik hier te ver in meeging, om op een 

wetenschappelijk verantwoorde manier dit onderzoek te voeren. Gelukkig waren er de regelmatige 

en vaak ontnuchterende contacten met voorzitters en andere externen. Als voordeel heeft dit, dat ik 

steeds beter begreep hoe ik een bijdrage aan de werking van ONT kon leveren. Ik raakte geïnspireerd 

door hun denken in termen van rechten. Recht op stem, inspraak, ondersteuning, inclusie en op 



gelijkwaardige behandeling. Samen met Project Beleidsparticipatie vertrek ik vanuit een 

Burgerschapsmodel (Van Gennep & Van Hove, 2000). Ook speciale aandacht voor de betekenis van 

“volwaardig burgerschap” (Nussbaum, 2009) is hier voor mij aan de orde zijn. Het gaat mij en ONT 

om burgers met rechten, die opneembaar zouden moeten zijn om van een rechtvaardige 

samenleving te spreken.  

3. Stem in dialoog 

“Voice in dialogue” is about the ongoing construction of the story […].” (Chapman, 2005, p. 13) 

Ons dialoog begon bij de ontmoeting van ONT en vier participanten. Voor het vinden van de vier 

verkenners hanteerde ik “Purposeful Sampling”.  Onze nadruk op het benaderen van een insider-

perspectief, leidde tot het selecteren van “information-rich cases”, om diepgaand te onderzoeken 

(Patton, 2002). Hierbij hielpen medewerkers van ONT, die alle verkenners al kenden. Samen kwamen 

we uit bij volgend gevarieerd sample van verkenners. 

 ONT Adviesraad Duur 
lidmaatschap 

Varia 

Didier Spoor 2: trekker BP VGPH1: RvG Oost-
Vlaanderen + 
Beleidsgroep 
(Vlaams niveau) 

3 jaar  

Dominiek Spoor 1: verkenner SAPH2 + 
Werkgroep 
Toegankelijkheid 
 

6 jaar Jarenlange ervaring 
in beleidsparticipatie 
zonder coach. Sinds 
+/- 2 jaar wel een 
coach. 

Lies Spoor 1 SAPH 
 

+/- 1,5 jaar Net nieuwe coach 

Paul Spoor 1 MAR3 1 jaar De enige adviesraad 
zonder voorkennis 
over of ervaring met   
doelgroep “personen 
met een beperking” 

 

Op andere plaatsten in dit onderzoek zal een schuilnaam gehanteerd worden voor de verkenners, 

om hun privacy te beschermen. 

Vier verkenners 

Om in dialoog te kunnen gaan, leerde ik eerst de contexten van beleidsparticipatie van de verkenners 

kennen. Ik ging een aantal keer mee naar de adviesraden, woonde vergaderingen bij, bereidde deze 

soms mee voor, enz. Observaties van de vergaderingen koppelde ik per participant terug, om ze te 

bespreken in de vorm van een kwalitatief interview. Het merendeel van de vragen haalde ik 

rechtstreeks uit mijn observaties, of uit (transcripties van) vorige interviews. Het andere deel van de 

                                                           
1
 VGPH: Vlaams Gebruikersplatform voor Personen met een Handicap 

2
 SAPH: Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap 

3
 MAR: Milieuadviesraad 
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vragen stelde ik vanuit een gevoel nog onvoldoende informatie te hebben over een bepaald 

onderwerp.  

De houding van een onderzoeker bij een kwalitatief interview wordt door Howwitt (2010, in Van 

Hove & Claes, 2011) omschreven als die van een actieve luisteraar. Als interviewer zocht ik dan ook 

aansluiting bij de boodschappen van de geïnterviewde, van waaruit verdere vragen gesteld werden. 

De geïnterviewde was richtinggevend voor het verloop. Wel had ik een leidraad met te bespreken 

onderwerpen bij de hand, om de rijkheid aan antwoorden te maximaliseren (Howitt, 2010, in Van 

Hove & Claes, 2011). Met de leidraad bepaalde ik mee over welke onderwerpen gesproken werd.  

Van de leidraad week ik echter af, wanneer de geïnterviewden iets verwachts of onverwachts 

vertelden waar ik dieper op wilde ingaan. Bij elk interview bood ik ook ruimte aan de geïnterviewden 

om nog onderwerpen te bespreken, die nog niet aangehaald waren. Een interviewer dient ook 

reflexief te zijn over de eigen handelingen en houding. Doorheen het interviewen en de andere 

lossere contacten, raakte ik vertrouwder met de verkenners. Ik leerde bij over de manier waarop zij 

spraken, welke thema’s van belang waren, waar onzekerheden en sterktes lagen, enz. Ik evalueerde 

ook mijzelf en mijn interviewvaardigheden, en hield oog voor vragen die nog niet uitgeklaard waren. 

Zo verfijnde ik per participant een wenselijke interviewmanier. Op die manier bouwden we samen 

aan een bepaald verhaal over “kwaliteit van beleidsparticipatie”.  

Naast het proces dat de verkenners in de adviesraad doormaakten, volgde ik ook hun proces in Onze 

Nieuwe Toekomst. Dit opnieuw om dichter bij de ervaring van de vier verkenners, maar ook van 

andere leden van ONT, te komen. Zo leerde ik bovendien bij over de werking van Onze Nieuwe 

Toekomst zelf en kon ik ervaren hoe het voelt om hier deel van te zijn. Zo ging ik mee naar 

vergaderingen van ONT en BP, nam een aantal keer het verslag, ging ik naar een vorming die zij 

gaven rond coaching, dacht  ik mee na over toekomstplannen voor BP , enz.  

Zoals al gezegd bouwde ik doorheen al deze activiteiten een nauw contact op met de verkenners en 

andere personen binnen Onze Nieuwe Toekomst. Er was sprake van wederzijds vertrouwen, wat mij 

als onderzoeker een comfortabele positie schonk om zo participatief mogelijk aan het werk te gaan. 

Bovendien kreeg ik al gauw toegang tot het enorme vat kennis, onder de vorm van een dropbox-

folder, dat ONT over de jaren uitbouwde. De positie van “onderzoeker” ligt in principe bij mij, hoewel 

ik de leden van Project Beleidsparticipatie zie als bondgenoten, of mede-onderzoekers waarmee ik 

samen bouw aan een gedeeld begrijpen van kwaliteitsvolle beleidsparticipatie. 

Informed consent heb ik op iets minder traditionele manier aangepakt. Ik wilde dat de 

onderzoeksdoelen voor de verkenners honderd procent duidelijk waren, evenals welk engagement 

we van elkaar verwachtten. Ik maakte een toegankelijk document, aan de hand waarvan ik het 

onderzoek besprak met iedere verkenner (zie ‘bijlage 4’). Ze vonden het interessant en besloten stuk 

voor stuk om met mij samen te werken. Na een aantal eerste contacten, werkte ik per verkenner het 

consent verder uit, in gevarieerde vormen die uit hen zelf kwamen. Ik maakte twee tekeningen, een 

script en een foto-album met daarin een weergave van gemaakte afspraken. Geregeld haalde ik deze 

nog eens boven, bij wijze van evaluatie van onze samenwerking en om deze eventueel bij te sturen. 

Deze manier van werken achtte ik nuttiger en authentieker dan hen een document laten 

ondertekenen, waarvan ik niet zeker was dat ze alles echt begrepen. 

 



Andere stemmen 

Om te werken aan een beter begrip van de ruimere, gelaagde context waarbinnen de vier verkenners 

aan beleidsparticipatie deden, interviewde ik de voorzitters van de adviesraad bij twee verkenners. 

Aangezien één van deze participanten deelneemt aan twee raden binnen eenzelfde adviesorgaan, 

had ik in het totaal contact met drie voorzitters, binnen twee adviesraden. De andere voorzitters had 

ik graag ook gesproken. Wegens tijdsgebrek was dat echter niet mogelijk.  

Het contact met de voorzitters deed ik aan de hand van een kwalitatief interview. Toen ik wat eerste 

ervaring met adviesraden had opgedaan, bereidde ik een leidraad voor, voornamelijk om de 

geïnterviewden een idee te geven waarover het interview zou gaan. Voor één voorzitter was het niet 

mogelijk samen te zitten voor een interview. Deze beantwoordde de vragen op de leidraad via mail.   

Terugkoppeling naar Onze Nieuwe Toekomst: “Member Checking” 

Na een tijd viel me op dat leden van ONT vaak de vraag stelden waar wij eigenlijk juist mee bezig 

waren. Een aantal mensen stonden te popelen ook hun mening over beleidsparticipatie te geven. Om 

op die interesse in te gaan, besloot ik in samenspraak met de verkenners een dag te organiseren, 

waar wij zouden vertellen waar ik met elke verkenner al aan gewerkt had. “Mijn gedacht!”, noemden 

we het. Daar konden andere leden van ONT ook hun gedachten delen, die meegenomen zouden 

worden in het verdere verloop van het onderzoek. Opnieuw wilde ik hiermee werken aan een beter 

begrip van de gelaagdheid van context. Daarnaast wou ik het verloop van het onderzoek ook gewoon 

met hen delen, aangezien hier blijkbaar wel interesse en enthousiasme voor was.  

Als voorbereiding op deze dag, werkte ik met elk van de vier verkenners aan een verhaal om te 

presenteren. Ondertussen had ik aan de hand van observaties en interviews voldoende data om dit 

te doen. Ik maakte een samenvatting van alle momenten waarin we samenzaten, en haalde hier al 

een aantal thema’s uit die vaak terugkwamen. Thema’s zoals het belang van het gewaardeerd voelen 

in de groep, antwoord krijgen op vragen, enz. Aan de hand van die samenvatting werkten we per 

verkenner aan presentatiemateriaal. We maakten een schatkaart, een plakboek over een reis, een 

sprookje en een filmpje over de groei van een zaad over kiem tot een boom. Dit deden we aan de 

hand van elementen uit de samenvatting, die de verkenners zelf het belangrijkst vonden over 

kwaliteitsvolle beleidsparticipatie, en soms ook wel ruimer over hun leven. 

Hiervoor maakten we gebruik van de methodiek “portraiture”. Chapman omschrijft portraiture als 

methodiek om te pogen de stem van groepen individuen die in traditionelere onderzoekskaders vaak 

niet kon en kan klinken in academische discours (2005). Het is een methodiek die daarvoor een 

verbinding maakt tussen wetenschappelijke beschrijvingen en esthetische weergave, “ […] in an 

effort to capture the complexity, dynamics, and subtlety of human experience and organizational 

life.” (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997, i). 

Het doel is te komen tot authentieke, complexe, “provocerende” en uitnodigende eindproducten. Zo 

doelt men erop dit persoonlijke en intieme brengen van een verhaal, te linken met het publieke 

discours dat men hoopt te beïnvloeden (Lawrence-Lightfoot & Hill, 1997, in Chapman, 2005) Ook de 

portretten die ik samen met de verkenners maakte, hadden tot doel hun persoonlijke ervaringen in 

verband met beleidsparticipatie te omvatten. Ervaringen die ze daarenboven graag wilden delen met 
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andere leden van ONT. Ik zette mij actief in om de inhoud van de portretten uit de verkenners zelf te 

laten komen.  

Zo overliep ik bijvoorbeeld bij Stef de samenvatting, waarin hijzelf aanduidde welke dingen 

zeker in het portret moesten komen. Daarna las ik die aangeduide elementen één voor één 

voor, waarna Stef aan de hand van tekeningen visualiseerde hoe hij dat net zag. Die 

tekeningen gebruikten we om zijn reisweg te presenteren tijdens “Mijn Gedacht”.  Bij het 

voorbereiden van die presentatie overliepen we de powerpoint, en zei hij “Dat zijn echt mijn 

woorden”. Dit stelde me gerust.  

Op deze manier kon ik aan “member checking” doen met mijn vier participanten. Ik kon nakijken 

waar mijn perspectief van de data, overeenkwam of verschilde met dat van de verkenners, om zo te 

groeien in een meer valide blik. Het onderzoek werd op deze manier meer participatief, “and less the 

monological activity of the lone field-worker doing research on respondents.” (Schwandt, 2001, p. 

156). 

Deze verhalen tot uiting brengen in de al even persoonlijke vorm, had tot doel anderen van ONT en 

daarbuiten uit te nodigen erin mee te stappen. We wilden hen uitnodigen mee te stappen in de 

betekenisverlening die zij gaven aan hun participatie, om zo gesprek op gang te brengen. Om de 

stem van de andere leden sterker naar voor te laten komen, voorzag ik in samenwerking met een 

verkenner en een medewerker binnen ONT methodieken om dit gesprek te faciliteren.  

Tijdens “Mijn Gedacht!” zelf brachten de verkenner en ik samen de vier portretten. Bij elk portret 

was er ruimte voorzien voor feedback en de mening van andere aanwezigen. Er waren in totaal tien 

aanwezigen. Drie coachen en zeven leden, waaronder de vier participanten aan dit onderzoek. Vijf 

leden van ONT zaten effectief in de adviesraad, één was op zoek naar een gepaste adviesraad. Bij de 

twee leden die niet in een adviesraad zaten, konden we ook nuttige informatie bekomen, aan de 

hand van wat zij belangrijk en waardevol vonden aan hun participatie aan Onze Nieuwe Toekomst.  

Op het eind van de dag hoorde ik positieve reacties. De deelnemers vonden het leuk en interessant. 

Iedereen, inclusief ikzelf, kon met een tevreden gevoel naar huis. We leken er in geslaagd te zijn van 

ons onderzoek een project te maken waar alle aanwezigen deel in hadden. De leden van ONT hadden 

de kans gekregen het verzamelde materiaal na te kijken en te voorzien van feedback, wat eigen is 

aan een Member-check (Denzin & Lincoln, 2000). Dit extra perspectief van mensen die minder dicht 

bij het onderzoek staan, bood mij de kans om tot meer authentiek en betrouwbaar materiaal te 

komen. Deze dag hielp me te werken aan meer gelaagdheid van stem(men), van waaruit dit 

onderzoek poogt te spreken.  

 

4. Als getuige en met hands-on experience 

“The portraitist not only uses her voice to express the outsider’s stance, which looks across 

patterns of action and sees the whole, she also takes advantage of her position as stranger, 

which allows her to see through new eyes. As newcomer, she is able to perceive and speak 

about things that often go unnoticed by the actors in the setting because they have become 

so familiar, so ordinary, so habitual.” (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997, pp. 87-88) 



Soms nam ik als onderzoeker expliciet de positie in van non-participant. Wanneer ik observeerde in 

adviesraden, was ik heel duidelijk geen actief lid met zeggenschap. Ik hield me louter bezig met het 

maken van observaties, van mijn participant(en) en anderen. Door mezelf op die momenten als pure 

observator aan de zijlijn van de actie te zetten ervoer ik een gevoel van afstand. Een afstand die me 

hielp om op een kritische manier te kijken naar interacties die mijn participanten aangingen, of 

situaties waarin ze terechtkwamen. Het hielp me om focus te houden op de situaties die ik wou 

observeren, en om te komen tot “thick descriptions” (DeWalt, K.M. & DeWalt, B.R., 2011) om zo mijn 

perspectief en dat van de verkenners van elkaar te blijven onderscheiden (Nelson, 1986). Door 

tussen te komen in die situaties zou ik hen gewijzigd hebben, wat niet steeds wenselijk was. Om een 

realistisch beeld te krijgen van situaties waarmee mijn participanten mee in contact komen, was het 

soms nuttiger deze te observeren zoals ze zich voordeden en mezelf dus zo neutraal mogelijk op de 

achtergrond te zetten.  

Op andere momenten kwam ik net wel tussen en stelde ik me op als pure participant. Op zulke 

momenten werd ik als het ware automatisch meegesleept in wat er aan de gang was. Ik werd verrast, 

was verontwaardigd, kwaad en droef tegelijkertijd, samen met andere aanwezigen. Ik beleefde. Deze 

momenten van louter ervaren waren enorm leerrijk, en werkten verbindend met de verkenners en 

anderen binnen ONT. Zo leek ik ook plots dichter bij de ervaring van de leden van ONT te staan. Zoals 

DeWalt, K.M. & DeWalt, B.R. (2011) en Johnson (2006) het aanbrengen, kan een PO onderzoeker 

soms best zijn expliciet observerende rol aan de kant leggen, minder aandacht hebben voor het 

herinneren van situaties en openstaan voor het voelen ervan. Het zijn immers “the tacit 

understandings and insights that being a participant bring to research that make participant 

observation an important method.” (DeWalt, K.M. & DeWalt, B.R., 2011, p. 92).  

De uitdaging binnen participerende observatie bestaat er dan uit om als onderzoeker een evenwicht 

te vinden in de combinatie van participant en observator (Patton, 2002). Zo kan je als onderzoeker 

capabel worden in het begrijpen van ervaringen zoals een insider, het vormen van een “insider’s 

view” (Johnson, 2006) en deze tegelijk kunnen beschrijven voor outsiders, aangezien je zelf een 

outsider blijft (Patton, 1987).  

Graad van participatie 

Een ideaal evenwicht, of een ideale graad van participatie zorgt voor een maximale rijkheid aan data 

en is dus bij elk onderzoek anders. Het hangt af van eigenschappen van participanten, de aard van de 

onderzoeksvragen, de context van de setting, enz. (Patton, 1986). DeWalt, K.M. & DeWalt, B.R. 

(2011) maken een vertaling van Spradley’s (1980) opdeling in verschillende rollen die PO-

onderzoekers kunnen aangaan, aan de hand van de mate van participatie. Ze onderscheiden non-

participatie, passieve, middelmatige, actieve en complete participatie. De rol die ik als onderzoekers 

geleidelijk aan innam, is vergelijkbaar met wat DeWalt, K.M. & DeWalt, B.R. (2011) beschrijven als 

“Active Participation”.  

Dit houdt eerst en vooral in dat ik geen natuurlijk lid  van ONT ben. Ik kwam erbij met 

onderzoeksdoelstellingen op het oog. Als student met een masterproef stelde ik mezelf voor en werd 

ik vanaf toen ook voorgesteld aan leden van ONT. Dit hield duidelijk een tijdelijk meelopen met ONT 

in. Gedurende het onderzoeksproces groeide ik in binnen ONT, en zoals typisch bij PO wijzigde de 

aard en mate van mijn participatie (Johnson, 2006). Geleidelijk werd ik aanvaard als deelnemer aan 

de organisatie. Daarin nam ik twee grote rollen aan; onderzoekend student en coach. Langs de ene 



35 
 

kant werd ik door één van de verkenners expliciet benoemd als één van zijn bondgenoten. Er werd 

ook geregeld op mij gerekend  bij een nood of wens naar ondersteuning, wat kenmerkend is voor 

Active Participation (DeWalt et al., 2011). Langs de andere kant was ik steeds ook aan het werk als 

onderzoeker, die alle bewegingen zo kritisch mogelijk in de gaten hield. Soms nam ik beide rollen 

gelijktijdig aan en schoven ze over elkaar heen. Zoals bij een vorming over coaching van Onze Nieuwe 

Toekomst, waar van mij verwacht werd dat ik actief deelnam en verkenners coachte. En toch kon ik 

het soms niet laten om naar mijn computer te rennen, en bepaalde quotes of observaties te 

rapporteren, omdat ik ze absoluut niet wou vergeten.  

Doorheen dit onderzoeksproces diende ik constant oog te houden voor het behouden van een 

gepast evenwicht tussen het zijn van een deel van ONT en het zijn van onderzoeker. Dit zoeken 

ervoer ik geregeld als verwarrend. Ik voelde mij er goed bij aanvaard te worden als deel van ONT en 

me mee te kunnen inzetten voor hun visie en doelstellingen. Het bracht me ook in een aangename 

onderzoekspositie. Tegelijk vreesde ik te vervallen in het gebruiken van de leden van ONT, voor 

informatie.  

Mijn participanten vertelden me veel, en ook erg persoonlijke verhalen. De druk nam bij mij toe om 

van deze waardevolle, maar ook verscheiden informatie iets moois te maken. Iets dat bovendien 

gedragen werd door hen allemaal. Moeilijke opdracht. Om verwachtingen naar mij toe, die ik niet 

kon inlossen te voorkomen, vond ik het belangrijk zo duidelijk mogelijk te zijn in mijn positionering. Ik 

probeerde te werken aan een soort deal. Zij vertelden mij waardevolle informatie, waarvoor ik in ruil 

hen zo veel mogelijk betrok bij het onderzoeksproces, zodat dit iets van ons samen werd. Daarnaast 

zette ik mij op andere vlakken voor hen en ONT in, door te coachen, vergaderingen voor te bereiden, 

alsook informeel contact houden, verslagen voor ONT maken, enz. Dit allemaal in een poging zo 

ethisch mogelijk te werk te gaan. 

 

5. Stem als interpretatie 

“Here we not only experience the stance of the observer and her place of witness, we also 

hear her interpretations, the researcher’s attempts to make sense of the data. She is asking, 

“What is the meaning of this action, gesture or communication to the actors in this setting?” 

and “What is the meaning of this to me?”” (Lawrence-Lightfoot and Davis, 1997, p.91) 

Ik kwam binnen in een proces van ONT dat reeds aan de gang was en na dit onderzoek verder zou 

blijven evolueren. Recht doen aan het dynamisch karakter van hun leerproces over 

beleidsparticipatie en hieraan bijdragen werden belangrijke doelstellingen voor dit onderzoek. 

Daarnaast wou ik, zoals reeds vermeld, ook recht doen aan de complexiteit en gelaagdheid van 

ervaringen van verkenners en anderen, die ik al snel zag verschijnen in mijn data.   

Gaandeweg leerde ik een methodiek kennen die dit mogelijk maakte: “rhizomatische analyse”. Deze 

manier van analyseren van data zoekt complexiteit en ambiguïteit net op en weigert zichzelf neer te 

leggen bij gemakkelijke conclusies. Het doel van analyse is daarbij geen reproductie van bestaande 

kennis, maar eerder het komen tot nieuwe kennis doorheen een nieuwe perceptie van de 

onderzoeker (Jackson & Mazei,2012). Dit gebeurt aan de hand van “plugging in”. Een concept 



gevonden bij Deleuze en Guattari (1987) dat door Jackson en Mazei uitgewerkt wordt als een continu 

proces van verbinden van theoretische constructen met data en meer theorie, data, enz.  

“We read the same data across multiple theorists by plugging the theory and the data into 

one another […]“ (Jackson & Mazei, 2012, p. vii). 

Door het lezen van data “through” theorie en vice versa, rezen er vragen op die me geleidden naar 

een andere kijk op het verzameld materiaal.  Zo vroeg ik mij bijvoorbeeld af wat Foucault zou zeggen 

over de impliciete machtsprincipes aanwezig in een bepaalde adviesraad. Aan de hand van nieuwe 

vraagstellingen, waar ik het materiaal telkens doorheen haalde, transformeerde de data voor mijn 

ogen, opnieuw en opnieuw.  

Kenmerkend voor kwalitatieve methodieken tot analyse, heeft rhizomatische analyse een iteratief 

karakter (Patton, 2002; DeWalt, K.M. & DeWalt, B.R., 2011). Dit onderzoek bestaat uit drie 

onderdelen van de analyse, die onderling gelinkt zijn. De ene beïnvloedde namelijk de manier 

waarop de andere uitgevoerd werd. 

- Permanente analyse:  

“[…] the analysis itself has already begun by the time data collection begins.” (DeWalt, K.M. 

& DeWalt, B.R., p. 182). Nog voor de eigenlijke start van het verzamelen van materiaal was ik 

bezig met analyseren. Ik stond in contact met leden van ONT, werkte aan mijn eigen inzicht 

van de organisatie en het fenomeen beleidsparticipatie. Wanneer de dataverzameling startte 

ging dit proces verder. Ik was  met de data bezig, praatte erover met verkenners, promotor 

en anderen, en maakt samen met hen én individueel steeds nieuwe verbindingen. Ik 

transformeerde het perspectief waarmee ik naar de data keek. 

 

- Eerste formele analyse:  

Deze gebeurde participatief, met de verkenners, bij het vormgeven aan de portretten. 

Daarbij werd bestaand materiaal in een specifieke vorm gegoten (zie ‘Terugkoppeling naar 

Onze Nieuwe Toekomst’), getransformeerd tot iets nieuws, net als ons begrip ervan. 

 

- Tweede formele analyse: 

Deze vond plaats na afloop van dataverzameling. Net als de meeste PO-onderzoekers 

(DeWalt, K.M. & DeWalt, B.R., 2011), had ik nood aan afstand van het onderzoeksveld, om 

individueel aan de laatste analyse te beginnen. Het werd immers tijd om resultaten en 

conclusies te extraheren uit de chaos aan materiaal dat ik expliciet (op papier) en impliciet 

(in mijn brein) verzameld had. Zoals DeWalt, K.M. & DeWalt, B.R. voorstelden (2011), deed ik 

dat aan de hand van lezen, schrijven en schematiseren. Ik organiseerde en herorganiseerde 

quotes, begrippen en emoties die op gegeven momenten voor mij uit de data leken te 

springen. Ik organiseerde het materiaal dan weer met theoretische constructen van denkers 

in mijn achterhoofd. Ik liet het even liggen, alvorens met een verse kijk en nieuwe vragen 

opnieuw te zoeken naar verbindingen binnen de data en tussen data en theorie.  

In realiteit ervoer ik dit als vrij chaotisch en breinbrekend proces. Steeds poogde ik een geheel aan 

betekenis te bevatten, terwijl dit geheel bijzonder labiel is. Op elk moment kan een nieuwe vraag zich 

aandienen, die je dwingt je ‘geheel’ te herbekijken, te deconstrueren, om er een nieuw element bij te 

halen. Tot dat nieuwe ‘geheel’ weer grondig door elkaar geschud wordt door een nieuwe vraag. Of 
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zoals Jackson en Mazei (2012) het verwoorden; “At the very most, we can claim a ground that shifted 

under our feet as we proceeded […]” (p.6). Toch geeft deze manier van werken voldoening, 

aangezien je de eigen perceptie voelt groeien, en je steeds meer lijkt te kunnen bevatten van een 

eindeloos groot geheel. 

Onderhandelde betekenis 

Op die manier werd vorm gegeven aan een bepaalde interpretatie van het verzameld materiaal, die 

als antwoord dienden op besproken onderzoeksvragen. Bij de onderzoeksvragen ligt er een focus op 

de beleving van kwaliteitsvolle participatie en de rol die ondersteuning daarbij speelt. Welke 

betekenis geven de verkenners en anderen daar zelf aan? De nadruk op betekenis wordt zomaar 

gelegd. Inspiratie voor het belang van het onderzoeken van betekenis van beleidsparticipatie, werd 

gevonden bij de Hermeneutiek, die het volgende stelt; “[…] everything involves interpretation.” 

(Packer & Addison, 1989, in Patton, 2002, p.497) 

De mens en gebeurtenissen bestaan niet op zich. Ze krijgen slechts betekenis in interactie met de 

omgeving (Patton, 2002). Fenomenen zoals beleidsparticipatie krijgen betekenis in interactie, in 

interpretatie. Er is dus niet zoiets als “de” absolute, de ware interpretatie. Onderzoeksmateriaal 

moet daarom gesitueerd worden (Patton, 2002). De hermeneutiek herinnert ons er immers aan dat 

de betekenis van een fenomeen afhankelijk is van de culturele context waarbinnen het gecreëerd 

word, evenals de culturele context waarbinnen het vervolgens geïnterpreteerd wordt (Patton, 2002). 

Hetzelfde geldt binnen dit onderzoek. De betekenis gegeven aan het onderzoeksmateriaal is 

onderhandeld, tussen een aantal “interpreters” (Patton, 2002), tot op een punt waarop een 

bepaalde mate van akkoord bereikt werd over de betekenis ervan op een bepaald moment en plaats. 

Immers: “[…] meaning can only be based on consensual community validation” (Patton, 2002, p. 114) 

 

6. Voice discerning other voices  

When a portraitist listens for voice, she seeks it out, trying to capture its texture and 

cadence, exploring its meaning and transporting its sound and message into the text through 

carefully selected quotations. (Lawrence-Lightfoot and Davis, 1997, p.99). 

Na het doorlopen van het proces met de verkenners en ONT resteerde mij enkel nog de opdracht om 

wat ik geleerd had in de vorm van een academische tekst te gieten. Dit bleek al gauw geen 

gemakkelijke opgave te zijn. Ik ervoer kwaliteit aan beleidsparticipatie als een veel dynamischer en 

chaotischer begrip, dan een lineaire tekst mij toeliet om over te brengen aan zijn lezer. Een 

geordende en rechtlijnige structuur aanbrengen in mijn ervaring voelde om die reden soms zelfs als 

onnatuurlijk aan. Wat ik vooral zag door met de verkenners en ONT mee te lopen, was immers een 

wirwar aan invloeden, personen, wensen en verlangens, drijfveren, krachten. Kortom zag ik een 

wirwar aan energieën, aan dynamieken. Allemaal stonden ze met elkaar in verbinding, georganiseerd 

rond kwaliteitsvolle beleidsparticipatie. Voor even kon ik meegaan in het zich steeds verder 

bewegend en evoluerend proces en er glimpen van opvangen. Hoe langer ik meeliep, hoe meer ik 

duiding en zin kon geven aan hoe alle elementen ervan met elkaar in relatie stonden. 

 



Dit alles doet denken aan een rhizoom, een steeds veranderende 

assemblage (De Schauwer, 2011). Een rhizoom kan gezien worden als 

een lappendeken van invloeden, bestaande uit meerdere lagen die 

steeds over en door elkaar vloeien (Broekaert et al, 2004). Als een 3D-

schilderij van Mondriaan, waarin alle elementen, alle lijnen met elkaar 

verbonden zijn en over elkaar heen lopen. Door het constante over 

elkaar vloeien van deze lijnen, blijft het rhizoom in beweging, en vindt 

het steeds nieuwe verbindingen, openingen en uitwegen. Een 

rhizoom is geen statisch of te bevatten model, maar eerder vluchtig,  

permanent in beweging en in wording (Jackson & Mazei, 2012). 

Het weergaven van geëxtraheerde resultaten en conclusies betekenen zo misschien een eindpunt 

van dit onderzoek, maar vormen in feite slechts een nieuw aanknopingspunt voor een blijvend 

leerproces over beleidsparticipatie van ONT en zijn verkenners.  

Schrijven legt de macht bij de onderzoeker (Chapman, 2005; DeWalt, K.M. & DeWalt, B.R., 2011). 

Uiteindelijk is het de onderzoeker die beslist welke dingen hij weergeeft, welke niet en waar de focus 

op gelegd wordt. Om bij deze stap in het proces nog steeds zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het 

perspectief van de verkenners, schreef ik bij resultaten en discussie niet altijd in wetenschappelijke 

taal. Het was voor mij belangrijk dat deze ook voor de verkenners toegankelijk was. Omdat ik dit 

onderzoek zie als een interactie van hun perspectief en dat van mij, wou ik toch ook kunnen schrijven 

over de theoretische constructen die ik linkte aan het materiaal, en zo ook mijn eigen stem laten 

horen. Zoals in de algemene inleiding vermeld, is het voor mij vooral van waarde om te zoeken hoe 

constructief met diversiteit omgegaan kan worden, evenals hoe we als burgers een antwoord kunnen 

bieden op de hedendaagse democratische crisis. Daarnaast werd het een belangrijk doel voor mij om 

draagvlak te bieden voor de politieke stem van de verkenners, en daarmee een politieke en 

empowerende act te worden op zich. Ik zocht daarvoor naar een evenwicht tussen 

wetenschappelijke en klare taal. Daarnaast zorgde ik voor quotes, metaforen, beelden en stukken 

van de portretten van de verkenners en anderen om de lezer kennis te laten maken met hun 

perspectief. Om diezelfde reden werden stukken uit de portretten van de vier verkenners als 

intermezzo tussen de hoofdstukken geplaatst. Na een eerste schrijven las ik resultaten en discussie 

met de verkenners na. Ik wou immers wel dat zij zich konden vinden in wat ik als resultaten en 

conclusies geponeerd had. Het moest immer vooral voor hen verrijkend en bruikbaar zijn. Hun 

aanvullingen en opmerkingen nam ik mee in het herwerken ervan.  
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“You’re the best!” 

(Herwerking Portret Mr. Vliegende Hollander, ONT, Leidraad 2013) 

Mijn groeiproces binnen beleid is als het groeiproces van een zaadje tot een stevige boom. 

In het dagelijks leven ben ik met ‘nen pak’ dingen bezig. In mijn vrije tijd verzorg ik mijn paarden. Ik 

heb mijn honden zelf afgericht. Ik ben in mijn dagelijks leven ook bezig met … jagen.  Ik weet nog dat 

ik de eerste keer met mijn vader op fazant ging jagen. Ik was trots. Ik weet nog heel goed dat de 

hond door het water moest gaan om de fazant te gaan halen. Dat was zo zalig. Daarom dat ik dan 

later mijn eigen hond, Lore, zelf heb afgericht. 

Wat is nog belangrijk in mijn leven? Mijn werk. Ik werk aan het ziekenhuis, op de tuindienst. Vroeger 

werkte ik op het kerkhof. Dat is belangrijk. Ik vertel daar zo meer over. Mijn vriendin is ook erg 

belangrijk en mijn atletiek. 

Ik wou mijn stem laten horen in het beleid. Ik vroeg me af, hoe 

kan ik daar deelnemen? De eerste zaadjes om uit te groeien 

waren geplant. Die zaadjes zijn geplant in een goede bodem. 

Rijk aan voedingsstoffen. Ik heb veel steun gehad aan mijn 

moeder. Ik had ook meteen een coach. Een vriend van de 

familie, we kennen elkaar al 20 jaar! 

 

 

 

Eerst sturen we mijn kandidatuur naar de voorzitter. 

Mijn moeder en mijn coach helpen hierbij. 



We stuurden eerst een brief naar de voorzitter van de milieuraad om mij kandidaat te stellen. Ik 

kreeg hierbij ondersteuning van mijn coach. Een paar dagen later kwam er al antwoord via mail. Mijn 

moeder en mijn coach werden uitgenodigd door de voorzitter voor een gesprek.  

 

Het is een goed gesprek. Mijn moeder, coach en de voorzitter maken afspraken over mijn deelname. 

De adviesraad gaat ’s avonds door, dus ik mag naar huis als ik te moe word. De voorzitter zegt wel 

dat de andere leden akkoord moeten gaan. Op 12 juni is de eerste vergadering. Ik weet niet goed wat 

ik moet verwachten of wat ze naar mij toe verwachten… Mijn coach en ik vertrekken naar de 

vergadering. 

We komen toe op de vergadering 

en iedereen verwelkomt me met 

open armen. 

Er is geen enkel bezwaar. 

Alle lichten staan op groen. 
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Toen ik ’s avonds thuiskwam na de eerste vergadering heb ik dan echt de keuze gemaakt om verder 

deel te nemen aan de milieuraad.  

Vanaf de eerste keer had ik het gevoel … 

“Waw de mensen hier zijn heel vriendelijk!” 

De eerste keer dat ik echt mee heb gedaan. 

’s Avonds zei ik in de auto tegen mijn coach: 

“Merci dat jij mij ondersteunt”.   

Mijn gevoel de eerste keer: “Waw!  Dit is 

het!”, maar toch heb ik daarna nog even 

getwijfeld of ik wou verder gaan of niet. Ik 

wil mijn stem laten horen, maar de 

vergaderingen duren wel lang. Ze zijn pas 

laat gedaan… 

Daarom vragen we aan de voorzitter of het 

kan om alleen onze punten mee te doen. Dan komen die eerst op de agenda en dan kunnen we 

daarna naar huis. Zo wordt het niet te laat en kan ik toch tonen dat ik actief kan deelnemen op de 

vergaderingen.  

Ik ben blij! Ik vind het fijn dat ik 

deze kans krijg. 

We doen het voorstel om enkel de 

belangrijkste thema’s mee te doen op de 

vergadering. 

Voor mij is dat oké 



Ik krijg de onderwerpen doorgestuurd nog voordat de agenda is 

opgemaakt. Zo kan ik me goed voorbereiden. Ik kijk dan samen met 

mijn moeder en mijn coach welke onderwerpen me interesseren en 

waar ik actief aan kan deelnemen. Ik heb echt fantastische steun aan 

mijn moeder en mijn coach. Die 2 zijn erg belangrijk voor mij eigenlijk. 

We geven dan de onderwerpen door waar ik over wil meepraten, die 

komen dan eerst op de agenda. Als die voorbij zijn, kan ik naar huis 

gaan. 

De zaadjes van het begin zijn beginnen kiemen. Ik kan echt deelnemen en voel me gewaardeerd in de 

milieuraad. 

Ik heb één thema dat belangrijk is voor mij. Daar heb ik het gevoel dat ik al echt iets bereikt heb. Dat 

is over het kerkhof. Ik heb daar jaren gewerkt. Ik wil daar iets gaan veranderen. Ik heb een 

agendapunt op de vergadering gezet. Zonder dat mijn coach of mijn moeder het wisten, had ik een 

mail gestuurd naar de scriptor met aandachtspunten. Die zijn dan opgenomen in de vergaderagenda. 

Ik wil het kerkhof toegankelijk maken voor rolwagens. Ik heb zelf personen gezien, toen ik op het 

kerkhof werkte, dat personen met een rolwagen door de grind reden en vast kwamen te zitten. Je 

moet oppassen dat de rolwagen niet kantelt. 

Een ander thema dat ik heb aangebracht gaat over de veiligheid voor fietsers in het verkeer. Het is 

voor mij allemaal erg snel kunnen gaan. Mijn zaadjes zijn terechtgekomen in een goede 

voedingsbodem. Ik voel me echt goed en welkom in de milieuraad. Ik word daar echt gewaardeerd. 

Ze hebben mij daar hartelijk ontvangen. Ik heb een goede band met de leden van de milieuraad. We 

beslissen echt in groep over de verschillende thema’s. Dat geeft een goed gevoel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op mijn eigen tempo! 

Nu kan ik met de hulp van mijn moeder en van mijn 

coach groeien in thema’s die nog moeilijk zijn voor 

mij. 
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Ik wil nog groeien in bepaalde thema’s. Bijvoorbeeld zaken over 

kostprijzen en het milieueffectenrapport daar heb ik het nog 

moeilijk mee. In de milieuraad is er veel papierwerk. We krijgen een 

agenda en daar zitten dan bijlagen bij. Vierhonderd bladzijden! En 

dat in de milieuraad… In de toekomst wil ik echt kunnen meepraten 

over alle thema’s en zelf ook meer punten aanbrengen die ik 

belangrijk vind.  

Daarvoor is een goede voorbereiding erg belangrijk. Voorbereiden is 

écht belangrijk om goed mee te kunnen volgen. Ik bespreek tijdens 

de voorbereiding de agendapunten samen met mijn coach. Op de 

dag van de vergadering herhalen we de voorbereiding dan nog eens. 

Voor mij is het belangrijk dat ik nu ondersteuning heb. Zonder een 

coach deelnemen zou echt moeilijk zijn op dit moment. Het is zonder ondersteuning nog te moeilijk 

om de vergadering zelf voor te bereiden. Daarvoor heb ik een beetje ondersteuning nodig.  

Wat ik verwacht van mijn coach is dat we goed kunnen samenwerken. Een goede coach is echt wel 

belangrijk. Maar klik of geen klik, je moet ook zelf ondersteuning geven aan je coach. Goed 

samenwerken is samen de verslagen verwerken, wat aanpassen, als er iets moeilijk is dan kan je dat 

vragen aan je coach. Als mijn coach iets niet begrijpt, dan geef ik hem uitleg. Wij ondersteunen 

samen. Mijn coach ondersteunt mij en ik ondersteun mijn coach. We werken goed samen. Dat noem 

ik de samenwerking tussen verkenner en coach. Zo kan ik helpen. Je moet elkaar kunnen 

vertrouwen. 

Ik waardeer ook de andere leden in de adviesraad. Als ik 

mensen goed ken, dan probeer ik me in hun omgeving te 

zetten. Als de vergadering dan begint dan gaat de voorzitter de 

agendapunten overlopen en als er iemand vragen of suggesties 

heeft, dan mag hij het woord vragen, de voorzitter bepaalt dan 

of er wordt op ingegaan … Er wordt naar elkaar geluisterd en 

het tempo van de vergadering is op het gemak, zodat ik goed 

kan volgen.  Als ik iets vertel aan andere mensen dan zorg ik 

ervoor dat ze het goed begrijpen. Dat vind ik ook wel 

belangrijk, dat iedereen die in de adviesraad zit goed 

geïnformeerd wordt. Dat is bij ons zeker zo. 

Ik zou dan ook aan anderen die willen deelnemen aan beleid 

willen zeggen om eerst eens te kijken welke adviesraden er 

allemaal zijn in hun gemeente en welke thema’s daar aan bod 

komen. Het is belangrijk om een goede keuze te maken met behulp van je netwerk, je ouders of een 

coach. Zo kan je uitgroeien tot een stevige boom. 

 

 

 



Resultaten 

Hoe langer, hoe meer raakte ik ingewerkt in het rhizoom van beleidsparticipatie, waar de verkenners 

zich in voortbewegen. Door even mee te kunnen bewegen in dit rhizoom, in het web van onderling 

verbonden personen, waarden, drempels en mogelijkheden, enzoverder, werden bepaalde delen van 

ervan voor mij belicht. Hierbij kan ik nooit beweren om nu alle aspecten van het rhizoom te kennen. 

Dat valt ook niet volledig te kennen of te bevatten. Wel durf ik voorzichtig te stellen dat ik samen 

met de verkenners en ONT bepaalde inzichten over dit rhizoom deel, en te delen heb met u als lezer. 

In wat volgt gaan we daarom dieper in op de gelaagdheid van kwaliteitsvolle beleidsparticipatie. We  

willen u in het rhizoom meenemen, en proberen een voorstelling te maken van hoe we dit ervaren. 

Daarmee beantwoord ik ook aan de opdracht die één van de verkenners, Stef mij gaf. Hij vroeg me 

om als camera te fungeren. Stef zag mij als een observator, die alle bewegingen van de vier 

verkenners en ONT op vlak van beleidsparticipatie opnam zoals een camera, van op een bepaalde 

afstand. Hij gaf me de taak om daarna ook te tonen aan anderen wat ik gezien en geleerd had. Ik 

probeer deze taak ter harte te nemen, door met mijn mentale camera bepaalde aspecten van het 

rhizoom te belichten, die voor mezelf en de verkenners van betekenis zijn. Daarbij zal ik geregeld in-

of uitzoomen, scherpstellen, contrasten verscherpen of extra belichting hanteren, in een poging u te 

laten ervaren wat ik, al staande naast de verkenners heb ervaren. 
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Ervaring van kwaliteit aan 
beleidsparticipatie (Onderzoeksvraag 1) 

Bij het spreken over kwaliteit van beleidsparticipatie worden vaak enkele participatieladders erbij 

gehaald. Net zoals deze van Nelissen, aangevuld door Jansen (1997). Deze geeft een beeld van hoe 

participatie in de praktijk kan ingevuld worden. Niet alle invullingen, zoals die op de onderste treden 

van de ladder, garanderen dat de mening van burgers mee in rekening genomen worden. Hier 

dienen we behoedzaam voor te zijn (Van Hove & Goethals, 2011). 

 

In dit onderzoek pogen we dieper in te zoomen op beleidsparticipatie in de praktijk, en onze lens te 

focussen op de ervaring van kwaliteitsvol deelnemen. Gaandeweg stuitte ik op twee concepten die 

ONT vaak hanteert: meedoen en meetellen. Deze boden een omvattend kader om te spreken over 

kwaliteit aan beleidsparticipatie. Aan de hand van verzameld materiaal werkte ik deze twee duidelijk 

van elkaar onderscheiden concepten verder uit. 

Meedoen en meetellen 

Meedoen staat dan louter voor het deelnemen aan de activiteiten of handelingen die bij het 

vergaderen horen.  

- Je bent aanwezig op de vergaderingen 

- Je luistert 

- Je beantwoordt vragen die gesteld worden 

- Je voert taken uit die jou toebedeeld worden 

- … 

Feitelijk gezien wordt er dus ‘geparticipeerd’. Maar daarmee is er nog niets gezegd over het 

waarachtige karakter ervan. Het concept “meetellen” biedt wel mogelijkheden om daar iets over te 

zeggen. Zo vormt meetellen een aanvulling op meedoen, die het begrip beleidsparticipatie 

(betekenis)voller maakt. Wat houdt meetellen in: 



- Je raakt “ingepikt” 

Je bent mee met wat er gezegd wordt. Hiervoor is volledige, juiste en verstandelijk 

toegankelijke informatie noodzakelijk, zowel tijdens de vergaderingen als in andere vormen 

van communicatie zoals de verslaggeving of agenda. 

 

- Je kan je stem laten horen.  

Net omdat je ingepikt raakt. Zonder het gevoel van mee te zijn en van jezelf te kunnen laten 

horen in de vergaderingen is er geen sprake van een gevoel van meetellen.   

“Alleja, om gewoon ook mee te zijn in die [vergadering] vind ik het toch wel handig dat ik 

in de werkgroep geraak. Nu voel ik mij niet buitengesloten. Ma.. […]Alleja, ik voel mij zo, 

nutteloos.” (Kim) 

- Je spreekt zelf 

Soms wordt er voor personen met een verstandelijke beperking gesproken. Situaties werden 

aangehaald waarin voorzitters bij een vraag de coach aanspraken, in plaats van de persoon 

zelf. Als er voor jou gesproken wordt, kan er geen sprake zijn van volwaardige participatie. 

Verkenners voelen zich op die manier aan de kant gezet […] als een soort groep die van niets 

ni weet.” (Lid ONT). 

 

- Je hebt inspraak 

Inspraak hebben houdt in dat je erkend wordt als iemand die iets waardevols te zeggen heeft 

in de adviesraad. Je wordt aanzien als iemand met een bepaalde expertise, met een stem die 

het waard is om gehoord te worden. Je voelt je erkend en gerespecteerd als waardevol lid 

van de adviesraad, ookal zetel je vrijwillig in de adviesraad en niet voor je werk.  

 

“We zijn bij ONT niet opgeleid in toegankelijkheid. Wij zijn experten van ons leven.” 

(Stef)  

Concreter betekent dit dat je punten op de agenda kan zetten. Wanneer je iets zegt, wordt er 

aandachtig geluisterd en komt er al dan niet gewenst een reactie. Inspraak betekent ook dat 

je mee kan beslissen over acties die ondernomen zullen worden door de adviesraad. Naast 

meebeslissen kan je ook effectief actie teweegbrengen. Er wordt met andere woorden iets 

gedaan met wat je zegt. Jouw meningen en punten komen in het verslag, en worden indien 

nodig opgevolgd of heropgenomen op volgende vergaderingen.  

"Ze zijn dat aan het uitwerken" (Mr. Vliegende Hollander) "Het staat ook in het 

verslag he, het staat in het verslag dat het jouw idee was." (Bondgenoot) "Ik heb 

meer goesting!" (Mr. Vliegende Hollander) 

- Je voelt je deel van de groep 

Naast de voorgenoemde functionele kanten aan kwaliteitsvolle beleidsparticipatie, kwam 

ook deze subjectievere ervaring vaak aan bod. Het gevoel om niet alleen als lid, maar ook als 

persoon erkend en gerespecteerd te worden in de adviesraad lijkt van cruciaal belang te zijn. 

Informeel contact met andere leden, en je welkom voelen in de groep zijn hiervoor 

belangrijk. Dit zorgt ervoor dat een verkenner zich op zijn gemak kan voelen tussen de 

anderen in de adviesraad.  
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Samenvattend besluiten we dat de notie van het meetellen omvat wat kwaliteitsvolle 

beleidsparticipatie in grote lijnen voor de participanten in dit onderzoek omvatte. Het gaat hierbij 

dan vooral om actief deel zijn van de adviesraad, en dus een eigen bijdrage te kunnen leveren aan  

haar werking en algemener aan de samenleving. De wens iets van zichzelf bij te dragen blijkt een 

belangrijke drijfveer te zijn om deel te nemen aan het beleid. In het onderzoek van Hammel et al. 

(2008) wordt gewezen op de daarmee samenhangende nood aan steun van hun keuze tot deelname. 

Hierbij gaat het om meer dan alleen toegankelijkheid en coaching, maar voornamelijk om het gevoel 

gewaardeerd te worden. Dit als lid van de adviesraad, maar ook als persoon.  

Ik voel mij daar enorm gewaardeerd. Omdat ze gewoon met mij praten, en dat ze goeiendag 

zeggen. En als ik vragen over iets heb, moet ik maar gewoon vragen stellen. (Mr. Vliegende 

Hollander) 

Die ervaring van waardering, bleek enorm krachtig te zijn en grote invloed te hebben op de 

motivatie van verkenners om ondanks moeilijke situaties hun aspiraties verder waar te maken.  

Als kanttekening wil ik nog maken, dat hoewel bij ieder persoon deze grote lijnen van het begrip 

betekenisvolle participatie terugkwamen, er  verscheidenheid was in  concrete invulling die zij aan 

betekenisvolle beleidsparticipatie gaven. Er bestaat geen gouden regel om tot de ervaring van deze 

componenten te komen. Wat het voor iemand concreet betekent om  inspraak te hebben, om 

ingepikt te raken, enz. is immers iets dat individueel bepaald en uitgezocht dient te worden.  

Zonder te beweren dat deze manier van kijken beter is dan die van de participatieladder, kan gesteld 

worden dat deze begrippen uit de beleving van verkenners een meer doorleefd en gelaagd beeld 

geven over wat voor hen bij participatie van belang is. Het geeft een complexer en diepgaander 

gegeven weer, dan het opklimmen op treden van een vermeende ladder naar goede participatie.  

 

Opgepast voor schijnparticipatie  

Doorheen het onderzoek werd duidelijk dat er echter niet altijd sprake is van kwaliteitsvolle 

(betekenisvolle) participatie. Er kan ook sprake zijn van schijn- of valse participatie. Participatie is een 

begrip dat (te) vaak gehanteerd wordt en zo stilaan uitgehold raakt. Zo wordt ook bij 

schijnparticipatie gesproken over participatie, hoewel deze grondig verschilt van de definiëring die er 

in dit onderzoek aan geven wordt. Er kan gesteld worden dat er bij schijnparticipatie sprake is van 

‘meedoen’, maar niet van ‘meetellen’ of van inspraak. Participatie wordt hierbij gereduceerd tot een 

inhoudsloos of betekenisarm begrip.  

Het contrast tussen ideale/wenselijke situatie en bepaalde praktijken in de realiteit, kan groot kan 

zijn. Wanneer doet schijnparticipatie zich voor? Daarvoor draaien we de eerder besproken 

componenten van betekenisvol participeren (zie ‘Meedoen’) even om. 

- Je krijgt gebrekkige, onjuiste of ontoegankelijke informatie.  

- Je kan niet zelf spreken, er wordt voor jou gesproken 

- Je kan de agenda niet mee bepalen 

- Jouw stem wordt niet gehoord. Met wat jij zegt, wordt niets gedaan.  

- je kan niet mee beslissen over wat de adviesraad doet en kan dus niet mee voor 

actie/verandering zorgen. 



- … 

Bij ONT is geweten dat er soms “misbruik” gemaakt wordt van zogenaamde “participatie” van 

personen met een (verstandelijke) beperking.  

“Heel vaak is dat.. geen participatie en is dat eigenlijk de [leden] gebruiken om.. hun 

aanwezigheid gebruiken om te kunnen zeggen van: “Ze zaten erbij” en “Ze hebben mee 

kunnen stemmen”.” (lid van adviesraad)  

Dit om financiële middelen te verkrijgen, voor de “schone schijn” of om aan de buitenwereld te doen 

lijken alsof deze groep burgers ook geconsulteerd zijn, terwijl dit niet of onvoldoende grondig 

gebeurde (Van Hove & Goethals, 2011).  

“Sommige verenigingen willen de stem van personen met een verstandelijke beperking 

horen. Andere verenigingen moeten de stem van personen met een verstandelijke beperking 

horen. Vindt een organisatie het écht belangrijk om die mening te horen?” (Van Hove & 

Goethals, 2011, p.24).  

Dat is maar de vraag. Naast misbruik zijn er nog andere vormen van schijnparticipatie. Zo kan de 

aanwezigheid van een persoon met een beperking getolereerd worden, maar wordt het niet 

geapprecieerd wanneer deze persoon ook zijn mond opentrekt. Het is ook mogelijk dat er zonder 

enige vorm van dialoog beslist wordt over welke onderwerpen een persoon met een beperking kan 

meespreken, omdat gedacht wordt dat deze bepaalde onderwerpen toch niet zou aankunnen.  

Dit deed zich voor bij andere beleidsorganen waaraan Jan vroeger participeerde. Wanneer hij 

sprak, werd tegen zijn coach gefluisterd dat dit nu niet over personen met een beperking 

ging. Het ging nochtans over toegankelijkheid in de stad. Zo ging het de hele vergadering. 

Schijnparticipatie, of kortom het niet gerespecteerd worden als persoon met een stem die gehoord 

dient te worden, wordt door verkenners gevoeld. Deze negatieve ervaring beïnvloedt vaak de 

beslissing om (verder) te participeren of niet. Zoals Ben bijvoorbeeld, die bij het verzoeken om bij 

een adviesraad te kunnen meteen aanvoelde  “Dat ze ook niet happig waren om mij te 

verwelkomen.” Hij had meteen al geen zin meer om hier mee verder te gaan. Dit toont nogmaals aan 

hoe belangrijk de ervaring van waardering is bij beleidsparticipatie van personen (al dan niet) met 

een  beperking. Net als onderstaande quote: 

“De laatste keer dat ik geweest ben heb ik een compliment gekregen, van de leden. Ze zeiden 

dat het goed ging. Dat ik daar bij ben, ze zijn content.” (Mr. Vliegende Hollander) 

De vier verkenners doen aan beleidsparticipatie met als één van de voornaamste doelen het eigen 

leven verrijken. Daarvoor is het van cruciaal belang dat de participatie voor henzelf betekenisvol is. Ik 

zag dat de sleutel tot betekenisvolle beleidsparticipatie bij de verkenners voornamelijk lag in het 

kunnen bijdragen aan de werking van de adviesraad, en ruimer, aan de samenleving. De wens om 

iets van zichzelf te geven aan anderen en zo nuttig bezig te zijn is sterk aanwezig. Dit is een 

observatie die ook terugkomt bij het belevingsonderzoek van Hammel et al. (2008). Daarin wordt ook 

gesproken over het cruciaal belang van behandeld te worden met waardigheid en respect. Dit ligt in 

dezelfde lijn van wat ik leerde over participatie van de verkenners. Waardering van de bijdrage die ze 
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leveren blijkt voor de verkenners zeer belangrijk te zijn. De ervaring hebben om in de adviesraad 

gewaardeerd te worden als lid, met een bepaalde expertise, maar gewaardeerd worden als persoon.  

Waardering of respect en waardigheid, samen met de mogelijkheid iets te kunnen bijdragen aan het 

leven van anderen, maakt dat beleidsparticipatie voor de verkenners betekenisvol wordt. Deze 

aspecten vormen belangrijke drijfveren om aan beleidsparticipatie te doen en dit engagement vol te 

houden.  

“Ik wil zelf nog blijven opkomen voor de rechten van kabouters [personen met een beperking]. 

Ik wil advocaat voor hen zijn en blijven, op alle gebied. Zo wil ik er mee voor zorgen dat alle 

kabouters vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen in mensenland [de wereld]. Dat 

kabouters er door iedereen gerespecteerd worden als volwaardige leden” (extract uit portret 

van Jan) 

De kans om ten volle te participeren 

Als we het begrip betekenisvolle beleidsparticipatie scherpstellen, zien we dat het meer omvat dan 

alleen toegelaten worden in een adviesraad. Het stopt niet bij aan de vergadertafel zitten. Daar 

begint het nog maar net. Zoals al aangehaald heeft Martha Nussbaum (2009) het over rechten die 

opneembaar dienen te zijn (zie ‘onderzoekscontext’). Ook bij het recht op politieke participatie voor 

personen met een beperking is dit van tel. Er is een kans die ervoor zorgt dat het recht op inspraak 

voor ieder individu opneembaar wordt. Dat brengt mij bij een aantal randvoorwaarden die er voor 

verkenners bleken te zijn, om hun recht op inspraak op te nemen en hun stem te laten horen. 

Doorheen het onderzoek kwamen alvast volgende randvoorwaarden aan het licht. 

- Beschikken over basisinformatie: op de hoogte zijn van wat, waar, wanneer de 

vergaderingen doorgaan. Een voorbeeld van wat er gebeurt als dit niet zo is; 

 

“Ik heb 2 keer voor een gesloten deur gestaan. De derde keer zeiden ze, ge moogt er 

niet in, omdat ge iets mankeert.” (lid van ONT) 

 

- Fysieke toegankelijkheid van de accommodaties:  

Een aantal verkenners bij ONT zijn moeilijker te been. Voor hen is het belangrijk dat ze 

geraken waar ze moeten zijn, liefst met zo weinig mogelijk obstakels. Zo is er een participant 

die op weg naar de adviesraad en bij de adviesraad veel kasseiwegen met putten in de baan 

tegenkomt. Voor haar is het een echte inspanning om tot aan de adviesraad te geraken. Ook 

in het gebouw van de adviesraad kunnen er fysieke drempels zijn voor personen met een 

verstandelijke beperking. 

Zelfs voor verkenners die niet moeilijk te been zijn blijft fysieke toegankelijkheid een punt 

waarop gehamerd wordt. Ze denken vaak aan personen die bijvoorbeeld in een rolstoel 

zitten en door een draaideur moeten om ergens binnen te geraken. 

  

“Maar wat da ik doe, is, ik neem alle punten mee. Ook al gaat het over blinden, of 

gaat het bijvoorbeeld over mensen met een rolstoel. Omdat je in je achterhoofd 

[houdt], er zijn ook mensen met een verstandelijke beperking die bijvoorbeeld blind 

zijn.” (Jan) 



Dit is tevens een eerste voorbeeld van hoe verkenners niet alleen voor zichzelf, maar ook 

voor anderen in de samenleving wensen op te komen. 

- Volledige, juiste en toegankelijke info over te bespreken onderwerpen: 

Alleen met verslagen die ze begrijpen kunnen verkenners een mening vormen en de 

vergaderingen grondig voorbereiden. Ook tijdens de vergaderingen is het belangrijk dat er 

klare taal gebruikt wordt. Anders raken ze tijdens de vergadering moeilijk ingepikt. Zo wordt 

het moeilijker om de voorbereidde standpunten effectief te brengen op de vergaderingen. 

 

Klare taal betekent voor iedereen iets anders. Toch kan gezocht worden naar een aantal 

basispunten, om de verslagen voor personen met een verstandelijke beperking en anderen 

vlotter leesbaar te maken. Dit zijn dingen zoals afkortingen eerst voluit schrijven, zoals Stef 

oppert. 

 

- Goede voorbereiding 

Degene die de tijd kon nemen om voor te bereiden kan ook wel de stempel zetten. En 

dan zitten er veel mensen aan te horen en ja te knikken. Dat evenwicht is er niet 

altijd. (voorzitter) 

Sterk gelinkt aan volledige, juiste en toegankelijke info, is de randvoorwaarde om goed 

voorbereid naar de vergadering te kunnen. Een goede voorbereiding van verkenners houdt in 

dat verkenners hun standpunt op voorhand kunnen vormen over topics die op de agenda 

staan. Net zoals ieder ander lid, is het daarbij vooral belangrijk dat de mening gevormd kan 

worden over topics die van waarde zijn voor de persoon zelf en de achterban die hij of zij 

vertegenwoordigt.  

Wat een goede voorbereiding juist inhoudt leek te verschillen van verkenner tot verkenner. 

Een manier waar menige verkenners inspiratie uit haalden, was die van Mr. De Vliegende 

Hollander.  

[…] als we dus de verslagen krijgen, hij leest ze door, ik lees ze door. En uiteraard 

staan er veel afkortingen in en komen er moeilijke woorden in voor die je door moet 

nemen. En daarvoor gaan we bij elkaar zitten, een aantal dagen voor de vergadering. 

En vaak nog de dag zelf. Zodanig dat wat moeilijk is, dat ie dat toch meekrijgt. 

(coach) 

- Vertrouwen in eigen mogelijkheden/kunnen 

Stef beschreef dit vertrouwen hebben in jezelf aan de hand van een klinkend metafoor. Hij 

vergeleek zichzelf en andere personen met een beperking die aan een adviesraad deelnemen 

met een zaadje in een bloempot. In het begin is het belangrijk om beschermd te worden 

tegen invloeden van buitenaf. Daar dient de bloempot met potgrond voor, die het 

(ondersteunend) netwerk symboliseert. De bescherming zorgt er bijvoorbeeld voor dat er 

niet voor de verkenner gesproken wordt. Dankzij de bescherming kan het zaadje eerst veilig 

groeien tot een klein bloempje. Tot het sterk genoeg is om uit zijn pot te breken, uit zijn 

bescherming te breken. Dan kan de bloem pas echt gaan groeien, steeds sterker worden en 

zijn stem steeds luider laten horen.  
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Uit het feit dat de aanwezige verkenners op de member-checking “Mijn Gedacht” konden 

zich vinden in dit beeld, kan besloten worden dat vertrouwen in eigen kunnen belangrijk is 

voor verkenners om voor hun mening te durven uitkomen. In dat vertrouwen speelde steun 

van het netwerk van verkenners een belangrijke rol. Zo kan ook een ondersteunende self-

advocacy-groep als ONT een nodige boost geven om de beleidsparticipatie toch aan te 

durven. “Kom uit u kot!” (Stef) 

 

- Relationele toegankelijkheid:  

Relationele toegankelijkheid is een begrip dat bij ONT als derde vorm van toegankelijkheid 

benoemd wordt (ONT, 2012). Naast een fysieke en verstandelijke bestaat er ook een sociale 

component aan toegankelijkheid. Hiermee wordt voornamelijk bedoeld dat de groep waarin 

je binnen komt voor elkaar en voor jou openstaat. Is er respect voor elkaar en wordt er naar 

elkaar geluisterd? In een beleidsmilieu waar relationele toegankelijkheid op een hoog peil 

staat zal de input van ieder lid en dus ook dat van personen met een beperking gevaloriseerd 

worden.  

Enkel wanneer input van verkenners gevaloriseerd wordt, hebben zij kans om inspraak te 

hebben, om iets bij te dragen in de vergaderingen. Verkenners kunnen hun stem zo luid laten 

horen als ze willen. Als er niet geluisterd wordt zal er niets met hun punten gebeuren. Zo zijn 

we weer bij valse participatie aanbeland. Om deze reden vormt de relationele component 

aan toegankelijkheid een mooie aanvulling om na te denken over de kans die mensen krijgen 

om iets bij te dragen, om op betekenisvolle manier te participeren aan het beleid.  

 

- Structurele toegankelijkheid  

Uit het onderzoek kwam nog een andere vorm van toegankelijkheid naar boven, die we hier 

benoemen als structurele toegankelijkheid. Het gaat hierbij om een organisatie van de 

adviesraad en vergaderingen die toelaat dat een persoon op zijn manier en op zijn tempo kan 

spreken over onderwerpen die hij belangrijk vindt. Voorbeelden van structurele 

toegankelijkheid zijn: op tijd pauze nemen, een vergadertempo aannemen dat voor de 

verscheidenheid aan leden aangenaam is, voldoende tijd kunnen voorzien voor alle punten 

op de agenda, opties aanbieden aan de leden in manieren om stem te laten horen, enz. 

Structurele toegankelijkheid draagt zo bij tot kwaliteitsvolle inbreng van iedereen rond de 

vergadertafel. 

Deze vorm van toegankelijkheid is gelinkt aan relationele. Een groep die openstaat voor 

elkaar en elkaar respecteert zal waarschijnlijk meer oog houden voor ieders draagkracht bij 

het vormgeven aan vergaderstructuur.  

 
Een vergadercultuur fungeert soms als harnas. Als een harnas dat leden (met of zonder 

verstandelijke beperking) in een bepaalde/verwachtte manier van vergaderen aan 

beleidsparticipatie dwingt. Zo kunnen van bovenaf bij de beleidsmakers bepaalde 

gespreksonderwerpen geblokkeerd worden. Op deze manier wordt de agenda louter van 

bovenuit bepaald.  

 



“Wilt gij emancipatorisch gaan werken of het hebben over het VN-verdrag en daarin 

bijvoorbeeld de leden van een vergadering faciliteren en activeren tot inbreng vanuit 

het VN-verdrag dan gaat men zeggen: “Het VN-verdrag, dat maakt geen deel uit van 

de [adviesraad]”.” “ […] dat zijn andere tafels waar dit ter sprake moet komen.” (lid 

adviesraad) 

 

Er kan ook van de leden en lidorganisaties verwacht worden om op een vooral bepaald 

tempo een mening te vormen over een aantal onderwerpen. Op deze manier worden 

verkenners gegijzeld in bepaalde tijdsstructuren, opgelegd door de adviesraad of een 

beleidsorgaan. Soms wordt ook vooraf bepaald op welke manier er feedback gegeven dient 

worden, in de naam van functionaliteit. Zo heeft ONT soms het gevoel “gekocht” te zijn, door 

bepaalde instanties. 

 

In deze gevallen is er sprake van eenrichtingsverkeer. Er wordt eenzijdig top-down gewerkt, 

waardoor weinig of geen ruimte overblijft om bottum-up te werken. Het wordt moeilijk om 

eigen onderwerpen, die voor leden belangrijk zijn, op de agenda te krijgen. Daarnaast wordt 

het ook moeilijk om op eigen manier deel te nemen aan de adviesraad. Impliciet wordt een 

bepaalde manier van participatie voorgeschreven die leden verwacht worden zich eigen te 

maken. Er wordt leden en verkenners gevraagd zich in te passen in een bestaande 

structuur/cultuur van vergaderen, alvorens hun input gevaloriseerd zal worden. “De 

vergadercultuur lijkt veelal een ‘harnas’, waarin mensen niet worden gerespecteerd in hun 

eigenheid en niet de kans krijgen een volwaardige inbreng te doen.” (Van Hove & Goethals, 

2011, p.27).  Op deze manier krijgt slechts een bepaalde fractie van de leden, die het harnas 

past, de kans op inspraak. Dit is niet democratisch. Democratie valoriseert verscheidenheid 

(Biesta, 2011) en verbindt zich ertoe de verscheidenheid van burgers te horen.  

Vergadercultuur als harnas 

Dit bezwaar geldt ook voor de andere randvoorwaarden. Waar een vergadering bijvoorbeeld niet 

fysiek of verstandelijke toegankelijk is voor ieder lid, of waar bepaalde leden zich niet grondig kunnen 

voorbereiden, kan ook slechts een fractie van de leden gehoord worden. 

Naast dit democratisch bezwaar is er een tweede probleem met deze mechanismen. Door politieke 

participatie teveel vanuit het top‐down model op te vatten wordt self-advocacy van personen met 

een verstandelijke beperking verkeerdelijk geherdefiniëerd. (Van Hove & Goethals, 2011, p.28) Dan 

kan de vraag gesteld worden: "Does the policy‐led agenda and businesslike structuring of forms of 

self advocacy groups correspond with the actions and ambitions of the existing self advocacy 

movement?" (Goodley (2005) in Van Hove en Goethals, 2011, p. 28). 

Om verkenners (en andere leden) die kans op volwaardige inbreng wel te geven, is het van belang 

open te staan voor de manier en het tempo waarop deze inbreng op natuurlijke wijze gebracht 

wordt. We dienen los te komen van een traditioneel beeld waarin participatie er moet uitzien zoals 

‘Jan Modaal’ participeert (Van Hove en Goethals, 2011). Binnen dit beeld ben je als persoon die het 

anders aanpakt, pas volwaardig als je alles op precies dezelfde manier aanpakt als het ‘gemiddelde’ 

lid. Vanuit respect voor diversiteit dient gezocht te worden naar meer passende kaders om 

beleidsparticipatie te bekijken. Wanneer men wenst dat ook personen met een verstandelijke 
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beperking hun inbreng doen (Zie ‘Probleemstelling’), dan zal men er rekening mee moeten houden 

dat tijd daar een belangrijke voorwaarde voor blijkt te zijn.  

Daarnaast dienen ook personen met een verstandelijke beperking zelf te kunnen bepalen welke 

thema’s aan bod dienen te komen op de vergadering. Zij dienen te kunnen bepalen welke 

onderwerpen voor hen belangrijk zijn om op tafel te leggen. In de agenda dient dus ruimte voorzien 

te worden voor eigen onderwerpen, van ieder.  

Samenvattend 

Hieruit kan besloten worden dat voornamelijk toegankelijkheid van belang is om ook personen met 

een verstandelijke beperking een ware kans op inspraak te bieden. Hierbij gaat het over 

toegankelijkheid in de breedst mogelijke zin van het woord. Deze toegankelijkheid voor personen 

met een verstandelijke beperking voorzien vraagt extra inspanningen. Deze extra inspanningen of 

kosten kunnen door sommigen aanzien worden als een last. Nussbaum (2011) daarentegen spreekt 

in haar Capabilities Approach over de dwingende verantwoordelijkheid van de samenleving, om elk 

persoon van een ware mogelijkheid te voorzien om aan politieke participatie te doen. Gelijkheid in 

mogelijkheden om het recht op stem op te nemen is immers cruciaal om iedere burger te voorzien in 

gelijke menselijke waardigheid. Enkel dan kunnen we spreken van een samenleving die steunt op de 

democratische waarden van rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.  

Naast toegankelijkheid dient ook het beslissingsrecht in verband met beleidsparticipatie in de 

handen van de verkenners zelf te liggen. Dit leidt immers tot de ervaring van autonomie om het 

eigen leven te bepalen (Hammel et al., 2008). Vaak nog worden veel beslissingen over doen en laten 

van personen met een verstandelijke beperking voor hen gemaakt. Maar zoals bij Hammel et al. 

(2008) werd keuze en controle door ONT benoemd als een kerncomponent van wat participatie voor 

personen met een beperking zelf betekent. “Doing what you want when you want with who you 

want, it encompasses choice, control and freedom” (p. 1451)  



Beslissingsvrijheid kan bijdragen tot een betekenisvol karakter van participatie. Bij ONT staat men 

erop dat er steeds vertrokken wordt vanuit de interesses van personen. Ook participatie aan een 

adviesraad dient aan te sluiten bij persoonlijke interesses. Wanneer iemand interesse heeft om mee 

te doen aan het beleid, en daarenboven gepassioneerd bezig is met milieu kan het zinvoller zijn om 

naar mogelijkheden te zoeken die beide interesses met elkaar verbinden. Het heeft minder zin om 

deze persoon te forceren om pakweg naar een cultuurraad te gaan als dat hem niet interesseert. 

Aangezien de participatie in eerste plaats zinvol, betekenisvol hoort te zijn voor hen zelf, is het niet 

meer dan logisch dat zij controle behouden over eigen handelingen en beslissingen. Het gaat dan niet 

alleen om de keuze voor beleidsparticipatie, maar ook om de keuze van de adviesraad en de 

mogelijkheid om te stoppen wanneer dit gewenst is. Dat wil echter niet zeggen dat ze daarom 

volledig zelfstandig deze keuzes dienen te maken en uit te voeren (Hammel et al., 2008). 

Bondgenoten van de verkenners kunnen hen helpen bij het kijken waar hun interesses liggen, en 

waar die aansluiting vinden bij participatiemogelijkheden. Net zoals iedereen kunnen ook verkenners 

advies verlangen van personen die ze in vertrouwen nemen. Zolang daarbij maar vertrokken wordt 

bij de wensen en interesses van de verkenner zelf.  

Visueel kunnen besproken randvoorwaarden voor kwaliteitsvolle participatie op volgende manier 

worden voorgesteld. De invulling van de randvoorwaarden beïnvloedt de ruimte waarbinnen aan 

beleidsparticipatie gedaan wordt. Ze beïnvloeden in welke mate leden kunnen deelnemen en 

meetellen in een adviesraad.  
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Ondersteunende actoren  om stem te 
doen klinken (Onderzoeksvraag 2) 

Tot nog toe werd het al een aantal keer kort belicht: een ware kans op stem/inspraak is van belang 

om een ervaring van “meetellen”  en daarmee betekenisvolle participatie mogelijk te maken. In de 

praktijk wordt niet iedere verkenner eenzelfde mate van zulke kans geboden. Er zijn een aantal 

partijen die kunnen bijdragen aan de randvoorwaarden van verkenners op stem. Daarentegen zijn 

het ook diezelfde partijen die de mogelijkheden op inspraak kunnen hypothekeren. In wat volgt 

stellen we onze focus in op de impact die verschillende partijen kunnen hebben op de kans om stem 

te doen klinken. We zoomen daarbij respectievelijk in op de impact van een groep leden, persoonlijk 

netwerk, voorzitter en ondersteuning. 

Invloed van groep leden 
 

De groep van leden in een adviesraad waar je in gesmeten wordt als nieuw lid, kan een fameuze 

indruk op iemand maken. Deze indruk kan zowel positief, als negatief zijn. Een groep die openstaat 

voor jou als nieuw lid, als persoon met een beperking kan motiverend/bekrachtigend werken.  

Euh, het gevoel dat ze elkaar euh, goeiedag gaan zeggen. En dat achteraf, van die persoon 

kan vertellen wat je van iets vond en wat hij vond. Dat is zo gewoon die groep, die er nu zit, ik 

vind het enorm euh, positieve sfeer.” (Mr. Vliegende Hollander) 

Het gaat hier om een gevoel van persoonlijke veiligheid, binnen een sociaal milieu. Dit gevoel van 

veiligheid draagt bij tot een vertrouwensbasis die nodig is om actie te durven ondernemen (Hammel 

et al., 2008), om stem te laten horen. Bevorderend voor deze veiligheid is simpelweg leuk, 

aangenaam contact. Eventueel ook buiten de adviesraad.  

Zo bijvoorbeeld, zaterdag. Ik stond te wachten op de tram, zo euh, aan de Sint-Niklaaskerk. En 

er komen zo twee van de adviesraad, en ze zeggen “Dag Kim!” (Kim) 

Een gevoel van veiligheid in de groep lijkt voor iedere verkenner van belang te zijn. Het lijkt ook bij te 

dragen tot een gevoel van meetellen, en dus bij te dragen tot een betekenisvolle participatie. Dit 

alles is verbonden met de relationele toegankelijkheid van een groep, en dus de mate waarin men 

daar als verkenner deel van kan zijn. 

Daarnaast kunnen andere leden van de adviesraad verkenners ook op andere manier ondersteunen 

tijdens vergaderingen. Maarten heeft momenteel geen coach, maar vindt zowel bij voorzitter als 

andere leden praktische steun om de vergaderingen voor hem toegankelijker te maken.  

“Soms spreken ze veel te moeilijk en te vlug, in de adviesraad. En ik heb dat gezegd tegen de 

verantwoordelijke [voorzitter]. Ik heb verteld; “Met sommige woorden heb ik problemen”. En 

die stelde voor, om de volgende kaar naast iemand anders te gaan zitten, die ik ken. En die 

kan mij dan een beetje meer uitleg geven.” (Maarten) 



Persoonlijk netwerk van de verkenner 
 

Familie, vrienden of kennissen van een verkenner kunnen ook veel dynamiek teweegbrengen.  

Zo zag ik bij Mr De Vliegende Hollander dat naast zijn coach ook zijn moeder bijzonder talent 

heeft om een voet tussen de deur te krijgen.  Zij engageert zich in Vlaanderen voor de 

rechten van personen met een beperking, en zal niet twijfelen om samen met haar zoon voor 

zijn rechten op te komen.  

Bij Jan leerde ik hoe een vriend iemand het vertrouwen en de moed kan geven, om tegen de 

stroming in te gaan, en het heft, of beter het recht, in eigen handen te nemen.  

“Lil”, zegt hij, “Jij hebt mij het vertrouwen en de kracht gegeven die ik nodig had om mijn 

droom waar te maken. Dankzij jou heb ik het gedurfd. Jij bent samen met mij de strijd 

aangegaan. Je bent als een grote zus voor mij. Bedankt.” (extract portret Jan – over een 

bondgenoot) 

Mogelijkheden in de positie van voorzitters  
 

Voorzitters van een adviesraad bekleden per definitie een verbindende positie tussen ministers en 

schepen en de adviserende leden, die de burgers representeren. Ze bekleden een positie waarin veel 

mogelijkheden zijn om de stem van de beoogde doelgroep te doen klinken, of te missen. 

Mogelijkheden om hun stem tot de oren te brengen van zij die voor verandering kunnen zorgen. 

Ter illustratie, maak ik handig gebruik van een metafoor van een verkenner, waarin hij zijn 

adviesraad vergelijkt met een schip. De bemanning van het schip vormen de leden, en de voorzitter 

vormt de kapitein. De kapitein staat aan het roer, en kan het schip van de adviesraad dus in een 

bepaalde richting sturen. Dit kan hij op verschillende manieren doen.  

 

Een kapitein kan het roer in eigen handen 

nemen, en zelfstandig bepalen welke 

richting de boot van de adviesraad uitgaat. 

Hij kan ook naar slechts een beperkt 

groepje leden luisteren en hen mee de 

richting laten bepalen. Er wordt niet goed 

samengewerkt met de bemanning, want 

de richting wordt niet gezamenlijk 

bepaald. Op die manier vaart het schip 

tegen de wind in. Er is ook geen zon, die 

ondersteuning symboliseert. Er is althans 

geen ondersteuning voor iedereen. Het is 

met andere woorden moeilijk en 

vermoeiend vergaderen.  
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Maar een kapitein kan ook net wel goed 

samenwerken met de bemanning, zodat 

de richting van het schip gezamenlijk 

wordt bepaald. Zo vaart het schip met 

de wind mee, en is het voor iedereen 

aan boord aangenaam varen, 

aangenaam vergaderen. Bovendien 

staat dan de zon aan de hemel, die 

symbool staat voor passende 

ondersteuning voor ieder lid. 

 

 

Hieruit kunnen we besluiten dat voorzitters een positie bekleden met veel mogelijkheden om 

kwaliteitsvolle beleidsparticipatie te bestendigen in de adviesraad. Dit voor personen met een 

beperking, maar evengoed voor de andere leden. 

Doorheen dit onderzoek stuitte ik samen met de verkenners op een aantal goede en minder goede 

voorbeelden van hoe een voorzitter de voorgenoemde randvoorwaarden (Zie ‘Kans om ten volle te 

participeren’) kan hanteren.  

- Relationeel klimaat optimaliseren 

Dit houdt o.a. in om (nieuwe) leden zich welkom te doen voelen. Zoals verkenners 

aangaven zit dit vaak in kleine dingen.  

Ik voel me welkom omdat ze mij aanspreken met mijn naam. Omdat ze dan 

vriendelijk zijn tegen mij. (Kim) 

Daarnaast houdt het ook in om informeel contact houden met de leden, alsook de leden 

stimuleren elkaar beter te leren kennen. Hoe beter men elkaar leert kennen, hoe beter 

men zal kunnen samenwerken met elkaar.  

Dat zijn dus allemaal individuen en je moet die in overleg krijgen zodat ze als groep 

gaan werken. Dat ze mekaar appreciëren, dat ze leren wachten op elkaar, dat ze de 

tijd nemen, dat ze in ieders tempo volgen.(voorzitter) 

- (Verstandelijke) toegankelijkheid optimaliseren 

Voor verkenners is het van belang dat een voorzitter oog houdt voor klare taal. Zelf klare 

taal hanteren en eventueel recapituleren, wanneer een lid moeilijk vakjargon gebruikte 

horen hieronder. Dit kan trouwens ook in het voordeel zijn van andere leden.  

Als voorzitter openstaan voor vormen van ondersteuning kan ook cruciaal zijn voor 

verkenners. Zonder coach is het voor veel verkenners bijzonder moeilijk actief deel te 



nemen aan de vergaderingen. Dit geldt ook voor andere leden die bijvoorbeeld beroep 

dienen te doen op een tolk, spraakapparatuur of simpelweg een bril.  

Wat ook helpt om de vergaderingen te kunnen volgen, is wanneer een voorzitter 

voldoende structuur aanbrengt in de vergaderingen. Dit kan aan de hand van visuele 

ondersteuning, overzichtelijke lay-out van de agenda. Maar ook het mandaat om 

discussies tijdig af te ronden, en in te grijpen wanneer afgedwaald wordt is van waarde. 

Dit zorgt ervoor dat de vergadering minder stroef en vermoeiend verloopt, waardoor 

iedereen zijn focus er langer bij zal kunnen houden. 

- Mening van alle leden naar boven brengen 

Een voorzitter bezit de mogelijkheid om de mening van ieder lid naar boven te laten 

komen. Een voorzitter had dit begrepen en zag zichzelf daarom in eerste plaats als 

“Facilitator”. Hij rekende het zichzelf aan om de leden vragen te stellen, die hen zouden 

helpen hun mening te vormen, en zouden helpen deze dan ook te brengen.  

Voorzitter laat deelnemers goed aan het woord. Nadien weet je dat hij zelf een menin 

had. Toch liet hij de leden hun visie delen. Hij hielp met vragen en argumenten hun 

mening te verscherpen, zonder hier te veel in te sturen. Knap.(Field notes, 21maart) 

Als voorzitter kan je kansen bieden aan iedereen om aan het woord te komen. Zo komt 

men tot evenwicht in inspraak binnen de groep, wat bijdraagt tot een rijker en 

representatiever vergaderen. Een lid kan bijvoorbeeld expliciet bevraagd worden op zijn 

mening. Hier zijn verschillende manieren voor. Iemands mening kan direct bevraagd 

worden, tijdens een vergadering. Het kan ook minder direct, voor of na de vergadering, 

tijdens de pauze, via mail enz.  

Van deze zwijgzamere [leden] ben je als voorzitter wel voor of na vergaderingen 

informele input of meningen over bepaalde onderwerpen krijgen. Op deze manier 

leveren deze leden hun bijdrage aan de maatschappelijke raad. (voorzitter) 

Het kan belangrijk zijn hier als voorzitter oog voor te houden, aangezien bepaalde 

manieren om mening te laten horen beter bij leden kunnen passen dan andere. Het 

aanbieden van opties en opstaan voor verschillende vormen van stem laten horen, is met 

andere woorden een waardevolle tip van verkenners en ONT. 

Besluitend 

Het wordt duidelijk dat het een meerwaarde kan vormen wanneer voorzitters zich bewust zijn van 

deze mogelijkheden, zodat ze deze kunnen benutten. Informatie en beeldvorming naar voorzitters 

toe, zeker wanneer er personen met (verstandelijke) beperking in de adviesraad zitten, wordt 

hiermee van belang. Ook ONT heeft dat begrepen. Zo wordt duidelijk in één van hun recente 

projecten waarbij ze een methodiekenkoffer uitwerken.  

Deze koffer, expliciet bedoeld voor voorzitters, biedt manieren aan om tot een meer 

toegankelijke en aangenamere manier van vergaderen te komen, voor iedereen. Dit zonder 

aan functionaliteit en effectiviteit in te moeten boeten. Integendeel, deze methodieken 
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zouden voorzitters kunnen ondersteunen bij het naar boven halen van de mening van de 

verscheidenheid aan leden rond de tafel. De methodieken focussen zich dus niet slechts op 

personen met een verstandelijke beperking, maar voornamelijk op het voordeel dat ieder 

eruit zou kunnen halen. Zo merkte ikzelf tijdens vergaderingen vaak dat ik minstens even veel 

nood aan een pauze had als de verkenners.  

Coaching  
 

Coaching kan ook enorm veel deuren voor een verkenner openen. Meermaals verbaasde het me om 

te zien wat voor sterke dynamiek een coach voor een verkenner kan teweegbrengen.   

Zo zag ik een verkenner grote sprongen in vertrouwen en inspraak maken, nadat haar nieuwe 

coach amper één keer meegegaan was naar de adviesraad. Meteen had ze het gevoel iets 

beter mee te tellen, en voelde haar participatie plots wel nuttig aan. Twee punten waar ze 

gedurende een lange tijd al mee worstelde.  

De verkenner en haar coach hadden al snel een wisselwerking die vruchten afwierp. Wisselwerking is 

een begrip waarrond ONT veel werkt en praat (ONT, 2012). Een goede wisselwerking tussen 

verkenner en coach wordt gekenmerkt door een manier van samenwerken waarin beide partijen aan 

elkaar geven, en van elkaar leren. Het gaat dus verder dan een louter functionele relatie, waarbij 

coach de verkenner ondersteunt. Er is geen gouden standaard voor taken die een goede coach op 

zich neemt, en de manier waarop hij deze uitvoert. De notie goede coaching is voor iedere verkenner 

anders.   

Stef omschreef als belangrijke taak van een coach, het opvangen van zijn “sprakeloosheid” 

tijdens de vergaderingen of ondersteunen bij articulatie van zijn woorden. Voor Kim was dat 

geen probleem. Kim kreeg echter wel veel stress van de organisatie van papierwerk van de 

adviesraad. Een coach die ondersteunde bij de organisatie van verslagen etc. was voor deze 

verkenner dan weer belangrijk. Dit toont tevens aan dat goede coaching ook in kleine dingen 

kan zitten.  

Goede coaching is dus geen nauw afgelijnd begrip, waar een aantal richtlijnen voor bestaan. Het blijft 

eerder vaag. Althans, zo is het in het begin. Het komen tot goede coaching, of een goede 

wisselwerking is een zoekproces. Een proces waarin verkenner en coach zich op elkaar afstemmen, 

op zoek naar een manier van samenwerken die voor beiden aangenaam voelt.  

Wel kunnen uit onderzoeksmateriaal enkele grote lijnen of basiscriteria voor goede coaching 

onderscheiden worden. Elementen die steeds terugkwamen; 

- er is een “klik” tussen coach en verkenner, ze komen overeen  

- er is wederzijds vertrouwen  

- er is wisselwerking 

- een coach zorgt voor meer toegankelijkheid  

- de verkenner kan zelf spreken  

- de verkenner heeft het beslissingsrecht in handen, ook over de keuze van coach 



Interessant is de positionering die verkenners geven aan hun coach. Coach en verkenner staan 

expliciet naast elkaar, als twee gelijken, die samen zoeken naar betekenisvolle participatie.  

Coach als ondersteuner (als persoon)  

Dit alles doet denken aan empowerend werken. Empowerment bekijken we als een levenslang 

proces van streven naar autonomie, als een praktijk waarin men zich oefent in vrijheid en ontplooiing 

(Van Regenmortel, 2009). Er werd al benadrukt dat ieder een persoonlijk verhaal heeft (zie 

‘onderzoekscontext’). Ook streven naar autonomie of persoonlijke vrijheid is een hoogst persoonlijk 

proces (Rappaport, 1995). Er is dus geen eenduidige invulling van dit begrip mogelijk, net zo min als 5 

-stappen recepten om tot empowerment te komen.  

Iemand ondersteunen op zijn zoektocht naar empowerment, kan dan alleen wanneer je een idee 

hebt van wat dit juist voor de persoon betekent. Interactie met deze persoon, in relatie treden met 

elkaar, is daarom een basisvoorwaarde voor empowerend werken. Samen op weg gaan, naast elkaar, 

als twee gelijken. De verkenner als ervaringsdeskundige van zijn of haar leven, de coach als 

ervaringsdeskundige in het proces van (samen) zoeken naar empowerment. Luisteren dus en 

erkennen van de ander in zijn manier van zijn. Zo wordt samen oog gehouden voor (veer)krachten en 

van de persoon en voor kansen om over drempels heen te raken, waarop door een coach 

krachtgericht ondersteund wordt (Van Regenmortel, 2009). 

Een valkuil bij het empowerend werken, is de ander afhankelijk maken van je ondersteuning. Een 

manier waarop dit vermeden kan worden is vertrekken vanuit de mens. De sturing of regie van het 

proces wordt bij de verkenner gelegd. Als expert van zijn eigen manier van zijn, van zijn leven, weet 

de persoon waarschijnlijk zelf het best waar naartoe gestreefd dient te worden. Als coach komt het 

er dan eerder op aan om grenzen te bewaken. Samen met de persoon denken welke aspecten of 

gevolgen van het streefdoel hij of zij als schadelijk zou ervaren, of welke dingen schadelijk zouden 

zijn voor anderen. Samen op zoek naar wat passende participatie voor de persoon zou kunnen 

betekenen. Participatie op maat.   

 

Hierin ligt voor verkenners en ONT het verschil tussen een ondersteuner en een begeleider. Bij een 

ondersteunende relatie wordt mee in het zoek- en leerproces van de persoon gestapt. Een coach is 

enkel verbonden aan de persoon met een beperking zelf en vertrekt dus vanuit het perspectief van 

de verkenner.  

Je begeleider is geen coach. Een coach is iemand die losstaat van de voorziening. Die meegaat 

met jou  naar de adviesraad. Een begeleider wordt betaald. En een coach wordt niet betaald. 

(Jan) 

Hierbij kan het zijn dat een coach bijvoorbeeld de koppigheid en het vermeende ‘lastige gedrag’ van 

een verkenner net niet probeert te onderdrukken, maar dit soms zelfs zal ondersteunen. Dit wanneer 

koppigheid in teken staan van het recht in eigen handen nemen, van empowerment. Dit sluit aan bij 

wat Jan nog vertelde over de bijdrage die een coach kan leveren, wanneer iemand bijvoorbeeld 

geweigerd wordt omdat hij “iets mankeert”.  
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Met de coach meegaan en zeggen; “U kan deze persoon niet weigeren.” Maar dat is de 

bedoeling van een coach. Je duwt dan een beetje van.. Ah kun jij voor mij een plekje maken. 

(Jan) 

Een coach kan dus pushen om de rechten van verkenners op te eisen. Zelfs zelf-advocaten deinzen er 

dus niet altijd van terug beroep te doen op anderen om te geraken tot waar ze willen en waar ze 

recht op hebben. En soms net wel, wanneer ze dingen zelfstandig willen doen, en de coach als 

belemmerend ervaren (Van Hove & Goethals, 2011). Zo wordt opnieuw duidelijk hoe het voor 

coachen vaak balanceren, zoeken is naar hoe best ondersteund wordt. 

Een opvoeder is naast de persoon met een beperking ook gekoppeld aan een voorziening, en zal zich 

ook hun visie dienen te waarborgen. Ook voor een coach en verkenner die in een voorziening woont, 

kunnen er zo extra drempels zijn. Zo kan het duo rekening moeten houden met de uren waarop de 

voorziening de coach toelaat te bezoeken, om de vergaderingen voor te bereiden bijvoorbeeld. 

Hiermee wordt het soms moeilijker om empowerend te werken. Dit wanneer de invulling die een 

persoon aan empowerment geeft, in tegenspraak is met de visie die de voorziening hanteert. Er zijn 

dus van buitenaf opgelegde grenzen aan empowerend werken van de opvoeder, waar die er bij een 

coach als begeleider minder aanwezig zijn. Daar zijn er immers enkel de grenzen van beide personen 

zelf, en van andere betrokkenen die samen bewaakt dienen te worden. Dit tenzij de coach ook 

rekening dient te houden met een voorziening. 

Samenvattend: Ondersteuning, meer dan ‘professionele’ 

begeleiding 
 

Het onderzoeksmateriaal toont ons dat ondersteuning meer is dan het klassieke pedagogische 

denken in het één op één werken, met een coach bijvoorbeeld. Er kan eerder gesproken worden van 

een ondersteunend netwerk dat een verkenner achter zich heeft staan.  

In dit ondersteunend netwerk is plaats voor een coach en voor een self-advocacy-groep zoals ONT. 

Maar daarnaast is er evenveel ruimte voor vrienden, familie, kennissen, andere leden en de 

voorzitter van de adviesraad,  enz. Dit geldt ook voor verkenners, die een netwerk uitbouwen van 

bondgenoten. Sommige verkenners zijn er erg goed in om de juiste mensen achter zich te scharen. 

Stef weet bijvoorbeeld enorm goed welke mensen hij best aanspreekt, om een stap dichter bij zijn 

persoonlijke doelen te komen.  

Visueel kan het netwerk van de vier verkenners op vlak van beleidsparticipatie, op volgende manier 

worden voorgesteld.  

 

 

 

 



Alle actoren staan met elkaar in verbinding rond het thema beleidsparticipatie. Daarnaast is er ook 

ruimte voor het persoonlijk netwerk van een verkenner, dat minder rechtstreeks betrokken is bij de 

participatie, maar hier toch een niet te onderschatten invloed op kan uitoefenen. De actoren in het 

netwerk van de verkenner, zijn allen potentieel ondersteunend. 
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Complex samenspel van actoren 

Tot hiertoe ben ik vrij rechtlijnig geweest in de uitwerking van kwaliteit aan beleidsparticipatie en de 

rol die ondersteuning daarbinnen speelt. Dit als toegankelijke inleiding tot een complex en 

multidimensionaal begrip: kwaliteit van beleidsparticipatie bij personen met een verstandelijke 

beperking. We belichtten al een aantal lagen of lijnen die dit begrip bevat, evenals hoe deze met 

elkaar in verbinding en mogelijks in spanning staan.  

In wat volgt wordt een visuele voorstelling gemaakt van hoe reeds besproken elementen met elkaar 

in verbinding staan. Hierbij nodig ik u uit om naar deze weergave van het rhizoom rond 

kwaliteitsvolle beleidsparticipatie te kijken als fractie van een geheel. Alsof het een stuk van een 

kaart was. Een kaart waarop van eender welk punt vertrokken kan worden, een ingang gevonden kan 

worden. Een ingang om mee te gaan in het gelaagde en soms zelfs tegenstrijdige denken over het 

dynamische proces van zoeken naar hoe betekenisvol aan beleidsparticipatie te doen. Daarnaast 

bent u volledig vrij om verder te gaan dan ik ga, en nieuwe connecties te maken, nieuwe 

overlappingen of spanningen te vinden, binnen of buiten het belichte deel van dit rhizoom. Een 

rhizoom op zich is immers ook steeds in productie, in wording, en hoort zo  gedacht te blijven 

worden en in beweging te blijven. Deze voorstelling is daarom ook niet meer dan een momentaire 

‘vastlegging’ van een zich steeds evoluerend fenomeen. Net zoals een portretfoto slechts een 

momentaire opname vormt van een punt in een levenslang evolutieproces/lijn van een mens.  

Mogelijkheid tot wederzijdse beïnvloeding 
 

Gedurende het voorbije anderhalf jaar liep ik mee met verkenners en coachen van ONT,  en trad ik in 

contact met voorzitters en andere leden. Dankzij het contact met deze mensen die verscheidene 

posities binnen beleidsparticipatie innemen, kwam ik tot inzicht dat de deelname van verkennes aan 

de adviesraad niet louter om hen draait. Verkenners komen binnen in een ruimere, vooraf bestaande 

context aan betekenissen en structuren, waarbinnen zij zich een bepaalde positie toe-eigenen. Ze 

vormen een nieuw element in een systeem dat voor hen al draaide, waarin zij plots inhaken en 

meedraaien. Een verkenner komt in een systeem terecht waarin alle betrokken personen of 

instanties een invloed  uitoefenen op elkaar. Alles en iedereen kan de smoothness van de 

bewegingen van het ganse systeem beïnvloeden, evenals die van afzonderlijke personen in dat 

systeem. Alles en iedereen binnen het veld van de adviesraad staat in verbinding met elkaar. Zo 

illustreert volgend voorbeeld. 

Bij Mr Vliegende Hollander benut de voorzitter zijn capaciteit en mandaat om structuur in de 

vergaderingen te brengen. Hij overloopt punten op de agenda strikt in volgorde, en rond 

discussies af wanneer ze van deze topics afwijken. De voorzitter bepaalt het tempo, dat Mr. 

Vliegende Hollander meestal als aangenaam ervaart. Maar wanneer over een heel technisch 

onderwerp gesproken werd, dat hij bijzonder moeilijk vond, was dit tempo niet meer 

aangenaam. De vergadering was plots niet toegankelijk meer en Mr. Vliegende Hollander 

overwoog om te stoppen.  



Dit toont aan dat er veel elementen op elkaar inspelen, en in hun interactie bepalend zijn voor een 

kans op betekenisvolle participatie. Een voorzitter die structuur en een aangenaam tempo in 

vergaderingen brengt (a) leidt niet automatisch tot een toegankelijke vergadering (b). Kwaliteitsvolle 

participatie is niet zomaar een stap zetten van a tot b.  

Beleidsparticipatie kan daarom als een rhizoom omschreven worden. Zoals Honan & Sellers (2007) in 

hun onderzoek curriculum als rhizoom beschrijven, kan over beleidsparticipatie het volgende gezegd 

worden. Rhizomatisch bekeken omvat beleidsparticipatie elke situatie, gebeurtenis en persoon, die 

verkenners op hun weg tegenkomen. Maar het omvat ook de reis zelf, en het geclaimde domein of  

veld. 

 

Als we de voorbije resultaten samenvoegen tot zulk rhizoom, kan dit visueel voorgesteld worden op 

volgende manier.  

Verkenner, coach, andere leden en voorzitter staan rechtstreeks met elkaar in verbinding, door hun 

deelname aan de adviesraad. Daarnaast is ONT indirect verbonden met dit geheel van de adviesraad, 

door hun opvolgende en ondersteunende rol naar de verkenner en coach toe. Daarnaast kunnen 

verkenners in een adviesraad zetelen als vertegenwoordiger van ONT, waardoor de verbinding 

explicieter wordt. Ook beleidsmakers zijn op indirecte manier verbonden met de adviesraad, door de 

adviserende functie van deze laatste. Dit verbond van actoren, beweegt zich rond beleidsparticipatie, 

rond een balanceren tussen meedoen en meetellen. Deze beweging speelt zich af in een ruimte die 

beïnvloedt wordt door fysieke, verstandelijke, structurele en relationele toegankelijkheid binnen een 

adviesraad, evenals de tijd die de actoren gegund wordt om te groeien, en het beslissingrecht dat ze 

in handen hebben in verband met hun participatie.  
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Personen brengen eigen bagage mee  
 

Ook elementen die ogenschijnlijk buiten het veld van beleidsparticipatie staan, kunnen zich plots 

toch aan jou onthullen als daar rechtstreeks mee verbonden. Het verrast even, om te ontdekken, hoe 

de onderdrukkende geschiedenis van een verkenner in een voorziening plots verklaart waarom het 

zo cruciaal is voor hem om steeds antwoord te krijgen op zijn vragen. Vroeger kreeg hij immers 

volgend antwoord;  

 

“Wat er in mensenland [de wereld buiten de voorziening]gebeurt, is niet belangrijk. Jullie 

hebben dat niet nodig.” (extract uit portret Jan) 

Even sterk verbaast het je om de eigen agenda van een verkenner in werking te zien op de 

adviesraad.  

“Het is nodig dat mensen met een beperking naar de vergadering gaat. Als ik naar de 

vergadering ga, dan ben de enige mens met een verstandelijke beperking. Maar eigenlijk 

moeten we iedereen bereiken. Dus eigenlijk wil ik zeggen, kom uit u kot, wordt een vlinder, 

dat we daar samen kunnen zitten met mensen met een beperking. Dat was eigenlijk mijn 

droom.” (Stef op Member-check “Mijn Gedacht!”) 

Uiteraard brengen niet alleen de verkenners eigen bagage mee. Ook bij de leden en voorzitters zijn 

er drijfveren te vinden in het persoonlijke leven. Zoals ouders van personen met een beperking, die 

ijveren om zich in te zetten voor de rechten van personen met een beperking. Dit bijvoorbeeld om 

een onrecht tegen hun kind recht te zetten, hoewel het besef aanwezig is dat dit onrecht eigenlijk 

nooit weer rechtgezet kan worden.  

Het is bijzonder om als buitenstaander te zien hoe levens van de personen binnen het veld op elkaar 

inhaken, en het geheel van beleidsparticipatie in een adviesraad maken tot wat het is. Het is 

bijzonder om te ervaren hoe onder het schijnbaar objectieve, functionele oppervlak, een diepere, 

vaak persoonlijkere dimensie blijkt te zitten. Een dimensie die plots de puzzelstukken in elkaar doet 

vallen, zodat het vol en betekenisvolle karakter van beleidsparticipatie zichtbaar wordt.  

 

Drijfveren en motivatie 

Deze persoonlijke bagage omvat ook de drijfveren die mensen motiveren om aan het beleid deel te 

(blijven) nemen. Gedurende het onderzoek zag ik leden, waaronder verkenners, en voorzitters 

volhouden, ondanks de bijzonder moeilijke omstandigheden van hun participatie.  

“Voor mij is dat echt moeilijk.  Voor mij is echt zo een hutsepot. Zo met groenten en 

komkommer in. En zijde gij daar echt niet mee mee. Alleja.” (Stef) 

Naarmate de tijd vorderde en ik verkenners en andere leden beter leerde kennen, kon ik dieper 

kijken in waar ze hun doorzettingsvermogen uit bleven putten. Zoals een Kim die vurig strijd voor een 

toegankelijke stad voor iedereen, de wens van Mr. De Vliegende Hollander om schepen van verkeer 

te worden, of;  



“Niemand heeft te praten. Mijn stem. Ik spreek met mijn stem. Dat geeft de macht aan ons.. 

[…] Het gaat ook over ons hé!” (Stef) 

“Ik heb altijd de indruk dat jullie meegedwongen worden in een soort verhaal waar jullie niet 

aan willen meedoen.” (onderzoeker) “Zeker niet.” [lacht] “Maar ik ben er wel zeker van dat 

het [deelname van leden] een verschil maakt [voor het beleid].” (voorzitter) 

De kracht van (het geven en nemen van) tijd 
 

Beleidsparticipatie van verkenners vormt een proces van (samen) zoeken en groeien in het laten 

horen/doen klinken van stem. Dit groeiproces wordt bij ONT vaak besproken aan de hand van “zaad-

kiem-boom”-methodiek. Iedere verkenner begint als een zaadje dat geplant wordt. Na een tijd groeit 

het uit tot een kiem, die dan verder kan doorgroeien naar een grote, sterke boom of een verkenner 

die zijn stem weet te doen klinken. Er wordt hierbij gesproken over de noodzaak van een rijke 

bodem, van water en van zon.  

En Mr De Vliegende Hollander voegt daar nog aan toe, dat alle dingen ook simpelweg tijd 

nodig hebben om te groeien.  

Graag wil hij naar de toekomst toe nog groeien in iets technischere onderwerpen, die 

momenteel nog moeilijk voor hem zijn. In die onderwerpen wil hij zich nog inwerken, op zijn 

tempo. Omdat alles al vrij goed loopt bij zijn beleidsparticipatie, vertelt hij dat het enige dat 

hij daarvoor nog nodig heeft, louter tijd zou zijn. Hij krijgt deze kans ook. Samen met zijn 

coach stelde hij aan de voorzitter voor dat.. De voorzitter gaat akkoord, waardoor Mr De 

Vliegende Hollander expliciet de tijd en ruimte krijgt om zich op zijn manier in te werken in 

de vergaderingen. Hij vindt dit zelf fantastisch, en benoemt dit als zijn “kans voor de 

toekomst”.  

Tijd oogst ervaring. Net zoals een verkenner die al jarenlang ervaring met adviesraden heeft. Uit veel 

raden is hij uitgestapt, omdat hij hierin zijn stem niet goed kon laten klinken. Hij heeft lang moeten 

zoeken, maar is nu al jaren lid van een adviesraad die hij acht als een goed kanaal om aan 

verandering te werken. Mede dankzij zijn uitgebreide ervaring, geniet hij nu in de adviesraad een 

comfortabele positie. Hij heeft een soort evenwicht gevonden, dat voor veel verkenners nog even 

zoek blijft. Bij het vinden en onderhouden van dit evenwicht speelt tijd ongetwijfeld een rol. 

Hetzelfde gaat op voor goede coaching. Zowel coach als verkenner dienen elkaar en de adviesraad 

eerst te leren kennen. Het is even aftasten vooraleer je als coach kan inschatten wat juist wanneer 

van jou verwacht wordt.  

Gelet op de complexiteit van de [materie] is de taak van de coach mijns inziens zeer complex. 

Enerzijds moet de coach zelf voldoende inzicht hebben in de behandelde beleidsmaterie om 

de bespreking heel snel te kunnen vatten. Tegelijkertijd moet hij dit duiden aan de coachée. 

(voorzitter) 

Zoals ikzelf ervoer wanneer ik Stef coachte, gaat dit zoeken gepaard met twijfel en onzekerheid. Wat 

me persoonlijk opluchtte was dat de verkenner mij expliciet de tijd gaf om samen met hem te 
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zoeken, welke positie ik best innam. We zouden gewoon samen zoeken. Ik stond er plots niet meer 

alleen voor.  

Zoals voordien vermeld is ook vertrouwen een kernelement voor een goede wisselwerking tussen 

coach en verkenner. Vertrouwen vraagt tijd. Zo wordt duidelijk bij Mr De Vliegende Hollander; “Ik 

ken mijn coach al twintig jaar.” Het is een vriend van de familie, die Mr De Vliegende Hollander’s hele 

leven al over de vloer komt. Elkaar zo goed kennen, helpt bij vertrouwen en bij wisselwerking. 

Tijd geven en tijd kunnen nemen is naar mijn mening een vaak onderschatte kracht. Tijd schenkt 

vrijheid, en de ruimte om het op jouw manier en jouw tempo te doen. Tijd en ruimte krijgen, laat de 

druk op je schouders meteen zakken. Je tijd kunnen nemen is cruciaal om rustig te ontdekken welke 

positie jij kan innemen in een adviesraad, om uit te zoeken hoe je een bijdrage kan leveren aan hun 

werking, hoe je aan betekenisvolle beleidsparticipatie kan doen. 

 

Samenspel: Sprekende illustraties  

In wat volgt zoomen we uit om het besproken assemblage van op grotere afstand te bekijken. Twee 

vormen van samenspel worden overlopen. Deze kwamen meermaals terug doorheen het 

onderzoeksproces, en werpen illustratief licht op de participatiecontext van de verkenners. Ten 

eerste wordt aangehaald hoe aan minderheden extra voorwaarden gesteld worden om politieke 

rechten op te nemen. Zo zijn er voor personen met een verstandelijke beperking in het beleid 

impliciet extra voorwaarden aanwezig, om hun stem te doen klinken. Ten tweede zoomen we nog 

iets verder uit, om scherp te stellen op hoe verkenners net als anderen in de context van vermeende 

algemene democratische crisis zitten, die beleidsparticipatie beïnvloedt. 

Spreken onder voorwaarden 
 

Na een tijd viel het op dat de nota “spreken onder voorwaarden” regelmatig verscheen als 

kanttekening bij mijn uitgewerkte observaties. Onder meer bij een vergadering van BP, waar een 

gesprek met beleidsmakers van een bepaalde adviesraad besproken werd.  

De aanwezigen van ONT bleven na dit gesprek achter met een sterk “wij-zij gevoel”.  Zo werd 

door de beleidsmakers gesteld dat Kim zich beter wat zou oefenen met een coach over hoe 

de punten te brengen op de vergadering. Als het zo ver was, “komt [Kim] niet uit haar 

woorden” (Field notes vergadering BP, 12 maart). In het portret kwam dit ook sterk naar 

voren. Kim diende zich eerst de taal en cultuur van de adviesraad eigen te maken. 

“Enkel wie de taal van de adviesraad spreekt, krijgt een stem.” (medewerker ONT) “Maar dat 

is onmenselijk!” (verkenner op spoor 2 BP) 

 

Op deze manier worden verkenners en ongetwijfeld andere leden soms gedwongen in een 

specifieke, vooraf bepaalde manier van participeren. We hadden het hiervoor al over een harnas, 



wat per definitie iets is waarin iemand zich in dient te passen en werkt dus vrijheidsbeperkend. Enkel 

wie het harnas past, krijgt de kans om ten volle te participeren.  

Daarenboven drong de adviesraad in kwestie sterk aan om snel feedback te geven over een aantal 

onderwerpen waar zij de stem van personen met een verstandelijke beperking in wouden horen. 

ONT diende zich dus aan te passen aan het tempo van de adviesraad, en aan de onderwerpen waar 

zij over wouden spreken. ONT voelt zich “gekocht”.  

“Maar eigenlijk moeten wij ons eigen ding doen”. (Stef)  

Dit probleem komt ook bij andere adviesraden terug, en wordt door een voorzitter benoemd als “een 

participatie van moeten”. De boodschap die ONT duidelijk wil maken aan de adviesraden is de 

volgende; 

“Als ze de stem van ONT willen horen, gaan ze rekening moeten houden, niet alleen met de 

inhoud, maar ook met de vorm!” (medewerker ONT) 

Dit materiaal maakt duidelijk dat de manier waarop verkenners aan beleidsparticipatie doen, niet 

altijd overeenkomt met hoe dit verwacht wordt. Soms antwoordt een verkenner naast de kwestie, 

wanneer een vraag hem niet volledig duidelijk was. Soms verdwijnt een verkenner tijdens de 

vergadering meermaals naar het toilet, omdat hij een dringende nood aan vlucht of pauze heeft. 

Soms zegt een verkenner niets tijdens een vergadering, en lijkt hij niet op te letten, omdat het hem 

en zijn coach gewoonweg niet lukt ingepikt te raken in de materie van de vergadering. Soms heeft 

een verkenner gewoon meer tijd nodig. Deze dingen worden niet altijd door iedereen geapprecieerd, 

en dat kan bijdragen tot een negatievere perceptie over de capaciteiten van personen met een 

beperking. Een perceptie die niet aansluit bij de realiteit. Er ligt dus zeker druk op de verkenners, om 

zich tegenover anderen te bewijzen als capabel om aan beleidsparticipatie te doen. Een druk die bij 

deze personen zeker niet kleiner wordt wanneer zij bijna altijd als eerste en enige persoon met een 

(verstandelijke) beperking in de adviesraad zetelen.  

Maar ik ben soms bang om mezelf beschaamd te worden. […] Het gaat over de inhoud, van u 

als persoon. […] Maar soms is dat beschaamd zijn van, allee, ik zit hier alleen met een 

beperking.  (Stef) 

Het gaat vaak soms zelfs om meer dan zich louter als capabel te bewijzen. Verkenners worden soms 

meegesleept in een druk zichzelf als even capabel te bewijzen, als de andere leden van de 

adviesraad. Of beter, om zich te bewijzen als op dezelfde manier capabel. Deze druk om te voldoen 

aan een bepaald beeld van de participerende burger, legt voor verkenners extra voorwaarden of 

drempels op, om hun stem te laten horen. Drempels die er voor andere leden minder zijn. Deze druk 

bracht Stef in een tweestrijd, tussen het zijn van lid van de adviesraad en lid van ONT. Deze twee 

lidmaatschappen leken in spanning met elkaar te staan.  

Hij kon ervoor kiezen zich volledig te smijten in de adviesraad, en alle topics daar volgen. 

Maar dit is een veeleisend engagement, waarop hij letterlijk geen tijd meer overhouden om 

aan ONT deel te nemen. Hij zou daarnaast ook moeten inboeten aan zijn entiteit als zelf-

advocaat, dat leden van ONT typeert. “Maar eigenlijk moeten wij ons eigen ding doen”. 

(Stef).  
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Zoals hiervoor al vermeld, wordt self-advocacy van verkenners soms gedwongen zich in te passen in 

een vooraf bepaalde vergaderstructuur. Hierdoor wordt self-advocacy gereduceerd tot een tool, om 

te weten te komen wat personen met een beperking vinden van een opgelegd aanbod (Van Hove & 

Goethals). Er blijft geen ruimte meer over voor de verkenners om buiten de grenzen van dit aanbod 

te denken, om op te komen voor hun rechten en waar zij in geloven, en zijn vervolgens geen zelf-

advocaten meer.  

Stef voelde deze dreiging soms: “We moeten oppassen dat we niet misbruikt worden […].”, 

zegt hij dan. 

Huidige organisatie van adviesraden en aanwezige minder ruimdenkende ideeën over hoe best 

geparticipeerd wordt, dwingt verkenners mogelijks om te kiezen. Alles kan ingezet worden op het 

worden van “Jan Modaal”, die aan beleidsparticipatie doet, en daarmee eigen gedachtegoed en dat 

van ONT over recht op verscheidenheid aan de kant zetten. Er kan ook gekozen worden dit 

gedachtegoed te behouden. Dit heeft mogelijks gevolgen op de erkenning en waardering die je 

geniet als lid van een adviesraad. Maar vanuit besproken gedachtegoed kan wel geijverd worden 

voor erkenning en respect van diversiteit, zoals ONT doet. Het wordt duidelijk dat al deze wegen 

allesbehalve gemakkelijk zullen zijn. In hun keuze voor welke weg, zijn verkenners uiteraard vrij. 

Spreken onder voorwaarden: Ruimer dan enkel personen 

met een verstandelijke beperking 
 

Door sommigen wordt gesteld dat onze samenleving vandaag in een algemene ‘democratische crisis’ 

vervat zit (De Winter, 2005). Sommige schrijvers suggereren dat deze crisis, gekenmerkt door een 

groeiende desinteresse in politiek, resulteert uit een gebrek aan interesse en motivatie bij de burgers 

(Biesta, 2011, p.10). De schuld komt dus expliciet bij de burgers te liggen. Zij zijn niet competent 

genoeg, en zien het belang van democratische waarden niet voldoende in. De burgers, en vooral de 

jongeren dienen dringend geschoold te worden tot betere burgers, om tot betere democratie te 

kunnen komen (De Winter, 2005). Massale inzet op burgerschapsvorming, om de ‘slechte’ burgers 

terug bij het gareel te laten lopen is het gevolg hiervan.  

Zo ging ik met een aantal verkenners en medewerker van ONT naar een workshop rond 

beleidsparticipatie van personen met een beperking. Al snel kreeg ik het gevoel geschoold te 

worden, in het feit dat ze dienden te participeren en in hoe ze dat moesten doen. De 

overheid bood immers “enorm veel kansen tot participatie”, die vaak onbenut bleven. Er 

werd gezegd dat participeren moeilijk is, en dat sommigen dan liever in hun (luie) zetel 

blijven zitten. “Moeilijk gaat ook”, werd er gezegd. Er was nood aan meer mensen die 

kunnen en willen participeren. Ik noteerde: “Gaan wij dan beslissen dat ze moeten 

participeren, hoe en wanneer? En als ze dat niet doen, hen een schuldgevoel geven? Is dit niet 

te dwingend?” (13 maart) 

 

Dit voorbeeld lijkt de overheersende maatschappelijke visie ten aanzien van democratisch 

burgerschap te illustreren. Het wordt duidelijk dat binnen deze visie, burgers geforceerd worden in 



een bepaalde manier van participatie, van zijn, die door de meerderheid in de samenleving 

gewaardeerd wordt. De manieren van zijn, denken en doen die daar van afwijken worden als 

minderwaardig beschouwd, en soms zelfs als gevaarlijk aangeduid. Deze burgers voldoen niet aan 

het verwachte plaatje, met als gevolg dat hun mening niet of minder wordt gevaloriseerd. Ze worden 

immers aanzien als niet democratisch capabel. Zo worden bepaalde groepen burgers op politiek vlak 

buiten spel gezet, en dus ingesloten in de samenleving als uitgesloten (Rancière in Biesta, 2011). 
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Discussie 

Uit de resultaten kunnen bepaalde implicaties gehaald worden naar organisatie van 

beleid/adviesraden toe. Dit om meer personen met een verstandelijke beperking aan te trekken om 

aan beleidsparticipatie te doen en dit vol te houden. Implicaties die niet alleen in hun voordeel, maar 

mogelijk ook in dat van andere leden kunnen spelen. 

Uit de werking van ONT die steeds nieuwe verkenners blijft vinden wordt duidelijk dat er wel degelijk 

personen met een verstandelijke beperking zijn die interesse hebben om aan beleidsparticipatie te 

doen. Bovendien biedt de werking een overtuigend pakket informatie die aantoont dat dit 

engagement ook effectief gedragen kan worden, op een manier die een bijdrage levert voor henzelf 

evenals voor anderen en het beleid. Meer geïnteresseerden aansporen deze vorm van participatie 

aan te durven en vol te houden, kan mijns inziens door een streven naar de realisatie van 

betekenisvolle participatie. Een participatie die door de personen zelf als nuttig en waardevol 

ervaren wordt. Een participatie waarin ze een engagement aangaan met een sociale context, 

waaraan ze iets kunnen bijdragen. Dit biedt de mogelijkheid tot empowerment, en verrijking van het 

eigen leven.  

Zoals Nussbaum ben ik van mening, dat  het voor deze democratische samenleving, die beweert te 

berusten op rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid als grondwaarden, een plicht is om het recht op 

politieke participatie voor iedereen opneembaar te maken. Deze plicht is dwingend, en laat geen 

uitzonderingen toe. Enkel dan kan gesproken worden over een gelijke menselijke waardigheid op 

politiek vlak. In wat volgt worden een aantal bescheiden suggesties gegeven over hoe dit mogelijks 

aangepakt kan worden.  

Steeds terugkerend thema: Spreken onder voorwaarden 
 

Bij ‘onderzoekstcontext’ werd het al aangehaald. Zoals Nussbaum stelt (2009), worden de wetten 

gemaakt door de meerderheid. De voorkeur van de meerderheid bepaalt daarmee ook de invulling 

daarvan in de praktijk. Zo zal hun voorkeur ook bepalend zijn voor de organisatie en praktijk van 

adviesraden. Onbedoeld kan dit leiden tot bijkomende drempels, of nadelen voor minderheden zoals 

verkenners. Zoals al aangehaald, kunnen aan hen zo extra voorwaarden gesteld worden om hun 

stem te doen klinken. Ze dienen zicht te bewijzen als capabele politieke burgers. 

Dit doet sterk denken aan visies die democratisch burgerschap omschrijven als een vooraf bepaalde 

set basiscompetenties. Voor goed burgerschap is het nodig dat burgers zich een bepaalde set kennis, 

competenties en houdingen eigen maken, alvorens ze inspraak kunnen uitoefenen. Vaak worden 

kerncompetenties voor democratie geopperd zoals;  op de hoogte zijn van de actualiteit, en daarover 

een mening kunnen vormen; sociaal verantwoordelijkheidsgevoel; actieve maatschappelijke 

participatie, enz. (De Winter, 2005). 

Biesta (2011) gebruikt de sprekende metafoor van de kudde schapen, om deze visie ten aanzien van 

democratisch burgerschap te duiden. De goede burgers, die beschikken over de set competenties, 

vormen samen de kudde schapen, die netjes bij elkaar en in dezelfde richting lopen. De burgers die 
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deze competenties en attitudes niet onder de knie hebben, vormen die enkele schapen die tegen de 

richting in of buiten de kudde lopen. Ze onderscheiden zich van de homogene kudde. Deze burgers 

worden gezien als niet democratisch capabel en worden soms zelfs aanschouwd als een bedreiging 

voor de sociale/democratische orde van de samenleving. Input uit deze hoek over hoe de 

samenleving eruit zou kunnen zien, wordt zelden gevraagd of gehoord. Wat nodig geacht wordt bij 

deze burgers, is om hen zo snel mogelijk terug bij de kudde te krijgen. Dit zodat ook deze schapen 

terug netjes in het gareel lopen, zoals iedereen, en zich niet meer ‘tegendraads’ gedragen.  

 

Druk op verkenners zich te bewijzen als capabele burgers  

Zulk denken over democratie, dat onze huidige samenleving kenmerkt, leidt tot een druk op de 

verkenners om zich te bewijzen als even capabel als de andere leden zonder beperking. Dit terwijl zij 

zich helemaal niet te bewijzen hebben als capabel op dezelfde vlakken en op dezelfde manier als 

andere burgers. En hoewel ze soms meegesleept worden in die druk, willen ze zich zo ook helemaal 

niet zo profileren. Dat is immers in tegenspraak met de claim die de verkenners proberen te maken.  

De verkenners hebben in feite een duidelijke vraag naar een nieuwe identiteit. Ze zijn zelf-advocaten, 

die willen opkomen voor zichzelf, hun rechten en hun eigenheid. Ze willen niet zomaar leden met 

inspraak zijn. Ze willen leden mét een verstandelijke beperking zijn, die op hun eigen manier aan 

inspraak kunnen doen. Bij participatie gaat het in belangrijke mate ook om inclusie (Hammel, 2008). 

Geïncludeerd worden in alle aspecten van het leven, niet als gelijken, maar wel als gelijkwaardig. Bij 

de verkenners zag ik een duidelijke wens om bij hun participatie niet te moeten inboeten aan 

verscheidenheid. Ze staan vaak op hun collectieve verscheidenheid. Ze benadrukken hun eigenheid 

als personen met een verstandelijke beperking, maar tegelijk ook hun individuele verscheidenheid, 

als persoon.  

Dit duidt een spanning aan die leeft bij verkenners in het beleid. Waar ze er op momenten op staan 

om niet speciaal behandeld willen worden, schrikken ze er op andere momenten niet van terug zich 

expliciet te beroepen op het feit dat ze een verstandelijke beperking hebben. Zo vinden ze kracht als 

groep mensen, die voor hun rechten en voor erkenning kan ijveren.  

Verkenners doen afwisselend beroep op hun homogeniteit als groep, als op de heterogeniteit 

aanwezig binnen de groep. Op de homogeniteit wordt de nadruk gelegd wanneer het belangrijk is 

om op te komen voor zichzelf als personen met extra noden en verscheidenheid ten aanzien van 

andere groepen. Op de heterogeniteit binnen de groep wordt gestaan, op momenten waarop ze niet 

allemaal over dezelfde kam geschoren willen worden. Zo willen verkenners lang de ene kant dat 

adviesraden (en de hele samenleving) toegankelijk is voor iedereen. Langs de andere kant willen ze 

niet dat op adviesraden voor hen bepaald wordt welke ondersteuning ze nodig hebben, om de 

vergadering toegankelijk te maken. Ze wensen daarin gezien te worden als de expert die ze zijn, als 

de expert van hun eigen leven. Opnieuw wordt duidelijk, participatie van personen met een 

beperking is een balanceringsact (Hammel, 2008). 

 



Nieuwe kijk op democratisch burgerschap 
 

Zoals gesteld suggereert men soms dat de algemene ‘democratische crisis’, gekenmerkt door een 

groeiende desinteresse in politiek, resulteert uit een gebrek aan interesse en motivatie bij de burgers 

(Biesta, 2011, p.10). De schuld ligt bij de burgers die niet voldoende competent zijn en geschoold 

dienen te worden (De Winter, 2005). 

Wat opvalt is dat doorheen deze visie een sociaal probleem, algemeen verval van hedendaagse 

democratische politiek, vertaald wordt als individueel probleem. Hierbij worden structurele oorzaken 

over het hoofd gezien, en wordt de manier waarop vandaag aan democratie en politiek vormgegeven 

niet in vraag gesteld. Net zoals bij de workshop, wordt de vraag waarom bestaande kansen niet 

benut worden niet gesteld. Zonder verder te kijken naar contextuele factoren, worden de personen 

zelf beschuldigd van luiheid.  

Denkers, zoals Biesta, zetten zich af tegen deze visie. Waar anderen stellen dat we betere burgers 

nodig hebben om tot betere democratie te komen, werpt Biesta op dat we betere democratie nodig 

hebben om tot betere burgers te kunnen komen. De terugtrekking van het burgerschap wordt hierbij 

niet gezien als de oorzaak van de democratische crisis, maar net als het gevolg ervan. Ze worden uit 

de politiek geduwd, door een gebrek aan ware kansen op politiek burgerschap (Biesta, 2011). 

Hier wordt duidelijk met een andere bril naar democratisch handelen gekeken. Eerder aangehaalde 

visie wordt beticht van een voorbijgaan aan  het feit dat er meer dan één mogelijke manier bestaat 

om een democratische samenleving uit te bouwen. De huidige manier waarop wij in West-Europa 

doen aan democratie is slechts een construct, rond de basiswaarden die democratie kenmerkt. Toch 

zijn er vandaag tendensen die de huidige vorm van democratische samenleving naturaliseren (Biesta, 

2011). Nochtans kan er sprake zijn van “consensus about the ethico-political values of liberty and 

equality for all, [but] dissent about their interpretation.” (Biesta, 2011, p 4).  

De kudde schapen werd in de vorige visie gezien als de enige mogelijke en aanvaardbare vorm van 

democratische samenleving. Hier zien we echter de kudde verschijnen als slechts een representatie 

van één specifieke vorm van democratie. De kudde gaat slechts akkoord zich op te stellen rond de 

waarden van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en vrijheid, maar kan wel altijd zijn vorm/opstelling 

rond die waarden betichten. De kudde schapen of de samenleving kan zo gezien worden als een 

democratisch project, dat nooit af of compleet is (Biesta, 2011). Dit “signifies the always necessary 

incomplete nature of a particular democratic ‘settlement’” (Biesta, 2011, p. 4).  

Slechts wanneer een act van burgers ook de sociale orde kan herstructureren kan er gesproken 

worden van de mogelijkheid tot democratisch burgerschap. Slechts wanneer ook buiten de 

getekende lijnen gekleurd kan worden. Democratie wordt hierbij niet langer benoemd als een 

vaststaande orde van een samenleving, als consensus. Democratie wordt hier benoemd als een 

moment van dissensus, een moment waarbij bestaande orde doorbroken wordt en voorgesteld 

wordt de lijnen van de samenleving te hertekenen. Dit is het moment waarop een schaap in de 

kudde net de andere kant op kijkt, zich onderscheidt van de andere schapen. Een moment of act 

waarbij een nieuwe identiteit geëist wordt, die een tot nog toe onbestaand handelingsrepertoire 

vraagt (Biesta, 2011). Als voorbeeld haalt hij aan hoe vrouwen in de 20e eeuw streden om stemrecht. 

“They do not want to become men, but they want to become women with the right to vote (Biesta, 
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2011, p.5). Net als bij de claim van de verkenners, gaat het hier om een act die een opening maakt 

voor iets nieuws. Met hun claim beogen verkenners een herstructurering van bestaande sociale orde, 

en vragen zij daarin expliciet ruimte voor eigen en nieuwe manieren van doen aan 

beleidsparticipatie. Verkenners worden met andere woorden democratische subjecten, die een 

moment van “democratic agency” (Biesta, 2011) vertonen dat de moeite waard is om gehoord te 

worden. 

Tijdens dit onderzoeksproces zag ik niet alleen verkenners momenten van democratic agency 

vertonen. In Oost-Vlaanderen is er wat te doen geweest rond leden van een adviesraad die 

uit het RPC van Oost-Vlaanderen stapten. Hiermee kaartten ze een onrecht aan, dat ze niet 

langer mee wilden onderhouden (Beel, 2013). Als gebruikers werden ze meegesleept in een 

verhaal van schaarste aan middelen voor ondersteuning en zorg voor personen met een 

beperking in Vlaanderen. In de RPC’s kregen zij een aantal dossiers van personen van op de 

wachtlijst voorgeschoteld die stuk voor stuk schrijnend waren. Iedere persoon had duidelijk 

een dringende nood aan (middelen voor) ondersteuning. Zij konden echter slechts een aantal 

dossiers versneld middelen toekennen. Het werd een kiezen van de meest schrijnende 

situaties in de hoop, om zo de schaarste te verdelen (Campe et al, 2013). De gebruikers zijn 

een tijd meegegaan in dit verhaal, in deze bestaande ordening. Maar op een moment 

beslisten ze buiten de lijnen te gaan kleuren, en te eisen dat de minister meer middelen 

vrijmaakte in plaats van te blijven inzetten op manieren op de schaarste zo ‘goed mogelijk’ te 

verdelen. “Schaarste kun je niet blijven verdelen” (Beel, 2013, p.1) Ze maakten dus een claim, 

die aanzet tot het wijzigen van de bestaande orde, en zo ruimte te maken voor een nieuwe 

aanpak.   

Dit is een act van democratie. Eentje die voor even bijzonder veel impact beloofde te 

hebben, toen ook de andere partijen uit de RPC van Oost-Vlaanderen stapten om dezelfde 

redenen. Na een tijd hoorde ik van een lid van de adviesraad echter dat die andere partijen 

toch zwichtten, waarmee het systeem van schaarste verdelen voorlopig verderdraait. Dit tot 

waarschijnlijke geruststelling van het kabinet ministers. Hun ordening staat voorlopig onder 

minder druk en bedreiging. Een lid van de adviesraad liet weten dat ze zich verwachten aan 

druk naar gebruikers toe om ook te zwichten, en zich “niet meer zo tegendraads te 

gedragen”, om het oude systeem helemaal terug tot rust te brengen. “Onze dromen zijn 

nachtmerries voor machthebbers” (Field notes workshop, 13 maart), sluit hier perfect bij aan. 

Hoewel de acts van de verkenners en de leden van besproken adviesraad sterke democratische 

claims zijn, is nooit zeker of ze hoog genoeg raken in het beleid om te slagen. Tot nu toe zagen we 

daar twee redenen voor. Ten eerste is er voor personen met een beperking nood aan voldoende 

toegankelijkheid van adviesraden in de breedst mogelijke zin.  Zoals gesteld is er echter meer dan dat 

nodig om ook effectief tot verandering aan de bestaande sociale orde te komen. Eigen aan 

adviesraden is immers dat zij het beleid enkel adviseren, en een beleidsorgaan per definitie niet 

kunnen dwingen hun advies ter harte te nemen. Of het effectief tot verandering komt, hangt dus af 

van de mate waarin schepen of ministers openstaan voor hun claim. Het zijn immers de schepen of 

ministers, die de macht bezitten om eigenlijke verandering te verwezenlijken. 

Niet alleen bij verkenners is er met andere woorden nood aan kansen die zorgen voor verbinding 

van private met publieke domein. Zo wordt het mogelijk dat persoonlijke aspiraties tot collectief 



niveau geraken, waarop er op collectief, politiek niveau voor verandering gezorgd wordt (Biesta, 

2011). Algemeen gezien is er met andere woorden nood aan meer ruimte voor bottum-up processen.  

Nood aan ware kansen tot beleidsparticipatie - implicaties 
 

Er is met andere woorden nood aan meer en ware kansen om aan politieke participatie te doen. 

Hierbij wordt het belangrijk om voorbij te gaan aan het aanwijzen van een schuldige voor de 

vermeende democratische crisis.  

Dit biedt immers ruimte voor het ontdekken dat machts- of besturingsprocessen minder eenvoudig 

in elkaar zitten. Foucault leerde ons dat het geen zin meer heeft een “hoofd” als onderdukkende 

kracht van het volkslichaam aan te duiden. Sinds de opkomst van moderne natiestaten in de 20e 

eeuw lijkt er immers sprake te zijn van een lichaam dat blijft functioneren, zonder “hoofd” of 

onderdrukker. Wij burgers lijken onszelf te besturen. De macht is dus niet meer lokaliseerbaar zoals 

ze vroeger was, in een dictator die een hele natie overheerste. Machtsprincipes zijn intrinsieker 

geworden (Foucault in Lemke, 2002). Het gedrag van mensen blijkt in functie van maatschappelijke 

doeleinden te liggen, zoals het veilig stellen van algemene welvaart. Burgers werden stilaan 

geresponsabiliseerd, en geleerd dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor eigen succes en geluk. Ze zijn 

zichzelf beginnen besturen om zoveel mogelijk voordeel uit bestaande orde te halen, om 

bijvoorbeeld zoveel mogelijk persoonlijke welvaart te verwerven. Daarnaast kijken ze ook naar 

anderen als verantwoordelijk voor eigen slagen en geluk. Zo responsabiliseren individuele burgers 

anderen, om zich ook als zelf-verantwoordelijke burgers op te stellen (Foucault, in Lemke, 2002). 

Burgers geleiden zichzelf en anderen, op een manier die in overeenstemming staat met 

maatschappelijke doeleinden, die door de meerderheid als wenselijk aanschouwd worden.  

Het zijn met andere woorden de burgers zelf die ervoor zorgen dat huidige sociale en politieke orde 

blijft bestaan. Burgers worden op vrij dwingende manier geleerd de orde mee te onderhouden, en 

verder uit te bouwen, aangezien er niet meteen een weg naast lijkt te bestaan. Iedereen heeft deel 

aan bestaande manier van leven.  

Deze processen van besturing en zelfbesturing zijn niet intrinsiek negatief of positief. Ze kunnen er 

echter wel toe leiden dat bepaald onrecht in de samenleving aanvaard wordt in plaats van in vraag 

gesteld wordt. “Dat hoort er nu eenmaal bij, want de samenleving is zoals ze is” kan er gedacht 

worden. Burgers kunnen zichzelf in een machteloze positie zetten, wat Freire benoemt als “Cultuur 

van het Zwijgen” (1972). Dit terwijl er wel degelijk mogelijkheden zijn om van binnenuit bestaand 

systeem, weerstand te bieden, en openingen te creëren voor iets nieuws en meer rechtvaardig 

(Foucault, 1999 in Lemke, 2002). Er kan steeds buiten grenzen gegaan worden, de getekende lijnen 

kunnen steeds en door ieder hertekend worden. 

Gedeelde verantwoordelijkheid 

Verder gaan dan een schuldige/slechterik aanduiden voor hedendaagse sociale problemen, biedt 

ruimte voor de vraag naar hoe ware kansen om ten volle/betekenisvol te participeren er uit dienen 

te zien. In plaats van een schuldige aan te wijzen, dient de waarom-vraag gesteld te worden. 

Waarom worden de ‘geboden kansen’ van de overheid voor personen (met een beperking) zo weinig 
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benut? Wat maakt dat leden en verkenners bij bepaalde adviesraden gedemotiveerd raken en/of 

afhaken? 

Een eerste aanzet tot een antwoord haalde ik uit de gemaakte observaties van verkenners en hun 

adviesraden. Specifiek voor de verkenners die meewerkten aan dit onderzoek was toegankelijkheid 

in de breedste zin van het woord een eerste basisvoorwaarde. (zie resultaten ‘randvoorwaarden’).  

Uit besproken machtsprincipes wordt daarnaast duidelijk dat een hertekening van de lijnen van 

beleidsparticipatie binnen adviesraden een gedeelde verantwoordelijkheid wordt. Een 

verantwoordelijkheid van zowel ministers, beleidsmedewerkers, voorzitters als de leden zelf. Om tot 

betekenisvolle beleidsparticipatie te komen, die leden toelaat hun private aspiraties tot op collectief 

niveau te brengen, dienen ze samen een experiment uit te voeren (Biesta, 2011). Ze dienen samen te 

zoeken en al doende te groeien naar een manier van vergaderen die ware inspraak van de 

verscheidenheid aan leden optimaliseert. Een manier van vergaderen/doen aan beleidsparticipatie 

die daarmee ook de kwaliteit van beleidsparticipatie binnen de adviesraad maximaliseert. Binnen dit 

zoeken dient ook aandacht te zijn voor mogelijkheden om wat besproken wordt in de adviesraad tot 

op collectief niveau te krijgen, om zo tot effectieve verandering te komen.  

Na de periode waarin ik met verkenners en ONT meeliep, denk ik al enkele kenmerken van zulk 

zoekproces gezien te hebben. In wat volgt zet ik deze kort uiteen, als suggesties om tot zulk 

zoekproces te komen dat betekenisvolle beleidsparticipatie beoogt voor iedereen, en in het 

bijzonder voor personen met een verstandelijke beperking. 

 

 

Relationele toegankelijkheid als vertrekpunt 

Het onderzoeksmateriaal wijst uit dat relationele toegankelijkheid openingen kan bieden om tot 

betekenisvolle participatie te komen. Openstaan voor elkaar biedt ruimte om met elkaar in 

ontmoeting te gaan en dialoog op gang te laten komen. Dit ontmoeten is belangrijk, aangezien de 

rhizomatische manier van kijken naar beleidsparticipatie ons leert, dat er niet zomaar tot 

betekenisvolle participatie gekomen kan worden. Daartoe komen is geen lineair proces van punt a 

naar punt b. Het is een proces “van a tot z”, zoals Stef zegt. Het zit complex in elkaar. Pasklare 

antwoorden zijn er niet. En dus heeft het geen zin daar naar op zoek te gaan. Betekenisvolle 

participatie werd voordien al beschreven als een niet objectief meetbaar begrip. Het kan niet 

gemeten worden aan de hand van activiteiten die aantonen dat iemand meedoet (zie ‘Meedoen’). Er 

is ook een subjectieve en persoonlijke component aan dit begrip, dat we hier omschreven als 

meetellen. Enkel in dialoog met de ander, kan gekomen worden tot een doorleefd begrip van wat 

betekenisvolle participatie concreet betekent voor de groep leden van een adviesraad. 

Een voorbeeld hiervan is hoe je als coach bij ONT geen richtlijnen of pasklare antwoorden 

krijgt, over wat goede ondersteuning is. Je bent op ontmoeting en dialoog met de verkenner 

aangewezen om te leren wat dit kan betekenen voor de verkenner en voor jezelf. Je 

probeert, en leert samen met vallen en opstaan. Je zal merken dat hoe beter je de persoon 

leert kennen, hoe beter je kan inschatten welke ondersteuning wanneer gewenst wordt.  



In ontmoeting gaan met de ander of een “encounter” (Davies & Gannon, 2009) aangaan om het 

perspectief van mensen te kunnen horen wordt belangrijk. Davies’ Pedagogy of Listening (Fahlgren, 

2011), biedt een strategie om tot zulke ontmoeting te komen. Het gaat om een manier van luisteren 

waarin men openstaat voor de ander en voor een diversiteit aan expressie die deze ander kan 

gebruiken. In navolging van Ceppi & Zini (1998; in Davies & Gannon, 2009) wordt er gesproken over 

de ‘hundred languages’ die mensen gebruiken om zich uit te drukken. Luisteren dient dan ook een 

luisteren met alle zintuigen en het hele lichaam te zijn, om open te kunnen staan voor deze talen van 

de ander.  

Dit houdt in dat men zich openstelt voor het onbekende of de verschillen in de ander. Daarmee 

wordt ruimte gecreëerd om te leren van elkaar en te groeien. We kunnen onszelf immers bekijken als 

permanent on-af, permanent in wording, permanent “becoming” (Deleuze & Guattari, 1980, in De 

Schauwer, 2011). Becoming is dan een voortdurend proces waarin we openstaan voor verschil in 

onszelf en in de ander om op die manier te blijven ‘worden’, buiten onze eigen grenzen kunnen 

treden. Leren en worden gebeurt hierbij per definitie in relatie of in ontmoeting met de ander. 

Dit ontmoeten en openstaan voor elkaar biedt openingen om te leren kennen wat verstandelijke, 

fysieke toegankelijkheid, passende ondersteuning, inspraak enzoverder voor iemand, voor een 

verkenner betekent. Het biedt de mogelijkheid begrip te krijgen van wat participatie voor iemand 

betekent. Het biedt daarenboven kansen om sterktes en krachten van personen te zien, die soms op 

het eerste zicht overschaduwd worden door beperkingen of moeilijkheden/lastigheden. Zo kunnen 

ook drempels gezien worden die betekenisvolle participatie nog in de weg liggen. Van daaruit kan 

men samen beginnen zoeken naar hoe een vergadering best georganiseerd wordt, om passende 

participatie voor ieder lid te bestendigen.  

Dit vraagt om twee groepen die respectievelijk een bepaalde vorm van expertise aannemen. Er 

zullen facilitators nodig zijn, om dit proces van samen zoeken en worden te trekken. Deze personen 

kunnen al doende een expertise opbouwen in het bestendigen van een relationeel toegankelijk 

klimaat waarin ontmoeting en dialoog mogelijk wordt. Een expertise in het empowerend werken, en 

dus de regie uit handen durven geven, dialoog faciliteren en daarnaast louter grenzen bewaken. De 

leden langs de andere kant dienen daarbij erkend te worden in hun expertise over het eigen leven. 

Zij zijn de expert van de betekenis die zij geven aan betekenisvolle participatie. Beide expertises zijn 

verschillend maar gelijkwaardig, en aan elkaar gebonden. De ene kan immers niet bestaan los van de 

ander. 
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Ontmoeting en dialoog 

Deze manier van zoeken naar goede beleidsparticipatie doet denken aan de metafoor waarmee Stef 

zijn adviesraad omschreef als boot. Hij maakt op die manier duidelijk dat hij wenst dat een voorzitter 

als kapitein samenwerkt met de leden als zijn bemanning. Wisselwerking tussen deze twee partijen is 

van enorm belang. Beide partijen geven aan elkaar, leren van elkaar, als gelijkwaardigen. Samen 

denken ze na over de koers van het schip, om ze vervolgens samen te nemen. Dan vaart een schip 

met de wind mee, en schijnt de zon. Dan is het aangenaam vergaderen voor iedereen, en voelt elk lid 

zich ondersteund.  

Deze metafoor biedt een aantal argumenten om samen met de leden, en dus ook met de leden met 

een verstandelijke beperking aan “praxis” te doen. Praxis (Freire, 1970) is een (leer)proces waarin 

reflectie en actie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Reflecteren over de manier waarop 

binnen de adviesraad aan participatie gedaan wordt, reflecteren over de manier waarop het 

beleidsorgaan en de vergaderingen georganiseerd zijn. Dit om daarna over te kunnen gaan op actie, 

om daar dan weer over te reflecteren, enz. De metafoor maakt duidelijk dat er alvast personen met 

een verstandelijke beperking zijn, die gemotiveerd zijn om hier mee over na te denken.  

Zo kan er aan praxis gedaan worden over hoe constructief vorm gegeven kan worden aan de agenda. 

Of over hoe een bepaald onrecht binnen het beleidsorgaan aangekaart kan worden. Er kan aan praxis 

gedaan worden over hoe meer structuur in de vergaderingen gebracht kan worden, wanneer er 

pauze genomen dient te worden, welke manieren mogelijk zijn om mensen aan het woord te laten, 

en ga zo maar door.  

Dit ook effectief uitproberen en het tijd gunnen om te groeien, kan enkel uitwijzen of verkenners en 

andere leden dit engagement kunnen en willen dragen.  

Rol van beleidsmakers 

De metafoor van Stef gaat ook verder dan louter een gewenste wisselwerking tussen kapitein en 

bemanning. Er wordt ook gesproken over moeilijkheden die de ministers of schepen de adviesraad 

kunnen opwerpen. Deze worden omschreven als ijskappen die de weg van het schip bemoeilijken. 

Waar beleidsmakers  in goede wisselwerking staan met adviesraden, en openstaan voor de dingen 

die zij aanbrengen, zelfs wanneer zij kritiek hebben over het beleidsorgaan zelf, zal er sprake zijn van 

een open zee. Hierin kan een boot van de adviesraad zich gemakkelijke manoeuvreren, en is het 

aangenaam om te participeren. Het kan ook dat een beleidsorgaan echter eist van een adviesraad 

niet of niet voldoende open staat voor de input van adviesraden. Dit gebeurt wanneer van 

adviesorganen verwacht wordt dat ze bijvoorbeeld binnen de getekende lijnen blijven en slechts 

kritisch advies geven over onderwerpen die zij op de agenda zetten, of wanneer advies op het tempo 

van het beleidsorgaan verwacht wordt. In dit geval wordt van adviesraden gevraagd om zich in te 

passen in een harnas dat vrijheidsbeperkend werkt. Het wordt moeilijker om te manoeuvreren, 

binnen een zee waar ijskappen als obstakels liggen.  

Vandaar werd voordien gesproken over een gedeelde verantwoordelijkheid tussen beleidsmakers, 

voorzitters en leden. In een goede wisselwerking tussen deze partijen ligt de mogelijkheid besloten 

om tot een samenspel tussen top-down en bottum-up beleidsparticipatie te komen, die daarmee 

betekenisvol wordt.  



Graag maak ik nog als kanttekening dat creatief omspringen met de mate en manier waarop mensen 

betrokken kunnen worden bij de organisatie van de adviesraad en het beleid nuttig kan zijn. Niet 

iedereen hoeft immers geïnteresseerd te zijn om ook daarover zijn mening te vormen en een 

bijdrage te leveren. Deze bijdrage kan eerder een bijkomstigheid vormen, die als keuze en op 

verschillende manieren aangeboden dient te worden.  

Zonder te beweren dat hier het antwoord op alle democratische moeilijkheden neergeschreven 

staat, kunnen beschreven suggesties als uitnodiging tot actie en reflectie begrepen worden. Op 

beschreven manier kan mogelijks gewerkt worden aan het toegankelijk maken van adviesraden voor 

iedereen. Toegankelijk in de breedste zin van het woord, zodat iedereen ten volle kan meedoen en 

meetellen, op de eigen manier. Ontmoeting en dialoog met alle actoren in het samenspel, bieden de 

mogelijkheid te komen tot beleidsparticipatie waarin iedereen, op zijn manier, onrechtvaardigheden 

aan huidige samenlevingsstructuur kan aankaarten en meer rechtvaardigheid kan teweegbrengen. Ze 

bieden de mogelijkheid om te groeien in “Kwaliteit van deelnemen, om te komen tot betere kwaliteit 

van leven.” (Stef) 
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Het verhaal van de slang … 

 

(Herwerking Portret Stef, ONT, Leidraad 2013) 

 

In het begin, de eerste keer dat ik naar een vergadering ging, was het alleen witboek 4... Hup! 

Knal! Erop! Ik heb twee nachten niet meer kunnen slapen van het witboek. Ik begreep het gewoon 

niet. Het was voor mij echt moeilijk. Wat is dat? Wat zit ik hier te doen? Hoe moet ik mijn stem 

laten horen? Echt een kiekenskot! 

 

Maar ik vind het belangrijk als persoon om je stem te laten horen. 

Het is belangrijk dat er iets gebeurt voor mensen zelf. Dat is een 

beetje mijn beroep. Niet enkel vanuit mijn persoon, maar ook vanuit 

Onze Nieuwe Toekomst. Je wil je eigen beleid meenemen en kijken 

wat er voor andere personen met een beperking van belang is. Het 

gaat ook over zorg, zorg voor ons. Wij moeten leven, wij moeten weten wat er gebeurd met ons 

geld!    

 

Er moet geen ruzie zijn. Mensen moeten goed samenwerken. Ik ga niet roepen en tieren op 

vergaderingen. Ik ga dan gewoon eens naar het toilet. Spanning in de groep is niet geestig. Ik 

probeer daar van tussen te blijven. Je moet in de vergadering uw plaats zoeken. Ik wil vanuit de 

persoon vertrekken en niet vanuit de wet. We moeten ons eigen standpunt verdedigen. We 

vertrekken vanuit ons verhaal. Dat is iets anders dan andere verenigingen. Toch kunnen we 

samenwerken omdat er dingen zijn die ons allebei aanbelangen. Wij zijn wel sterk als vereniging. 

Onze Nieuwe Toekomst is een vereniging van verstandige mensen met een beperking. Mensen 

weten dat wij heel zorgzaam zijn naar mensen toe. Dat maakt mij sterker. 

 

 

Ik vind het belangrijk dat de sfeer goed zit. We willen goed kunnen samenwerken. 

In het begin was het niet goed. Nu heb ik gevoel dat ik ook een stem heb, net als de 

anderen. Misschien zat ik vroeger in mijn schelp. In het begin moest iedereen mij 

                                                           
4
 Een witboek is een document dat beschrijft hoe de overheid een probleem gaat aanpakken. Een witboek 

geeft informatie die gebruikt wordt bij het nemen van beslissingen.  



83 
 

nog leren kennen. Ge moet uw stem laten horen in een eigen stijl. Dan denk ik: “Ik ben een paar 

keer goed tussengekomen. Ik heb ook gesproken. Vandaag was mijnen dag.” In je eigen idee, dat 

is eigenlijk belangrijk.   

 

 

Ik luister in vergaderingen veel naar andere mensen, maar soms denk ik 

'Hoe zou ik het beter kunnen doen?’ Het zijn altijd dezelfde mensen die 

praten. Ik vind dat je dan een beetje uitgesloten wordt. De kansen niet 

kunnen nemen. Ik steek altijd mijn vinger op om iets te zeggen ... maar 

soms ... Ik voel dat ik daar een beetje uitgesloten wordt, op mijn eigen 

manier. Omdat ik ga verliezen. Ik ga mijn strijd verliezen door mijn beperking. En dat vind ik 

jammer. Eigenlijk zou ik meer uit mijn kot moeten komen …  

 

Mijn beleid is gewoon structuur. Wat zijn de 

inhoudelijke punten voor mij. Het is niet gemakkelijk 

om die te vinden in al die paperassen. Als ik alle 

punten moet volgen, krijg ik een punthoofd. Samen 

met mijn coach voorbereiden en tijdens de 

vergadering communiceren aan de hand van schema’s 

werkt goed. Ik kan dan beter volgen en inspelen op 

wat gezegd wordt.  We bereiden de agenda voor en wanneer we gedaan hebben begint de 

vergadering. Dan  zit het nog vers in mijn geheugen. 

 

 

 

Je moet groeien in de vergaderingen en in de thema’s die aan bod komen. Maar nu de laatste 

jaren is dat veel sterker geworden. Nu ben ik Didier, die opkomt voor de rechten van personen 

met een beperking. Ik voel dat ik 

respect krijg.  

 

Ik wacht af. Soms verdedig ik mijn 

standpunt. Dan is het voor mij belangrijk dat andere mensen naar mij luisteren. Het is belangrijk 



dat ik iets ingebracht heb, dat ik kan deelnemen. Ik wil dat mensen luisteren naar het 

perspectief van mensen met een beperking. Wij weten hoe het is om te leven met een beperking. 

Over toegankelijkheid, over toegankelijke communicatie, over woordgebruik. Daar zijn we de 

leiders in de vergadering. 

 

We hebben sterke gezichten, sterke verhalen nodig. Onze stem 

heeft nog niet veel effect. We zitten daar met te weinig mensen 

van ons kaliber. Ge kunt niet direct van in het begin mee spelen. Ik 

vind het belangrijk om te zeggen dat we wel een eigen stem hebben.  
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Conclusie 

Afsluitend nemen we nog even de tijd om licht te werpen op de zwaktes van dit onderzoek, evenals 

aanbevelingen of nieuwe aanknopingspunten om verder vorm te geven aan het weergegeven 

assemblage.  

Ten eerste ben ik als student Orthopedagogiek (nog) geen ervaren onderzoeker. Het is mogelijk dat 

ondanks de rijkheid aan beschrijvingen, het participatieve gehalte van dit onderzoek en aandacht aan 

de verschillende stemmen binnen dit onderzoek, ik het eigen perspectief en dat van de verkenners 

hier en daar door elkaar heb laten lopen. Dit is mogelijks in het nadeel van de validiteit aan 

besproken resultaten.  

Daarnaast kon ik maar een korte periode meelopen met ONT. Hierdoor kon ik het onderzoek niet 

even participatief maken zoals ik wilde. Dan had ik de verkenners graag meer betrokken bij de 

analyses en het schrijven. Dit raad ik anderen aan wel te doen, indien dit praktisch mogelijk is. Ik ben 

er zeker van dat de stemmen van verkenners op die manier sterker door onderzoek kunnen klinken. 

Ook wegens tijdsgebrek was het niet mogelijk om dieper contact uit te bouwen met leden en andere 

voorzitters van de adviesraad. Dit zou ongetwijfeld bijdragen tot meer inzicht in gelaagdheid en 

complexiteit van de participatiecontext. Door ook meer contact uit te bouwen met beleidsmakers, 

kan onderzocht worden of ander partijen dan de verkenners de geformuleerde aanbevelingen ook 

kunnen en/of willen dragen. 

Tot slot beperkt dit onderzoek zich voornamelijk tot het verhaal van vier verkenners. Aangezien ik 

grote variatie tussen de verhalen zag, kan ik alleen maar benadrukken dat belevingsonderzoek met 

andere verkenners tot nieuwe inzichten zal leiden. Nieuwe inzichten kunnen echter ook naar boven 

komen aan de hand van verdergezet onderzoek bij de vier verkenners, indien dit door hen gewenst 

is. ONT en zijn verkenners zullen blijven evolueren in hun kennis en ervaring rond kwaliteitsvolle 

beleidsparticipatie. Hen blijven opvolgen als bijzonder waardevolle bron aan expertise is hierbij een 

boodschap die ik toekomstige studenten of onderzoekers graag meegeef.  

 

 

Besluitend wil ik graag nog benadrukken dat ik met het schrijven van deze masterproef gepoogd heb 

u als lezen mee te nemen in een wereld rond beleidsparticipatie die ik, de verkenners en anderen 

voor een tijd met elkaar deelden. Dit om te proberen u als lezer zo dicht mogelijk bij mijn eigen 

ervaringen, die van verkenners en anderen te brengen. En toch zijn er limieten aan mijn capaciteiten 

om deze ervaringen aan de hand van een tekst aan u over te brengen. Om u echt te laten proeven 

van deze beleving, ontbreekt er hier nog aan het echte ervaren. Ik kan u dan alleen maar warm 

uitnodigen om mee in te pluggen in dit assemblage rond beleidsparticipatie. Een uitnodiging om in 

ontmoeting en in dialoog te gaan met ONT en zijn verkenners, met beleidsmakers, enz. Dit om mee 

verdere uitwerking te geven aan het besproken assemblage dat hierbij allesbehalve afgerond is.  



We hopen dat doorheen het lezen nieuwe vragen naar boven rijzen, waar het materiaal opnieuw 

doorheen gehaald kan worden, om zo opnieuw iets nieuws te worden. Een wijze man vertelde mij 

dat een goede thesis niet noodzakelijk alle vragen van een antwoord voorziet, maar net meer vragen 

naar boven te doen komen. Bij deze hopen wij daarin geslaagd te zijn, en bij u veel vragen en 

gedachten teweeg gebracht te hebben. Ik en ONT staan zeker open om deze nieuwe vragen en 

gedachten een oor te bieden. Voor verder informatie en contactgegevens verwijs ik u graag door 

naar volgende website: www.ont.be  
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Bijlagen  

Bijlage 1: Leidraad Observaties 
 

Doel = Kwaliteitsvolle participatie  opsplitsen  concretiseren  observeerbaar maken 

 Hoe?  

 (Vanuit theorievorming rond volwaardige participatie) 

 Het is participatief onderzoek, dus met ervaringen van 

o Project Beleidsparticipatie (Rapport + medewerkers) 
o Verkenners en coachen zelf (oa. Rapport + Marc + …) 

 

 Eigen ervaringen  Participatie en observatie 
 

Leidraad (Begin: focus op leren kennen vergadering + zijn leden  breder) 

 Fysieke organisatie van het gebouw en de vergaderruimte 

o Waar bevinden zich faciliteiten; hoe zijn meubels geplaatst… Toegankelijkheid van 
het gebouw en de ruimte. 

o Mapping: Hoeveel mensen? Waar zitten ze? Wat doen ze? Wat gebeurt er? Waar 
gaat de verkenner plaatsnemen? Waar gaan de anderen plaatsnemen tov de 
verkenner? 
 

 Aan het woord 
o Wie komt aan het woord? 

o Hoe vaak zijn ze aan het woord? 

o Wat zijn reacties van anderen? 

 Fysiek 

 Verbaal 

o Wiens mening lijkt de discussie te beïnvloeden? 

o Wiens argumenten worden opgenomen in de verslaggeving? 

 

 Communicatie met de verkenners  

o Wordt er met hen geïnterageerd  

 rechtstreeks of via coach? 

 Wordt er gevolg gegeven aan een tussenkomst/interventie van de 

verkenner, maw wordt er respons gegeven? Is dit dan een verduidelijkend 

antwoord voor de verkenner? 

 Wordt de verkenner begroet, wordt er afscheid genomen, wordt er een 

praatje gedaan met de verkenner, …? 



o In welk soort verbale taal en lichaamstaal wordt er met hen gecommuniceerd? 

 

 Communicatie over de verkenners 

o In welk soort taal/woordgebruik wordt er over hen gepraat? 

 Interactie van de groep met coach  

o Op welke manier wordt met de coach gecommuniceerd? 

o Over wat wordt er met de coach gesproken? 

 

 Verkenner 

o Welke fysieke positie neemt de verkenner in de vergadering in? 

o Geeft de verkenner signalen dat hij/zijn ‘op zijn gemak’ zit? Hoe is dit te zien? 

o Geeft de verkenner signalen dat hij/zij niet of wel kan volgen? Hoe is dit te zien? 

o Hoe reageert de verkenner op discussies? 

o Lijkt het makkelijk voor hem/haar om aan het woord te raken  en te blijven? 

o Hoe reageert de verkenner nadat hij/zij aan het woord is geweest? 

 

 Interactie tussen verkenner en coach 

o  Op welke manier communiceren coach en verkenner met elkaar. (voor, tijdens en na 

de vergadering) 

o Wanneer en op welke manier ondersteunt de coach de verkenner? 

o Geeft de verkenner signalen dat de ondersteuning waardevol is? Hoe is dit te zien?  

o Geeft de verkenner signalen naar de coach over wanneer hij ondersteuning wenst? 

o Geeft de coach signalen dat hij/zij op ‘zijn gemak’ zit? Hoe is dit te zien? 

 

 Interactie met de onderzoeker 
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Bijlage 2: Field notes format 
 

Pre vergadering 

 

Vergadering 

1. Fysieke Context 
 

o Beschrijving ruimte (welke meubels, positionering, …)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Aanwezigen () 

 
 
 

Voorzitter  

 
 

Scriptor  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

o Toegankelijkheid van het gebouw? 

2. Activiteiten 
 

Algemeen verloop 

 

Algemene Activiteiten 

Activiteit Aantal Activiteit Aantal 

    
    
    
    
    
    

 

Voorzitter 

Activiteit Aantal Activiteit Aantal 
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Coach 

Activiteit Aantal Activiteit Aantal 

    
    
    
    
    
    

 

Verkenner 

Activiteit Aantal Activiteit Aantal 

    
    
    
    
    
    

3. Aan het woord 
 

1 Tijd:  Wie? Ondw:  

 

Reactie Vz: - Fysiek:  
- Verbaal:  

Reactie Sc: -  

Reactie Ve: - Fysiek:  
- Verbaal:  

Reactie Co: - Fysiek:  
- Verbaal:  

Reactie De: - Fysiek:  
- Verbaal:  

 

2 Tijd:  Wie? Ondw:  

 

Reactie Vz: - Fysiek:  

- Verbaal:  

Reactie Sc: -  



Reactie Ve: - Fysiek:  

- Verbaal:  

Reactie Co: - Fysiek:  

- Verbaal:  

Reactie De: - Fysiek:  

- Verbaal:  

 

Post Vergadering 

 

Samenvatting 

Algemene samenvatting 
 

- Wie komt meest aan het woord? Hoe vaak komen ze aan het woord? (Over welke 

onderwerpen) 

- Hoe wordt gereageerd? (Fysiek en verbaal) 

- Wie zijn mening lijkt de discussie te beïnvloeden?  

- Wiens opmerkingen worden opgeschreven, door wie? 

 

- Hoe wordt met verkenners gecommuniceerd (rechtstreeks, via coach of vz,..)? 

- Wordt er respons gegeven? Of verduidelijkend antwoord op zijn/haar vraag? 

- In welke taal (fysiek en verbaal) wordt met de verkenners gecommuniceerd 

- Is er informele communicatie voor en na de vergadering?  

- In welke taal (fysiek en verbaal) wordt over de verkenners gepraat? 

Coach  
 

- Op welke manier wordt met de coach gecommuniceerd? 

- Over wat wordt er met de coach gesproken? 

Verkenner 
 

- Signalen van fysieke gemoedstoestand 
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- Signalen van emotionele gemoedstoestand 

- Signalen of het haalbaar is om te volgen 

- Hoe makkelijk is het om aan het woord te komen 

Interactie tussen verkenner en coach 
 

-  Op welke manier communiceren coach en verkenner met elkaar. (voor, tijdens en na de 

vergadering) 

- Wanneer en op welke manier ondersteunt de coach de verkenner? 

- Geeft de verkenner signalen dat de ondersteuning waardevol is? Hoe is dit te zien?  

- Geeft de verkenner signalen naar de coach over wanneer hij ondersteuning wenst? 

- Geeft de coach signalen dat hij/zij op ‘zijn gemak’ zit? Hoe is dit te zien? 

Interactie met onderzoeker 
 

 

- Fysiek / Verbaal 

- Reactie op notities 

 

Zelf-observaties 
 

Mee te nemen naar volgende vergadering 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 3: Leidraad interview voorzitter en andere 

participanten 

 

Focus: 
- Ervaring van de participatie van X 

o Algemeen ( beeld in begin – nu) 

o Bijdrage en/of storing 

- Ervaring van barrières aan participatie van X 

- (Ervaren rol en/of belang van ondersteuning en andere succesfactoren (bvb 

tijd, structuur, toegankelijkheid van gebouw, taal, … etc ) van X tijdens de 

vergaderingen 

o Bijdrage? 

o Welke aspecten helpen 

o Suggesties?) 

- Eigen visie kwaliteitsvolle participatie 

Vragen 
 

1. Algemene ervaring van de participatie van X  

a. Wat vond/dacht u in het begin van/over de deelname van X aan de vergaderingen? 

b. Is uw beeld hierover ondertussen veranderd? 

Zo ja; 

i. Wat maakte dat u uw ervaring van de deelname van X bijstelde? 

ii. Beschrijf het beeld dat u momenteel hebt van de deelname van X. 

 

2. De rol van X tijdens de vergaderingen 

a. Welke bijdrage wordt er volgens u door X aan de vergaderingen (of vergadering) 

geleverd?  

i. Niet meteen een duidelijk zichtbare bijdrage 

ii. Een grotere bijdrage dan de andere participanten 

iii. Een andere bijdrage dan de doorsnee participant (brengt iets extra) 

iv. Een gelijkaardige bijdrage als een doorsnee participant 

 

b. Ervaart u persoonlijk moeilijkheden/storingen aan (uw participatie aan) de 

vergaderingen (of vergadering) die te maken hebben met de deelname van X? Wat 

verloopt minder goed? 
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c. Ervaart u persoonlijk positieve aspecten aan de vergaderingen die te maken hebben 

met de deelname van X? Wat verloopt goed? 

 

3. De rol van de ondersteuning (door de coach) van X tijdens de vergaderingen 

a. Van welke waarde/welk belang is volgens u de ondersteuning die X krijgt tijdens de 

raad (door zijn coach) voor zijn/haar bijdrage aan de vergaderingen?  

b. (Zijn  er andere dingen die tijdens de vergaderingen gedaan worden, om de 

deelname van X gemakkelijker/waardevoller te maken?) 

c. Zijn er dingen waar u aan denkt die in de toekomst gedaan kunnen worden om de 

participatie van X te vergemakkelijken/waardevoller te maken? 

 

4. Wat is vanuit uw rol als voorzitter, en voor u persoonlijk belangrijk om te kunnen spreken 

van kwaliteitsvolle participatie van uw leden. En bij X?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 4 : toegankelijke voorstelling thesisonderzoek 

 

 

 

 



De handen in elkaar slaan 

 

 

 Lien 

 

 

 

Samen met  ONT – Project Beleidsparticipatie 

 

 

  

       

 

 

 

            Ruth                 Patrick         Didier 

 

 

                          

           

             Danny                                     Lien   Ariane  Toon 
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Samen met  UGent  

 

 

 

Geert Van Hove (promotor) 

 

 

 

         Tina Goethals 

 (Thesisbegeleider van Lien) 

Wat doen we?        Samen nadenken! 

 

 Samen nadenken over de kwaliteit van de participatie, van de verkenners in 

de adviesraden. 

 

Wat kan deze kwaliteit van participatie juist inhouden?  

Dat zou ik graag samen met jullie bepalen. 

 

 Samen nadenken over het belang van ondersteuning van de verkenners, 

door hun coachen. 

 

Wat betekent een coach voor de verkenner? Wat maakt een coach mogelijk of 

makkelijker?  
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Participatie van de verkenners – “De Cirkel” 

 

Misschien even uitleggen hoe ik de deelname van de verkenners  aan de 

adviesraden zie. Ik zie het  als een proces. Ik zie het als een cirkel:  

 

 

 

Wie is er allemaal bij betrokken? 

 

 De mensen van Project Beleidsparticipatie 
 

  

 De verkenner  
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 Coach van de verkenner   
 

 

 

 

 Andere mensen die mee in de raad zitten  
 

 

 

 

 Voorzitter van de raad 
 

 

 

 

 

 Secretaris of de persoon die noteert wat er gezegd en beslist werd in de 
raad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

Wat doen zij juist?  

 

1. Project Beleidsparticipatie zoekt iemand die mee in  een bepaalde 
adviesraad wil zitten, een verkenner. Dan wordt een coach gezocht, om 
de verkenner te ondersteunen in de raad, maar ook daarbuiten.  
 

Dan zorgt iedereen er samen voor dat de verkenner in de gewenste raad 

mag zitten. 

 

Er zijn vaak moeilijkheden bij het binnengeraken in een raad. Iedereen 

probeert samen deze moeilijkheden op te lossen. Dit kan lang duren, 

en het kan dat het uiteindelijk niet lukt. 

Als het niet gelukt is, wordt er een andere raad gezocht die de 

verkenner interesseert. 

 

 

 

 

    +    
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2. De vergadering gaat van start. De voorzitter leidt de vergadering in 
goede banen. De verkenner neemt deel aan de raad, samen met de 
anderen. De coach van de verkenner is er om te helpen waar dit nodig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. De scriptor noteert in het verslag de belangrijkste dingen die gezegd 
worden tijdens de vergadering. Nadien wordt dit verslag doorgegeven 
aan alle leden. Dit verslag wordt bijgehouden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.ich-habs-papiert.de/_media/_beitraege/STAPEL.jpg&imgrefurl=http://www.ich-habs-papiert.de/beitraege_uebersicht.php?npage=42&usg=__txeK8vb1IYyzdrp6PLCMUL_TR9k=&h=238&w=163&sz=12&hl=nl&start=101&zoom=1&tbnid=Si31vVZIVPe8LM:&tbnh=109&tbnw=75&ei=aSmIT4aCNYiXOvPO0LoJ&prev=/search?q=stapel+papier&start=84&hl=nl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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4. De vergadering eindigt. 
 

 

5. De verkenner praat samen met zijn of haar coach en met ONT over de 
ervaringen van de vergadering. Er wordt ook samen nagedacht over wat 
er gebeurde in de raad, over wat goed en minder goed verliep. Dan 
wordt er nagedacht over wat er nodig is om de dingen (nog) beter te 
laten verlopen.  
 

Er wordt ook gepraat over wat het standpunt van ONT is over bepaalde 

dingen die in de vergadering aan bod kwamen. 

 

 

6. De verkenner neemt deel aan de volgende vergadering van de 
adviesraad. Met de ervaringen van de vorige vergadering nog in het 
hoofd, samen met de nieuwe ideeën om alles beter te laten verlopen. 

 

 

 

 

  

                                          + 
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Onderzoeken kwaliteit van de participatie van de verkenners 

 

Ik wil samen met jullie de kwaliteit van de deelname van de verkenners aan de 

adviesraden gaan onderzoeken.  

 

Hoe kunnen we dat doen?  

Ik heb hier samen met Tina en Ruth en me Ariane, Toon en Didier al eens over 

nagedacht. Wij dachten misschien aan het volgende… 

 

Project beleidsparticipatie   werkt aan het verzamelen van verhalen van verkenners. 

Wat vinden zij moeilijk bij het krijgen van toegang tot een beleidsraad, wat gaat 

vlot of minder vlot tijdens een raad, enz. 

Ook naar de verhalen van de coaches wordt geluisterd.  

 

 

Ik    kan  

 

1. verhalen verzamelen van de andere mensen die betrokken zijn. (zie p.2) 
 

 

 Andere deelnemers 
 

Wat vinden de andere deelnemers van de raad ervan, om met een verkenner 

aan tafel te zitten? Wat is moeilijk, wat gaat vanzelf, hoe zou het beter kunnen? 
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 Voorzitters 
 

Wat vinden voorzitter ervan, om met een verkenner aan tafel te zitten? Wat is 

moeilijk, wat gaat vanzelf, hoe zou het beter kunnen? 

 

 

 

2. Ik kan ook eens gaan kijken in de verslagen van de adviesraad. 
 

 

Worden de dingen die de verkenners zeggen tijdens de raad, ook vermeld in 

de verslagen? Wordt er evenveel aandacht geschonken aan wat de 

 verkenners zeggen, dan aan wat de andere deelnemers zeggen?  

 

Hebben ze geluisterd naar de verkenner? Vinden ze wat de verkenner zegt 

belangrijk? 

 

 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.ich-habs-papiert.de/_media/_beitraege/STAPEL.jpg&imgrefurl=http://www.ich-habs-papiert.de/beitraege_uebersicht.php?npage=42&usg=__txeK8vb1IYyzdrp6PLCMUL_TR9k=&h=238&w=163&sz=12&hl=nl&start=101&zoom=1&tbnid=Si31vVZIVPe8LM:&tbnh=109&tbnw=75&ei=aSmIT4aCNYiXOvPO0LoJ&prev=/search?q=stapel+papier&start=84&hl=nl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.archivicarchitectwesterlo.com/Vergrootglas.gif&imgrefurl=http://www.archivicarchitectwesterlo.com/Ligging.html&usg=__dylVfwoiVPFZlqRFdDnWZ4zjwe4=&h=282&w=205&sz=4&hl=nl&start=7&zoom=1&tbnid=gmXi1xdLIANW-M:&tbnh=114&tbnw=83&ei=NECIT-X9MIWgOsLYqdIJ&prev=/search?q=vergrootglas&um=1&hl=nl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
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3. Ik kan meegaan naar de adviesraden met verkenner en coach, zodat ik zelf 
weet hoe dit er allemaal aan toe gaat.  

 

 

Daarna kan ook samen met jullie nadenken over wat het betekent om op  een 

goede manier deel te nemen aan de raden. Wat is er nodig om jullie een goed 

gevoel te geven over deelnemen aan de adviesraad? Wat staat dit goed gevoel 

in de weg?  

 

En hoe draagt een coach bij aan dit goed gevoel over de vergaderingen? 

 

 

 

 

 

 

Ik ben van plan om de dingen die ik te weten kom, met jullie (ONT - Project 

Beleidsparticipatie) te bespreken. Dan zouden we samen kunnen nadenken over wat 

dit juist zegt, over de kwaliteit van de deelname van de verkenners aan de 

adviesraden. En ook over hoe ik best verder ga in mijn onderzoek. 
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Mijn standpunt als onderzoeker 

Ik ben verbonden met jullie (Project Beleidsparticipatie) en de UGent.  

 

 

 

- Ik ben verbonden met het werk van ONT rond deelname aan de beleidsraden. 

- Maar toch sta ik tegelijk ook buiten het werk van ONT. Want ik ben onderzoeker.  

 

 Ik heb mezelf daarom in de tekening, buiten ‘de cirkel’ gezet.  

 

Mijn standpunt kan dus zijn, als een soort toekijker op het hele gebeuren binnen 

de cirkel. Vanuit deze positie kan ik dan observeren wat er op de verschillende 

plaatsten gebeurt, hierover nadenken, en dit met jullie komen bespreken.  

Op die manier kan ik dus voor nieuwe informatie zorgen voor jullie, over heel het 

gebeuren in de cirkel.  

 

Ik hoop op die manier iets bij te dragen aan jullie werk. 

 

Vragen, suggesties of opmerkingen zijn altijd welkom! 
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