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Samenvatting 

Ondanks het recht op gelijke participatie voor personen met een verstandelijke beperking, zijn er nog 

te veel barrières die participatieproblemen creëren.  

 

Het Plan P – project wil met een innovatieve kruisbestuiving tussen een Disability Studies context en 

Research Through Design werken aan dit probleem. In een co-design proces tussen zelfadvocaten en 

coaches van Onze Nieuwe Toekomst en ontwerpers, werd de toolkit ‘Plan P’ ontwikkeld. Deze toolkit 

ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving om zelf hun participatie-

uitdaging aan te pakken. De Plan P-toolkit helpt de persoon met een beperking en zijn omgeving om, 

eveneens in een co-design proces, verschillende oplossingen voor de uitdaging te bedenken en uit te 

proberen.  

 

In dit onderzoek werd de samenwerking tussen actoren uit een Disability Studies context en actoren 

uit Research Through Design onderzocht aan de hand van een grounded theory analyse. Er werd 

nagegaan wat de samenwerking tussen de verschillende disciplines betekent voor een 

participatiecontext van personen met een verstandelijke beperking.  

 

Concepten uit Research Through Design helpen de peilers van Disability Studies te concretiseren. Het 

samengaan van de verschillende concepten creëert een ander inzicht bij actoren uit een Disability 

Studies context. Hun vaardigheden worden versterkt en ze leren meerdere manieren zien om 

participatie-uitdagingen aan te pakken.  

 

Trefwoorden: Participatie, belonging, betekenisvolle activiteit, co-design, actie, prototyping, 

reflective practice, zelfadvocaten, ontwerpers, kruisbestuiving, Disability Studies, Research Through 

Design, grounded theory analyse. 
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1. Inleiding 

Disability Studies wil andere disciplines laten kennismaken met een Disability Studies perspectief en 

wil als discipline groeien door kennis en ervaringen uit te wisselen met andere disciplines (Hoppe, 

Schippers, & Kool, 2011). Deze masterproef is een onderzoek naar de betekenis van de 

samenwerking tussen actoren uit een Disability Studies context en actoren uit de ontwerpdiscipline 

in functie van participatie van mensen met een verstandelijke beperking.  

Er werd onderzoek gevoerd in het Plan P – project. Dit project is een samenwerkingsverband tussen 

de zelfadvocatenbeweging Onze Nieuwe Toekomst, de kennisinstelling Hogeschool West-Vlaanderen 

en een ontwerper. Na gesprekken met de medewerkers van het project over hun ervaringen en 

bijzondere momenten in het samenwerkingsproces, werd op zoek gegaan naar lijnen die deze 

gebeurtenissen doorkruisten.  

Als analysemethode werd een grounded theory analyse toegepast. Deze methode laat toe om de 

ervaringen van de participanten op een niet-lineaire manier te bekijken en om een theorie te 

ontwikkelen door heen en weer te bewegen tussen de verschillende elementen van het 

onderzoeksproces.  

In deze masterproef komen achtereenvolgens probleemstelling en onderzoeksvraag, methodologie, 

resultaten en bespreking van de resultaten aan bod.  
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2. Probleemstelling, situering en onderzoeksvraag 

2.1. Probleemstelling 

In 2009 ratificeerde België het VN-Verdrag Inzake de rechten van Personen met een Handicap. Dit 

Verdrag stelt dat alle mensen met een beperking dezelfde fundamentele vrijheden en 

mensenrechten hebben als elke andere burger. Het recht op participatie in alle aspecten van de 

samenleving maakt hier deel van uit.  

Participatie gaat om een continu proces van betrokkenheid, niet om geïsoleerde gebeurtenissen 

waar participatie eenmalig tot stand komt (Kirby, Lanyon, Cronin, & Sinclair, 2003). ICF (International 

Classification of Functioning, Disability and Health) definieert participatie als ‘iemands deelname aan 

het maatschappelijk leven’ (Cardol, 2013). Om dit te kunnen realiseren, moeten we volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie zowel drempels in de maatschappij wegwerken of verminderen, 

evenals sociale netwerken en gelijke kansen aanmoedigen (WHO, 2011). Sarah Hall (2011) spreekt 

hierbij in termen van sociale inclusie, wat betekent dat mensen kunnen deelnemen aan activiteiten, 

relaties met anderen kunnen aangaan en behouden en een gevoel van ‘belonging’ kunnen ervaren. 

Iedereen heeft een andere invulling voor participatie. Het gaat om persoonlijke situaties waarin 

mensen persoonlijke keuzes maken (Cardol, De Jong, & Ward, 2002).  

Het verwezenlijken van participatie is tot op vandaag echter nog steeds een ware strijd en allerminst 

vanzelfsprekend. Participatie is meer dan alleen aanwezig zijn. In haar essay benadrukt Stefanie van 

Zal (2012, p.28) dat “...toegankelijkheid niet voor iedereen automatisch de sleutel tot participatie is”. 

De grens met schijnparticipatie is klein. Participatie gaat over ergens echt bij horen en zich welkom 

voelen. Men moet denken in termen van ‘belonging’ en actieve betrokkenheid op alle 

levensdomeinen (Van Hove et al., 2012).  

Ondanks het feit dat het VN-verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap, sinds 2009 

geratificeerd door België, stelt dat mensen met een beperking recht hebben op participatie en 

gelijkwaardige deelname aan de samenleving, zien we in onderzoek  dat volwassenen met een 

verstandelijke beperking nog steeds op heel wat drempels botsen om te participeren in verschillende 

levensdomeinen (Goethals & Van Hove, 2011; Jammaers & Hardonk, 2012; WHO,2011). Recente 

resultaten tonen aan dat de participatie van mensen met beperkingen sinds 2008 niet is veranderd 

(Meulenkamp, Van der Hoek & Cardol, 2013). Participeren is voor mensen met een beperking nog 

steeds moeilijker dan voor mensen zonder beperking. Als we willen dat mensen met een 

verstandelijke beperking zich welkom voelen in de samenleving en kunnen meedoen, moet men 
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gastvrije plekken creëren waar ruimte is voor individueel verschil en waar passende ondersteuning 

voorzien is (Vrije Universiteit Amsterdam, z.j.). 

 

2.2. Situering van het onderzoek 

2.2.1. Een opeenvolging van modellen 

Disability is een complex gegeven dat in de samenleving wordt vormgegeven doorheen de tijd. De 

vraag of een beperking zich effectief gaat vertalen in een drempel om deel te nemen, wordt mee 

bepaald door de manier waarop naar beperkingen wordt gekeken in de samenleving. Doorheen de 

tijd zijn verschillende modellen om ervaringen van mensen met een beperking te bekijken en te 

begrijpen de revue gepasseerd (Hoppe, Schippers & Kool, 2011). Deze verschillende perspectieven 

hebben een invloed op de rechten en kansen van mensen met een beperking. Er is een verschuiving 

geweest van een individueel model over een sociaal naar een cultureel model van disability, wat een 

nieuwe visie met zich meebracht, evenals de introductie van Disability Studies als nieuwe discipline 

(Devlieger, 2005).  

Het individueel model ziet een beperking als een individuele pathologie en men valt terug op 

experten om het verschil te remediëren (De Schauwer, 2011). Problemen die mensen met een 

beperking ervaren, dus ook participatieproblemen, worden gezien als het gevolg van een functionele 

onbekwaamheid die voortkomt uit de stoornis (Rioux, 1997). Er is onvoldoende ruimte om de 

beleving van mensen met een beperking zelf te begrijpen (Goethals & Van Hove, 2011). Smith (2010, 

p.8) citeert: “In essence, it posits that people with disabilities are broken, needing to be fixed”.  

Een eerste hernieuwde visie op beperkingen kwam er met het sociale model. Dit model stelt dat niet 

de individuele beperkingen van de persoon het probleem veroorzaken, maar schrijft het probleem 

toe aan een falen van de maatschappij om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen 

(Oliver, 1996). Disability wordt gezien als een vorm van sociale onderdrukking (De Schauwer, 2011). 

Shakespeare (2002, geciteerd in Hoppe, Schippers, & Kool, 2011, p.14) zegt hierover: ”They didn’t 

need to change, society need to change”. 

Oliver (1996) uit kritiek op het sociaal model omwille van de exclusiviteit van het sociale aspect van 

disability. Alles heeft te maken met sociale onderdrukking en het lichamelijke aspect verdwijnt van 

het toneel. Het cultureel model komt tegemoet aan deze kritiek en integreert verschillende aspecten 

van beide modellen (Goethals & Van Hove, 2011). Disability wordt binnen dit model gezien als een 

sociale constructie die voortkomt uit de interacties tussen de persoon, het lichaam en de 
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samenleving (Cardol, 2013). Het verhaal en de eigenheid van de persoon met een beperking staat 

centraal (Goethals & Van Hove, 2011).   

In het culturele model worden mensen met een beperking gezien als ervaringsdeskundigen. Ze 

bevinden zich niet langer alleen in een ontvangende positie, maar kunnen zich bewegen binnen een 

gevende positie. Hun ervaringen kunnen een bijdrage leveren aan de maatschappij (Goethals & Van 

Hove, 2011). Disability Studies krijgt steeds meer een emancipatorische functie. De slogan ‘Nothing 

about us without us’ is niet meer weg te denken (Hoppe, Schippers & Kool, 2011).  Deze 

emancipatorische functie vertaalt zich in een samenwerking met mensen met een beperking. Hun 

ervaringsdeskundigheid is van onschatbare waarde. Er wordt geen afhankelijkheidsrelatie gecreëerd, 

maar de expertise van de persoon met een beperking wordt au-sérieux genomen. “People with 

disabilities have their own voice, their own story, and that must come first” (De Schauwer, 2011, 

p.9). Indien we barrières willen overwinnen, moeten we naar hun stem luisteren, zeker wanneer ze 

strijden voor keuzes, rechten en participatie (De Schauwer, 2011).  

 

2.2.2. Van normalisatie naar burgerschap 

Naast een verschuiving in de modellen om naar (ervaringen van) mensen met een beperking te 

kijken, is er ook een paradigmaverschuiving opgetreden. Na de Tweede Wereldoorlog deed het 

normalisatieparadigma zijn intrede, wat een grote invloed had op het beleid en de organisatie van 

de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (Van Gennep, 1997). Nirje (1969, geciteerd in 

Van Gennep, 1997, p.110) formuleert dit paradigma als volgt: “...het toegankelijk maken voor 

personen met een verstandelijke handicap van patronen en omstandigheden van het dagelijkse 

leven, die zo dicht mogelijk bij die van de hoofdstroom van de samenleving liggen”. Binnen dit 

paradigma moeten speciale instituten dus eerder uitzondering blijven. Het normalisatieparadigma 

bleef echter niet van kritiek gevrijwaard, ondermeer omdat de implementatie ervan beperkt bleef tot 

de fysiek-structurele dimensie, nl. de deïnstitutionalisering. De verandering van perspectief, waarbij 

men personen met een verstandelijke beperking ziet als volwaardige burgers met dezelfde rechten 

en plichten en als burgers die op dezelfde manier volwaardig kunnen participeren aan de 

samenleving, bleef achterwege (Van Gennep, 1997). Een nieuw paradigma drong zich op, het 

burgerschapsparadigma. Dit perspectief houdt in dat mensen met een verstandelijke beperking op 

de eerste plaats burgers zijn net als de andere burgers, maar omwille van hun beperkingen hebben 

zij soms ondersteuning nodig om volwaardig te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. 

Ze moeten vrij kunnen kiezen en controle hebben over hun eigen leven. Deze paradigmaverschuiving 
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heeft belangrijke consequenties met zich meegebracht in het denken over participatie van mensen 

met een verstandelijke beperking.  

 

2.2.3. Onze Nieuwe Toekomst vzw 

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

beperking. Volwassenen met een verstandelijke beperking willen in deze beweging opkomen voor 

hun eigen rechten en mogelijkheden. Ze willen het onrecht in de samenleving bestrijden en hun 

mensenrechten verdedigen. Ze zijn zelfadvocaten. Van Reusen, Bos, Schumaker, & Deshler (2002, in 

Schelling & Rao, 2013, p.1) definiëren vaardigheden van zelfadvocaten als “those skills an individual 

uses to effectively communicate, convey, negotiate, or assert his or her own interests, desires, needs 

and rights”. Zelfadvocaten nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen beslissingen. Ze willen 

tonen wat ze kunnen en zo ingaan tegen de dominante pathologiserende visie op beperkingen. Ze 

komen op voor zichzelf en voor hun eigen rechten, maar ook voor die van anderen (Chapman, 2011). 

Ze zijn ervaringsdeskundigen. Hun ervaringskennis levert een schat aan informatie op.   

 

2.2.4. Plan P  

Onze Nieuwe Toekomst wil mensen met een beperking informeren over de rechten die ze hebben en 

hen stimuleren om voor deze rechten op te komen. Ze willen dat mensen met een beperking als 

gelijkwaardige burger kunnen deelnemen aan de samenleving (Onze Nieuwe Toekomst, 2012). Onze 

Nieuwe Toekomst wil gelijkheid realiseren en werkt daarom verschillende projecten uit. Ze 

vertaalden ondermeer de mensenrechten in een toegankelijke versie voor personen met een 

verstandelijke beperking en stippelden het project beleidsparticipatie uit. In dit laatste project leggen 

ze bloot welke drempels mensen met een verstandelijke beperking ervaren om deel te nemen aan 

het beleid, evenals de kansen en mogelijkheden die bestaan om deel te nemen aan het beleid.   

Mensen met een verstandelijke beperking ervaren niet alleen participatieproblemen op het vlak van 

beleid, maar binnen alle levensdomeinen. Het project Plan P ontstaat als logisch vervolg op de 

eerdere projecten van Onze Nieuwe Toekomst om gelijkwaardig burgerschap te realiseren. Plan P is 

een toegankelijke toolkit die ondersteuning kan bieden aan personen met een verstandelijke 

beperking en hun omgeving bij het aanpakken van participatie-uitdagingen. De toolkit werkt volgens 

de INNOWIZ-methode, waarbij de persoon met een verstandelijke beperking samen met zijn netwerk 
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in een gefaseerd proces verschillende creativiteitstechnieken gebruikt om te brainstormen over een 

bepaalde uitdaging (D’hulster, Detand, De Couvreur, & Dewulf, 2009).  

Het Plan P – project (toen nog ‘Innovatie voor Participatie’) werd geselecteerd binnen de oproep 

voor innovatie met de creatieve industrieën (CICI), die uitgaat van Flanders DC en IWT (Agentschap 

voor Innovatie door Wetenschap en Technologie). Met deze oproep wil men bedrijven, 

kennisinstellingen en creatieven op een innovatieve manier laten samenwerken. Net zoals Onze 

Nieuwe Toekomst in het verleden samenwerkte met een kunstenaar in het project ‘Wereldreizigers’, 

werd nu een samenwerkingsverband opgestart tussen Onze Nieuwe Toekomst, de kennisinstelling 

Hogeschool West-Vlaanderen en een ontwerper. De keuze om met deze mensen aan de slag te gaan, 

komt voort vanuit de bewondering en appreciatie voor één van hun voorgaande projecten. Onze 

Nieuwe Toekomst leerde Design For Everyone (D4E1) kennen, een project dat kadert binnen de 

opleiding Industrieel Productontwerp in de Hogeschool West-Vlaanderen. Elk individu met een 

beperking is anders en heeft andere noden. Toch kunnen deze unieke gebruikers slechts kiezen uit 

een beperkt aanbod universele hulpmiddelen die gecreëerd worden door de massaproductie.  Met 

het Design For Everyone project wil men tegemoet komen aan dit probleem en mensen met een 

beperking de kans geven een hulpmiddel op maat te ontwikkelen (Design for everyone, 2014). In het 

project gaan personen met een beperking, ontwerpers en ergotherapeuten in een 

samenwerkingsproces op zoek naar een hulpmiddel op maat voor de persoon met de beperking 

zodat hij een voor hem zinvolle activiteit kan uitvoeren, waarvoor de bestaande hulpmiddelen niet 

volstaan. De persoon met de beperking, tevens eindgebruiker, wordt binnen dit proces centraal 

geplaatst. Als expert over zijn eigen ervaringen en eigen leven, is hij mede-ontwerper van het unieke 

product dat voor hem ontworpen wordt (De Couvreur & Goossens, 2011).  Er wordt gesproken over 

co-ownership, want iedereen die meewerkt aan het unieke hulpmiddel is mede-ontwerper en mede-

eigenaar. Deze manier van werken wordt co-design genoemd. “Co-design can be used as a set of 

iterative techniques and approaches that puts users at its heart, working from their perspectives, 

engaging latent perceptions and emotional responses” (Grimonprez, Mistiaen, & De Couvreur, 2010, 

p.3).  

Aangezien de manier van werken van Design For Everyone interessant en positief bevonden werd 

door Onze Nieuwe Toekomst, voelde men zich aangetrokken om dit toe te passen op de context van 

participatieproblemen van mensen met een verstandelijke beperking. Er werd een 

samenwerkingsverband opgestart tussen de zelfadvocaten en coaches van Onze Nieuwe Toekomst, 

die zich situeren binnen een Disability Studies Context en de productontwerpers die zich in hun 

discipline situeren binnen het kader ‘Research Through Design’.  
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Disability Studies verzet zich tegen de traditionele visie die de verantwoordelijkheid voor de 

beperking bij het individu legt. Beperkingen moeten begrepen worden vanuit een sociaal, politiek en 

cultureel kader. Deze stroming heeft aandacht voor hoe mensen met een beperking zelf hun positie 

definiëren en over hun leven nadenken (Hoppe, Schippers, & Kool, 2011). Disability Studies wil de 

stem en ervaringen van mensen met een beperking binnenbrengen en tegelijk hun participatie in de 

samenleving stimuleren (Linton, 2005). Disability Studies wil dat mensen met een beperking co-

product zijn van de samenleving.  

Research Through Design is een vorm van ontwerpend onderzoeken. Kennis wordt verzameld door 

(inter) actie en wisselwerking met de omgeving. Oplossingen kunnen nooit vooraf gekend zijn, maar 

worden opgebouwd doorheen prototyping acties. Er ontstaat een soort co-evolutie: mensen gaan 

zichzelf ook intern gaan aanpassen naarmate het proces vordert. Wanneer ze iets uitproberen, 

krijgen ze nieuwe inzichten in de problematiek en verandert dit hun kijk op het probleem en 

bijgevolg ook hun identiteit (De Couvreur, Dejonghe, De Munck, Detand, & Goossens, submitted). In 

het ontwerpproces wordt een centrale rol toebedeeld aan de eindgebruiker. Hij bepaalt mee hoe het 

prototype er zal uitzien en op basis van zijn ervaringen met de prototypes worden ze verder 

aangepast. Het betrekken van de eindgebruiker noemt men user-centered-design. “The involvement 

of users assure that the product will be suitable for its intended purpose in the environment in which 

it will be used” (Abras, Maloney-Krichmar, & Preece, 2004, p.10).  

Het zoeken om interdisciplinair aan de slag te gaan wordt interessant bevonden door Cardol (2013), 

die stelt dat men door meer verbinding en uitwisseling tussen verschillende disciplines en 

onderzoeksrichtingen de bestaande kennis kan verbinden, verdiepen en versterken. Deze nieuwe 

kruisbestuiving doet denken aan chaosmos, zoals door Allan (2008) beschreven. Het verlaten van 

vertrouwd terrein zorgt voor nieuwe manieren van denken en handelen. “The potential areas for 

deterritorialization cannot be specified; rather it is a case of being alert to opportunities to interrupt” 

(Allan, 2008, p.63).  

 

2.3. Onderzoeksvraag 

Er zijn al heel wat zaken geprobeerd om de participatie van mensen met een verstandelijke 

beperking aan het maatschappelijk leven te verzekeren. Ondanks deze bestaande praktijken blijven 

drempels aanwezig. Er bleken nieuwe inspanningen nodig te zijn en geïnspireerd door het project 
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Design For Everyone en de INNOWIZ-methode, besloot Onze Nieuwe Toekomst een samenwerking 

aan te gaan met de productontwerpers. 

In deze samenwerking voor het Plan P – project, wilden we het proces opvolgen vanuit de volgende 

onderzoeksvraag: 

“Wat betekent de samenwerking tussen Onze Nieuwe Toekomst en productontwerpers voor 

het werken aan participatie van personen met een verstandelijke beperking?” 
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3. Methodologie 

In dit hoofdstuk wordt het kwalitatieve onderzoeksopzet besproken. Er werd actie-onderzoek 

gevoerd in het Plan P – project. Via kwalitatieve interviews werden key-incidenten verzameld bij 

verschillende medewerkers in het Plan P – project. Met behulp van een grounded theory analyse 

werd op zoek gegaan naar lijnen die deze key-incidenten doorkruisten.  

3.1. (Post)kwalitatief onderzoek 

Vanuit de onderzoeksvraag werd op zoek gegaan naar ervaringen en sleutelmomenten in het 

samenwerkingsproces van het Plan P - project.  De beleving van de verschillende betrokkenen staat 

hierbij centraal. Kwalitatief onderzoek met elementen uit postkwalitatief onderzoek sloot daarom 

het beste aan bij de onderzoeksvraag.  

In kwalitatief onderzoek focust men op processen en betekenis en benadrukt men de sociaal 

geconstrueerde realiteit. Kennis is niet absoluut en er zijn meerdere realiteiten mogelijk. In dit 

onderzoek wordt op zoek gegaan naar de betekenis die de verschillende actoren uit het 

samenwerkingsproces van Plan P aan hun ervaringen geven (Merriam, 2002). Aan de hand van rijke 

data tracht men een beter begrip te krijgen van de meningen, perspectieven en attitudes van de 

individuele participanten (Hossein, 2015).  

Patton (1985, in Merriam, 2009) stelt dat men in kwalitatief onderzoek situaties binnen een bepaalde 

context probeert te begrijpen. In het onderzoek tracht men te begrijpen hoe het voor de Plan P - 

medewerkers is om in een bepaalde context te ageren en wat dit voor hen betekent. Een belangrijk 

aandachtspunt die zich bij kwalitatief onderzoekt opdringt, is dat men het fenomeen moet begrijpen 

vanuit het perspectief van de participant en niet vanuit het eigen perspectief als onderzoeker 

(Merriam, 2009).  Volgens Shelton en Smith (2014) is het belangrijk om als kwalitatief onderzoeker te 

reflecteren over de mogelijke invloed die je als onderzoeker kan hebben op het onderzoek.  

Kwalitatief onderzoek volgt geen voorgeschreven of lineair onderzoeksproces, maar de verschillende 

onderzoekscomponenten zijn met elkaar verweven. Aan de hand van reflectiemomenten doorheen 

het onderzoeksproces, beweegt men tussen deze verschillende onderzoekselementen (Glesne, 

2010).  

In het onderzoek van deze masterproef zitten ook post-kwalitatieve elementen.  Post-kwalitatief 

onderzoek gaat op zoek naar ontmoetingen die iets nieuw opleveren. Deze encounters staan centraal 

binnen de onderzoeksvraag. De participanten, evenals de onderzoeker, ontwikkelen en groeien in de 
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ontmoetingen met elkaar. De focus wordt gelegd op beleving en betekenisverlening. Post-kwalitatief 

onderzoek vereist van de onderzoeker nieuwe vaardigheden om te luisteren naar de kleinste details, 

de meervoudigheid en het onverwachte in de verhalen van mensen (Davies et al., 2013). Deze 

vaardigheden kunnen het best ontwikkeld worden in nauwe relatie met de participanten, wat 

mogelijk is in actie-onderzoek.  

 

3.2. Actie-onderzoek 

Actie-onderzoek wordt door Bouverne-De Bie (1989, in Van Loon, 2006, p.26) gedefinieerd als: “Een 

vorm van handelen naar aanleiding van een problematische situatie teneinde haar te veranderen in 

samenwerking met de betrokkenen en met het oog op theorievorming”.  

Actie-onderzoek wil sociale verandering teweeg brengen in een problematische situatie en 

onderscheidt zich zo van andere vormen van onderzoek (Brydon-Miller, Greenwood, & Maguire, 

2003). In het onderzoek van deze masterproef wil men verandering teweeg brengen in een 

participatiecontext van mensen met een verstandelijke beperking waarin participatie nog steeds 

problematisch is. Actie-onderzoek draagt onmiddellijke actie in zich en gaat ervan uit dat kennis kan 

opgebouwd worden doorheen het handelen en reflectie op dit handelen (Baum, MacDougall, & 

Smith, 2004). Reflectie op de ondernomen acties helpt om de kritische blik van de verschillende 

betrokkenen aan te scherpen (Jacobs & Murray, 2010). Actie-onderzoek is een proces waarbij 

handelen, reflectie, onderzoek en veranderen elkaar voortdurend afwisselen (Migchelbrink, 2007).

  

 

Figuur: Meervoudige processen in actie-onderzoek (Migchelbrink, 2007, p.81) 
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Bogdan en Biklen (2007) stellen dat ook niet-academici onderzoek kunnen voeren. Betrokkenen die 

zich in de sociale probleemsituatie bevinden, participeren mee aan het onderzoeksopzet (De Bruïne, 

Everaert, Harinck, Riezebos-de Groot, & Vandeven, 2011). Hun kennis en ervaringen zijn belangrijk en 

samen met de onderzoeker gaan ze op zoek naar een oplossing om de bestaande sociale situatie te 

verbeteren. “Participatory action research does provide opportunities for co-developing processes 

with people rather than for people” (McIntyre, 2008, p.xii). In het onderzoek van deze masterproef 

wordt de stem van de zelfadvocaten en andere betrokkenen centraal geplaatst en treden ze op als 

mede-onderzoeker om sociale actie te bewerkstelligen. Hun ideeën moeten mee in rekening 

gebracht worden en bieden een startpunt voor het transformatieproces (Ozanne & Saatcioglu, 2008). 

“Human systems could only be understood and changed if one involved the members of the system 

in the inquiry process itself” (Brydon-Miller, Greenwood, & Maguire, 2003, p.13-14). Het is door 

samen te werken met anderen dat we in staat zijn het meeste te bereiken. De Lange, Schuman en 

Montessori (2010) beschouwen voicing (=iemand een stem geven) en empowerment (=iemand 

versterken om voor zichzelf op te komen) bijgevolg als belangrijke kenmerken van actie-onderzoek. 

 

3.3. Onderzoeksproces 

In het kader van mijn masterstage, koos ik er bewust voor om zelf mee te werken in het Plan P – 

project. Tijdens het project werkte ik zowel samen met de zelfadvocaten en coaches van Onze 

Nieuwe Toekomst, als met de ontwerper en medewerkers van Howest. Deze actieve rol maakte het 

mogelijk om actie-onderzoek te voeren samen met alle medewerkers, zowel met de betaalde 

krachten als met de zelfadvocaten en vrijwillige coaches. De nauwe relatie met de Plan P - 

medewerkers maakte het mogelijk om dichtbij hun ervaringen te komen en deze samen te 

verkennen. Deze benadering van de betrokkenen als mede-onderzoekers past binnen de 

onderzoeksvisie zoals hierboven beschreven, evenals bij de visie van ONT en Disability Studies. Door 

actief in het project deel te nemen, kon ik als onderzoeker zelf ook betekenis construeren doorheen 

de samenwerking en eigen ervaringen.  

De participanten in het onderzoek zijn beschreven vanuit één of meerdere rollen, maar we moeten 

ons ervan bewust zijn dat deze rollen multiple identities in zich dragen. Identiteit kan niet begrepen 

worden als een exclusief concept, men heeft niet die rol ‘of’ die rol, maar eerder die rol ‘en’ die rol. 

Identiteit is een inclusief concept dat voortdurend in beweging is (Harris, 1998, in Vandenbroeck, 

1999). 
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3.3.1. Participanten 

Enerzijds werden data verzameld samen met de medewerkers van het Plan P – project. Er werd 

geluisterd naar hun verhaal en ervaringen in het project. Dit zijn meteen ook de participanten in het 

actie-onderzoek met wie het meest intensief werd samengewerkt.    

 

Didier 

Didier is zelfadvocaat bij Onze Nieuwe Toekomst, waar hij de functie als penningmeester voor zijn 

rekening neemt. Didier is een heel sociale man en kent heel veel mensen. Hij is in verschillende 

verenigingen actief. Hij komt graag buiten en wil ook zoveel mogelijk andere mensen – met of zonder 

beperking – ‘uit hun kot krijgen’. Vanuit Onze Nieuwe Toekomst is hij aangesteld als trekker van het 

Plan P – project.  

Danny 

Danny is zelfadvocaat bij Onze Nieuwe Toekomst, waar hij de functie als secretaris voor zijn rekening 

neemt. Hij woont in een voorziening, maar staat erop zijn eigen agenda vorm te geven. Hij houdt 

ervan om zelfstandig op stap te gaan. Binnen Onze Nieuwe Toekomst neemt Danny de rol als trekker 

in het Plan P – project op zich. Als trekker van het project ben je van begin tot eind verantwoordelijk 

om alles in goede banen te leiden.  

Florentien 

Florentien is een vrijwillige coach bij Onze Nieuwe Toekomst en projectmedewerker in het Plan P – 

project. Naast haar job als projectmedewerker, is ze ook persoonlijk assistente voor personen met 

een beperking.  

Wouter 

Wouter is momenteel actief als zelfstandig ontwerper. In het verleden had hij samen met een collega 

een eigen ontwerpbureau, Elevenfeet, waar nauwe samenwerking met de stakeholders 

vooropgesteld werd om goede resultaten te boeken. Hij is de ontwerper in het Plan P – project.  

Ralph 

Ralph is tewerkgesteld bij de kennisinstelling Hogeschool West-Vlaanderen te Kortrijk. Hij werkt als 

onderzoeker in het Industrial Design Center. Hij focust op ‘lighting’, ‘UCD’ en ‘innovation 

methodologies’. Hij is in het Plan P – project betrokken vanuit de kennisinstelling Howest, maar 
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brengt daarnaast ook zijn expertise als ontwerper binnen in het project. Wanneer in de analyse 

gesproken wordt over de ontwerpers, worden Wouter en Ralph bedoeld.  

Katrien 

Katrien is een vrijwillige coach bij Onze Nieuwe Toekomst. Daarnaast is ze als orthopedagoog 

deeltijds tewerkgesteld op de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. In haar vrije tijd 

ondersteunt ze mensen en projecten binnen Onze Nieuwe Toekomst. Ze schreef mee aan het 

projectvoorstel van Plan P en volgde het project op de voet op. Ze was tevens begeleidster van deze 

masterproef.  

Goedele 

Goedele is tewerkgesteld bij Crosstalks van de Vrije Universiteit Brussel. Crosstalks stimuleert 

interdisciplinaire kennisuitwisseling doorheen ontmoetingen tussen verschillende stakeholders. 

Goedele staat in voor de procesbegeleiding tijdens het Plan P – project.  

 

Anderzijds werden doorheen het actie-onderzoek en de observaties in het project ook ervaringen 

meegenomen van andere mensen die op één of andere manier met het project te maken hadden, 

zoals bijvoorbeeld alle zelfadvocaten van Onze Nieuwe Toekomst die de toolkit hebben uitgetest, 

deelnemers aan de workshops en studiedag van Plan P, het publiek tijdens beurzen en voordrachten, 

enzovoort.  

 

Tot slot werd, naast de ervaringen van de projectmedewerkers en andere betrokkenen in het Plan P 

– project, ook geluisterd naar de ervaringen van Luc en mensen uit zijn netwerk die samen met de 

Plan P – toolkit aan de slag gingen om een uitdaging aan te pakken.  

Luc & netwerk 

Luc is een volwassen persoon met een verstandelijke beperking. Hij was tewerkgesteld in een 

wijkresto, maar verloor zijn baan wanneer deze resto werd gesloten. Hij voerde samen met zijn 

netwerk een Plan P – sessie uit om zijn participatie-uitdaging aan te pakken. Het verhaal dat in het 

onderzoek van deze masterproef gebruikt wordt, is afkomstig van een nabespreking met Luc, zijn 

mama, zijn zus, zijn coach en zijn vriend Didier en diens coach Florentien over hun ervaringen met 

Plan P.  
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3.3.1.1.  Overzicht participanten 

Onderstaande weergave van de participanten van het onderzoek helpt om het overzicht te bewaren 

in  de volgende hoofdstukken van deze masterproef.  

ONZE NIEUWE 

TOEKOMST 
ONTWERPER HOWEST CROSSTALKS 

 PLAN P - 

SESSIE 

Zelfadvocaten Coaches     

Didier Florentien Wouter  Goedele 
Luc, coach, zus, 

mama,   

Didier, 

Florentien 
Danny Katrien Ralph 

 

 

In de resultaten van het onderzoek wordt soms verwezen naar mensen die betrokken waren in het 

Plan P – project, maar niet actief als participant aan het onderzoek deelnamen. In het project 

werkten ook de andere zelfadvocaten en coaches van Onze Nieuwe Toekomst mee, zowel tijdens de 

testsessies als tijdens de workshops en de studiedag. Vanuit de kennisinstelling Howest was ook 

Dries betrokken in het Plan P – project.  

 

3.3.2. Dataverzameling 

3.3.2.1. Key-incidenten 

Er werden key-incidenten verzameld bij de medewerkers van het Plan P – project. Omwille van de 

toegankelijkheid voor de participanten, werd er in dit onderzoek voor gekozen om het begrip ‘key-

incidenten’ te vertalen naar ‘bijzondere momenten’ of ‘momenten die voor de participant belangrijk 

waren’.  

Emerson (2004, p.457) definieert key-incidenten als ‘events or observations that help to open up 

significant, often complex lines of conceptual development’. Het verzamelen van key-incidenten 

maakt het mogelijk om dicht bij de rijkheid en complexiteit van de verhalen en ervaringen van de 

Plan P - medewerkers te blijven en wordt daarom gekarakteriseerd als een naturalistische aanpak 

(Emerson, 2004).  Deze rijke en levendige data veroorzaken een verschuiving van beschrijving naar 

analyse, “from showing how social life takes the shapes that it does to making a convincing argument 

about why social life works as it does” (Katz, 2001, geciteerd in Emerson, 2004, p.460).  
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Key-incidenten hebben verschillende kenmerken. Ten eerste zijn ze deel van het dagelijkse leven en 

hoeven het bijgevolg niet noodzakelijk dramatische of memorabele gebeurtenissen te zijn voor de 

mensen die ze aanleveren. Ten tweede worden key-incidenten gezien als een trigger om interesse op 

te wekken, eerder dan dat ze (theoretische) inzichten creëren op zich. Tot slot is de betekenis van 

het key-incident op het eerste zicht vaak onduidelijk, maar nodigt het de onderzoeker wel uit om dit 

incident verder uit te diepen. Het key-incident moet als het ware gevoed worden (Emerson, 2004). 

Door het key-incident te verbinden met andere incidenten en theoretische constructen, wordt de 

relatie met universele concepten in een groter geheel beter duidelijk (Van Knippenberg, 2010).  

 

3.3.2.2. Key-incidenten via kwalitatief interview 

Om de key-incidenten te verzamelen, werd een kwalitatieve interviewmethode gehanteerd, waarbij 

geen vaste structuur aanwezig was. In deze semi-gestructureerde interviews heeft de onderzoeker 

een aantal algemene vragen in gedachten, maar ontwikkelen de specifieke vragen zich pas tijdens 

het interview zelf (Rubin & Rubin, 2012).  

In dit onderzoek werd aan de hand van kwalitatieve interviews op zoek gegaan naar de rijkheid en 

complexiteit in de verhalen en belevenissen van de Plan P – medewerkers (Seidman, 2006). Om rijke 

antwoorden uit te lokken, werden open vragen gesteld waar de participant in eigen woorden kon op 

antwoorden (Burns, Bush, & Smeets, 2006). De richting van het interview werd bepaald door de 

antwoorden van de participant (Howitt, 2010a).  

In eerste instantie werden de medewerkers van het project individueel geïnterviewd. Deze 

interviews duurden gemiddeld een uur per participant. Één participant, die tijdens het project meer 

op de achtergrond tewerkgesteld was, koos er omwille van praktische redenen voor om het 

interview via e-mail af te nemen. De mondelinge interviews zijn echter rijker aan informatie omwille 

van de spontane antwoorden en de mogelijkheid tot het stellen van extra verdiepende vragen.  Deze 

interviews bestaan uit een conversatie tussen verschillende individuen en zijn dus inherent 

relationeel (Fontana & Frey, 2005). In een tweede fase werden alle participanten van de mondelinge 

interviews samengebracht en was er mogelijkheid om hun key-incidenten met elkaar te delen en nog 

verder te gaan verkennen. Tot slot werd ook een interview afgenomen met een persoon met een 

verstandelijke beperking en zijn netwerk die samen aan de slag gingen met de Plan P – toolkit. Beide 

groepsgesprekken duurden gemiddeld elk twee uur.   
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Alle mondelinge interviews werden met de toestemming van de participanten opgenomen en 

uitgetypt ter verwerking. Deze transcripties behoren toe aan de participanten en kunnen op eender 

welk moment door hen geraadpleegd worden.  

 

3.3.2.3. Dataverzameling in actie-onderzoek 

Naast de verhalen en ervaringen van projectmedewerkers en andere betrokkenen en de eigen 

ervaringen, werden ook andere vormen van data verzameld doorheen het actie-onderzoek. Zo 

werden ook telefoon- en e-mailverkeer en verslagen uit het project gebruikt als data voor de 

grounded theory analyse.  

 

3.3.3. Data-analyse 

In het onderzoek werd gekozen voor een grounded theory analyse als analysemethode. Volgens 

Bryman (2004, in Howitt, 2010b) is dit de meest gebruikte methode voor het analyseren van 

kwalitatieve data.  Grounded theory analyse wordt door Glaser & Strauss (2009, p.2) gedefinieerd als 

“the discovery of theory from data systematically obtained from social research”. Het wordt gezien 

als een alternatief voor de hypothetisch-deductieve benadering, waarbij een grote nadruk ligt op 

verificatie van theorie (Glaser & Strauss, 2009).  

Theorie-opbouw komt voort uit het flexibel heen en weer bewegen tussen de data en de analyse 

(Glaser & Strauss, 2009). “Grounded theorists develop analytic interpretations of their data to focus 

further data collection, which they use in turn to inform and refine their developing theoretical 

analyses” (Charmaz, 2000, p. 509). De theoretische achtergrondkennis van de onderzoeker blijkt een 

impact te hebben op de ontwikkeling van de categorieën (Lakatos, 1978). Deze achtergrondkennis 

helpt om relevante data te leren zien en wordt ‘theoretical sensitivity’ genoemd (Glaser, 1978). 

Theorie-opbouw wordt dus zowel aangestuurd vanuit de data als vanuit de theorie en de grounded 

theory analyse is bijgevolg een methodologie van retroductieve aard. Retroductie wordt door 

Emerson (2004, p.458) omschreven als “moving back and forth between observations and theory”.  

Charmaz (2005) levert kritiek op de objectivistische variant van grounded theory waarbij er sprake is 

van een neutrale onderzoeker. Volgens Charmaz heeft de onderzoeker een eigen biografische 

achtergrond, ervaringen en interpretatieve kaders. Dit leidt tot de constructivistische variant van 

grounded theory waarin men de manier waarop kennis wordt verzameld, durft in vraag te stellen. Er 
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wordt betekenis geconstrueerd door zowel participant als onderzoeker en de relatie tussen beide 

wordt onderzocht en mee in rekening gebracht.  

In het onderzoek van deze masterproef werd op zoek gegaan naar lijnen en thema’s die de key-

incidenten van de verschillende Plan P – medewerkers en de eigen observaties van de onderzoeker 

doorkruisten. Vervolgens werden verschillende thema’s samengebracht en verschillende aspecten 

van de zich ontwikkelende theorie met elkaar in verband gebracht (Howitt, 2010). In dit proces werd 

constant vergeleken tussen dataverzameling en de analyse.  

Uit de rijk beschreven key-incidenten, werd in het onderzoek een theorie ontwikkeld over het 

samenwerkingsproces tussen verschillende disciplines voor een participatiecontext van mensen met 

een verstandelijke beperking. De grounded theory analyse leidt tot een hypothese, open voor verder 

onderzoek (Charmaz, 2006). 

 

3.3.3.1. Betrouwbaarheid 

Door mijn meervoudige rol als onderzoeker en medewerker tijdens het Plan P – project, bestond de 

mogelijkheid dat de analyse beïnvloed was door persoonlijke interpretatie. De nauwe betrokkenheid 

zorgde tevens voor vertrouwen bij alle participanten, waardoor de drempel naar de onderzoeker laag 

was. De masterproef werd daarom voorgelegd aan de participanten van het onderzoek om hen de 

kans te geven om foutieve interpretaties aan te passen, evenals om informatie die ze te persoonlijk 

vonden, te laten schrappen.  
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4. Groeien naar elkaar, groeien naar ideeën  

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de grounded theory analyse terug te vinden. Een uitgebreide 

beschrijving van deze analysemethode is terug te vinden in het hoofdstuk ‘Methodologie’. In de 

analyse werd op zoek gegaan naar lijnen in de key-incidenten en dit werd daarna verbonden aan de 

literatuur.  In onderstaande weergave van de analyse werd niet vastgehouden aan de traditionele 

opbouw waarbij data en analyse elkaar voortdurend afwisselen, maar werd ervoor gekozen om deze 

zaken met elkaar te verweven. Deze keuze werd gemaakt om het geheel toegankelijker te maken 

voor de lezer.  De voorliefde van zelfadvocaat Didier voor poëzie was inspirerend voor het 

vormgeven aan de titels en hielp in de wil om toegankelijk te zijn.  

 

4.1. Het doel om op een betekenisvolle manier te participeren aan de 

maatschappij 

4.1.1. Over verandering spreken, is stabiliteit doorbreken 

Plan P wil verandering creëren door mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving een 

tool aan te reiken die hen helpt om hun participatieproblemen aan te pakken. Ondanks de vele 

inspanningen die reeds geleverd zijn, blijven participatieproblemen bestaan. Plan P stelt als doel om 

deze stabiliteit te doorbreken.  Het doel van ontwerpen wordt dus gedreven door een betekenisvolle 

activiteit. Dit doel situeert zich in de toekomst, maar heeft een belangrijke invloed op het 

anticiperend gedrag in het heden. Er moeten acties ondernomen worden, evenals fouten gemaakt, 

om het vooropgestelde doel te bereiken (De Couvreur, Dejonghe, De Munck, Detand, & Goossens, 

submitted). Plan P sluit aan bij de happiness driven strategie, een strategie om doelgericht producten 

of acties te ontwerpen die mensen in staat stellen om deel te nemen aan betekenisvolle activiteiten 

(Desmet, 2011).  

 

4.1.2. Banaal? Niet voor ons allemaal! 

Mensen willen actief kunnen participeren aan persoonlijk betekenisvolle activiteiten (Fischer, 2009). 

In het ontwerpproces van de Plan P – toolkit werd rond verschillende participatie-uitdagingen van de 

zelfadvocaten gewerkt. Elk van hen dacht na over iets wat voor hem/haar echt belangrijk was. Het na 

te streven doel verschilt van persoon tot persoon en kan variëren doorheen de tijd (Desmet, 2011). 

De betekenisvolle uitdagingen van de zelfadvocaten, verbaasden de ontwerpers.  
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“Ik had deze uitdagingen niet verwacht. We hadden wel in het dossier gelezen van hoe van 

punt A naar punt B te geraken, dat dat soms moeilijk was. Dus daar schetsten ze wel dat het 

dagdagelijkse problemen waren, maar ik had niet gedacht dat het zo’n voor ons banale 

problemen zouden zijn. Ik weet nog dat ik dacht ‘Zo’n simpel probleem voor ons, dat voor hen 

zo groot is’.”  (Wouter - ontwerper) 

Er was bijvoorbeeld iemand die werkte rond zijn uitdaging van koffie op het werk. Hij zet de koffie 

waar de werknemers tijdens de pauze van kunnen drinken. De werknemers drinken echter al van de 

koffie tijdens hun werkuren, waardoor er in de pauze niets meer over is. Ze verwijten de man dan dat 

hij zijn werk niet goed genoeg uitvoert. Hij probeerde dit zelf al op te lossen door de werknemers 

erop te wijzen dat ze enkel koffie mogen drinken in de pauzes, maar daar werd geen gehoor aan 

gegeven. De man begon zich hierdoor steeds minder goed te voelen op zijn werk en hij gebruikte dit 

als uitdaging om over na te denken tijdens één van de testfases van Plan P.  

Wouter en Ralph hadden bepaalde verwachtingen omtrent de participatie-uitdagingen, maar in de 

ontmoeting met de zelfadvocaten bleek dat ze deze moesten bijstellen. De ‘eenvoudige’ uitdagingen 

raakten een gevoelige snaar bij de ontwerpers. Ze voelden frustratie toen ze hoorden dat heel wat 

uitdagingen te maken hadden met onbegrip of gebrek aan tijd. Ze waren hierover zeer open en 

deelden die gevoelens meteen met de andere medewerkers van het project. Na het zien van een 

filmpje waarin zelfadvocaten aan het woord zijn over hun uitdaging, zegt Ralph: 

“Dat is toch absurd, die uitdagingen! Dat mensen met een beperking niet kunnen samenwonen 

bijvoorbeeld. Het is toch erg hoe mensen soms hun eigen leven niet zelf kunnen regelen. Ze 

mogen de touwtjes toch zelf in handen hebben.” (Ralph – medewerker Howest / ontwerper) 

 

4.1.3. Handelen om de wereld te veranderen 

Naast verbazing over de inhoud  en impact van de uitdagingen, waren alle medewerkers ook verrast 

over de snelheid waarmee resultaten zichtbaar werden. In de testsessies werd als doel 

vooropgesteld om de technieken toegankelijk te maken voor en door personen met een 

verstandelijke beperking en lag de nadruk minder op het omzetten van de oplossingen in de praktijk. 

Het was een verrassing dat al meteen na de eerste testfase iemand zijn gevonden oplossing 

vertaalde in concrete actie. De ervaring dat zelfs een onafgewerkte toolkit tot zo’n resultaat kon 

leiden, was een grote stimulans om verder te gaan.  
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Als ontwerper kun je zeer uiteenlopende producten afleveren,  maar een project als Plan P biedt 

zowel voor Wouter als Ralph een veel grotere meerwaarde. Als ontwerper willen ze de wereld een 

beetje helpen verbeteren of het leven voor iemand een beetje vergemakkelijken en die voldoening 

halen ze niet uit het ontwerpen van eender welke product.  

“Ik vind het persoonlijk wel heel boeiend als iets echt nut heeft, als een product gewoon zorgt 

dat de gebruikers erna er echt iets aan hebben. En dat is natuurlijk een mooi interieur van een 

auto ook hé, dat zijn sensaties, dat doet ook iets, maar ‘k zie het belang daar minder van.” 

(Ralph – medewerker Howest / ontwerper) 

Ze schrijven dit minder toe aan de grondhouding als ontwerpers, maar doen het af als een 

persoonlijke keuze. Elke ontwerper zal vanuit zijn voorkeuren en interesses warm lopen voor iets 

anders.  

 

4.1.4. Resultaat boeken door de betekenisvolle activiteit te onderzoeken 

De INNOWIZ – methode waarop verder gewerkt is in Plan P, leert om voldoende aandacht te 

schenken aan het benoemen van het probleem. Het is belangrijk om goed na te gaan wat de 

betekenisvolle activiteit precies inhoudt voor de persoon, zonder dit voor hem in te vullen. In 

productontwerp wordt gezegd “Making a personal assistive device can be compared with giving a 

person something as a birthday present. The better you know the person the more likely you will find 

the appropriate gift that fits his personality and makes him happy” (Detand, De Couvreur, & 

Grimonprez, 2010, p.3). In de aanloop naar de Plan P – sessie met Luc, zien we hoe snel deze stap 

wordt vergeten. Luc verloor zijn job in de wijkresto nadat deze werd gesloten. Hij kreeg via de 

Universiteit Gent een studentcoach om samen te werken rond zijn uitdaging.  

“Ik weet dat ik, als ik hier de eerste keer kwam, dat ik niet meer expliciet had gevraagd: ‘Wil 

jij een job?’. Ik had mij ingetekend op de opdracht ‘we zoeken een job voor hem’. Ik dacht ook 

dat staat vast, hij wil dat. Dus heb ik bij hem direct gefocust op wat voor een soort job, in 

plaats van die eerste vraag. Ik had daar niet meer bij stilgestaan.” (coach Luc) 

Toen men in de eerste fase van de toolkit de uitdaging van Luc duidelijk probeerde te benoemen, 

bleek dat hij helemaal niet verlangde naar een nieuwe job, maar op zoek was naar een leuke hobby.  

“Het is een feit dat wij er dan eigenlijk allemaal van uitgaan ‘er moet een nieuwe job gezocht 

worden voor Luc’, maar dat het dus eigenlijk pas op het moment is als we allemaal samen 
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zitten en dat heel concreet de vraag naar hem wordt gesteld, dat hij eigenlijk de kans grijpt 

om te zeggen: ‘nee, ik moet geen job hebben eigenlijk’.” (zus Luc) 

Verder in de brainstorm werd de focus nog meer verfijnd en zei Didier dat Luc eigenlijk gewoon een 

goeie vriend nodig had waarmee hij samen leuke dingen kon doen. Dit leidde hij af uit het feit dat Luc 

voornamelijk koos voor activiteiten die hij samen met Didier kon uitvoeren. Luc bevestigde dit en hij 

voelde zich ogenschijnlijk meer op zijn gemak. Het werd voor iedereen in de brainstorm duidelijk dat 

ze eindelijk begrepen wat de betekenisvolle activiteit precies was voor Luc.   

“Dat was voor mij de nagel op de kop. Ik moest eventjes rechtstaan, want ik dacht dat ik in 

tranen zou uitvallen.” (zus Luc) 

Luc heeft niet alleen de kans gekregen, maar ook zelf gegrepen, om de focus van zijn uitdaging te 

bepalen. Voor Wouter en Ralph is het een evidentie om eerst in interactie met de eindgebruiker na 

te gaan wat precies de uitdaging is en het doel dat men wenst te bereiken. Ze schrijven het succes 

van deze brainstorm daarom ook toe aan dit oprecht luisteren naar wat Luc zelf belangrijk vindt.   

“Ik vind het tof dat het daarmee gelukt is. Door eens de tijd te nemen en echt te luisteren en 

iemand de kans te geven zich uit te drukken.” (Ralph – medewerker Howest / ontwerper) 

Mensen hebben heel veel verschillende manieren om zich uit te drukken. Dit benoemt Allan (2008) 

als ‘the hundred languages’. We moeten openstaan voor deze diversiteit aan manieren om zichzelf 

uit te drukken. In de Plan P – brainstorm met Luc en zijn familie waren deze hundred languages 

duidelijk zichtbaar. Luc is verbaal niet zo sterk en liep af en toe weg van de tafel om duidelijk te 

maken dat hij niet akkoord was met een bepaald idee. Hij kwam dan bijvoorbeeld terug met muziek 

in zijn oren om duidelijk aan te tonen dat hij graag iets zou doen met muziek. Zijn familie was 

aandachtig voor deze signalen en hanteerde een ‘strategy of attention’, een bereidheid om 

aandachtig te zijn voor deze manier van communiceren en open te staan en te luisteren naar wat Luc 

wilde zeggen (Davies & Gannon, 2009).  

Door de tijd te nemen om echt naar iemand te luisteren, leert men 

waarom die persoon iets echt belangrijk vindt. In de testsessies 

van Plan P werkte één van de zelfadvocaten rond de 

voorstellingstekstjes van de coaches op de website van ONT. Hij 

vroeg daar al ruime tijd tevergeefs naar. De technieken uit de 

eerste fase van de toolkit (‘Probleemdefinitie’), hielpen hem om te 

duiden waarom hij die tekstjes zo belangrijk vond. In plaats van te 



22 
 

denken ‘Ik moet die tekstjes nu hebben’, ondersteunden de technieken hem in zijn denkproces en 

vroeg hij zich af ‘Wat kan ik doen zodat de coaches die tekstjes uit zichzelf willen delen?’. Dit 

appelleerde enorm, waardoor één van de coaches dacht: ‘Hoe onnozel is dat, dat ik hem al jaren laat 

wachten op dat tekstje, hij vindt dat nu zo belangrijk’.  

  

4.1.5. Emotioneel beladen of professionele paden? 

Wouter en Ralph gaven aan dat het doceren van INNOWIZ aan studenten een ander verhaal is dan 

wanneer de zelfadvocaten van Onze Nieuwe Toekomst met de creativiteitstechnieken aan de slag 

gingen. Bij de studenten wordt meestal een bepaalde opdracht opgelegd, terwijl de zelfadvocaten 

aan de slag gingen met dagdagelijkse en reële problemen en vanuit zichzelf al zeer gemotiveerd 

waren. Bovendien is het uitvoeren van een brainstorm in mensen hun persoonlijke omgeving een 

stuk spannender dan in een bedrijf waar iedereen terug naar huis gaat. Er zit veel lading bij en je 

raakt aan persoonlijke gevoelens. 

In een Plan P – sessie naar aanleiding van een vraag van een jongvolwassene, bijvoorbeeld, kon één 

van de participanten, in een rol als facilitator van de sessie, ervaren hoe spannend het kan zijn als 

niet iedereen de uitdaging op dezelfde manier invult. Als facilitator kun je dit proberen te benoemen, 

maar het is moeilijk om tussen te komen in het persoonlijk leven van mensen. Dit soort situaties 

raken Wouter en Ralph. Ze hebben nog maar weinig ervaring met deze gevoelige en persoonlijke 

situaties en zouden het boeiend vinden om een Plan P – sessie bij te wonen, buiten de context van 

een testfase. Ondanks de wil om aanwezig te zijn tijdens een Plan P –sessie, denken ze allebei dat ze 

ervaring en kennis missen om als volwaardig coach op te treden in zo’n proces. Nochtans beweert de 

andere discipline het tegendeel en benadrukt ze hoe sterk Wouter en Ralph zijn in dit 

samenwerkingsproces. Er is iets in hun manier van werken dat raakt en zelfs nog sterker dan met 

sommige mensen die opgeleid worden om met mensen met een beperking om te gaan.   

 

4.2. Leren uit de uitwisseling en ontmoeting met een andere discipline  

4.2.1. Kennismaking met een ander domein kan een ontdekking zijn 

In Plan P wordt een co-design aanpak gehanteerd, waarbij men met een multidisciplinair team aan 

de slag gaat. Het is een samenwerking tussen twee disciplines: productontwerpers die zich in hun 
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discipline situeren binnen het kader ‘Research Through Design’ en zelfadvocaten en coaches van 

Onze Nieuwe Toekomst die handelen vanuit een Disability Studies kader.  

Didier en Danny maakten reeds in een vroeg stadium kennis met de productontwerpers, tijdens een 

lezing over Design For Everyone. Ze waren sterk onder de indruk van de aanpak van de ontwerpers, 

wat leidde tot een verlangen om samen met deze mensen een project op te starten. De interesse in 

hun discipline en hun manier van werken vertaalde zich bij Danny zelfs in een wegdromen over een 

opleiding ontwerpen. De ontwerpers op deze studiedag waren al wat vertrouwd met de Disability 

Studies context vanuit het project D4E1, maar luisterden zeer geïnteresseerd naar de uitleg van 

Didier over Onze Nieuwe Toekomst om zo deze discipline verder te verkennen. Later bleek dat de 

kennis en vaardigheden effectief konden gebundeld worden in het project Plan P, wat de nodige 

uitdaging met zich meebracht. Katrien, die vanuit Onze Nieuwe Toekomst mee de aanvraag voor het 

project indiende, voelde aanvankelijk enige bezorgdheid en spanning over de reactie van de andere 

coaches. “Gaan ze niet denken: IWT (agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie), 

ingenieurs, dat zal niets voor ons zijn?”. Dries, die vanuit Howest de organisatie op zich nam, kende 

aanvankelijk ook enige bezorgdheid. Hij kende de Disability Studies context niet en vroeg zich af of ze 

dit wel zouden kunnen realiseren, maar hij stelde zich al snel open op om de uitdaging aan te gaan. 

De jury van de CICI-call sprak in het kader van dit multidisciplinair team eveneens over een 

‘bijzondere combinatie’, in vergelijking met de andere geselecteerde projecten. Ze waren gewoon 

om te werken met kunstenaars, bedrijven en kennisinstellingen, en nu had men te maken met een 

zelfadvocatenbeweging.    

Een multidisciplinair team betekent al vanaf de eerste fase van het ontwerpproces een grote 

meerwaarde, die zich uit in een stijgende creativiteit. De combinatie van verschillende kennis en 

vaardigheden creëert nieuwe inzichten en nieuwe aanpakken, wat op zijn beurt leidt tot betere 

ideeën en resultaten (D’hulster, Detand, De Couvreur, & Dewulf, 2009).  De kennis van Howest en de 

ontwerper over INNOWIZ, gecombineerd met de ervaringskennis van de zelfadvocaten en coaches 

van Onze Nieuwe Toekomst over participatie, tilt het project naar een hoger niveau. Danny vertelt 

dat men in de samenwerking heel veel van elkaar kan leren. In de nabespreking van de eerste 

testfase, bijvoorbeeld, vond Florentien het frappant om te horen waar de ontwerpers tijdens het 

proces allemaal op gelet hadden en werden voor haar een aantal zaken uit de ontwerpdiscipline 

duidelijk. Eenzelfde leerproces deed zich voor bij Wouter en Ralph die zowel tijdens de eerste 

bijeenkomst in Kortrijk met Didier als tijdens de eerste testsessie meteen geconfronteerd werden 

met het feit dat hun opvattingen over ‘de mensen met een beperking’ niet strookten met de realiteit. 

Mensen met een verstandelijke beperking hebben – net als iedereen – een eigen persoonlijkheid en 

zijn niet zomaar in een hokje onder te brengen. Deze belangrijke leermomenten hebben gezorgd 



24 
 

voor andere opvattingen en inzichten en hebben in zekere mate ook geleid tot een koerswijziging, 

wat verder aan bod komt.  

 

4.2.2. In dezelfde fysieke omgeving bewegen, is in efficiëntie gestegen 

Voor Wouter en Ralph was het evident en uitermate belangrijk om als ontwerpers zelf aanwezig te 

zijn tijdens de testsessies. De kern van het ontwerpen situeert zich in het betrekken van de 

eindgebruiker tijdens het ontwerpproces.  

“Het heeft nogmaals bewezen dat als je ontwerpt of als je bezig bent met iets aan het 

ontwikkelen, dat je uw eindgebruiker erbij moet betrekken en dat hij bruikbare input kan 

geven en feedback kan geven.” (Wouter – ontwerper) 

Hun aanwezigheid tijdens de testsessies laat toe dat ze alles direct zelf kunnen waarnemen. Een 

multidisciplinair team zorgt ervoor dat men tijd kan winnen. Wanneer men met de verschillende 

disciplines rond de tafel zit, heb je onmiddellijk een duidelijk zicht op ieders verwachtingen en de 

haalbaarheid van het resultaat (D’hulster, Detand, De Couvreur, & Dewulf, 2009). De aanwezigheid 

van de ontwerpers biedt ook de kans om tijdens de testfase gerichte vragen te stellen aan de 

zelfadvocaten met het oog op latere prototypes, waardoor geen tijd verloren gaat in dingen 

ontwerpen waarvan achteraf blijkt dat het niet zinvol is voor de zelfadvocaten. Hun ervaringskennis 

kan meteen benut worden. Het samenwerken beperkt zich niet enkel tot het raadplegen van de 

ander en dingen voorleggen, maar impliceert dat de actoren werkelijk in dezelfde fysieke ruimte 

samen dingen gaan doen en uitproberen.  

Het belang van de samenwerking binnen een gedeelde fysieke omgeving kan eveneens geduid 

worden vanuit een gebeurtenis in het Plan P – project waarbij deze gedeelde fysieke omgeving door 

overmacht niet kon gerealiseerd worden. De ochtend van een vergadering met alle partijen, bleken 

twee medewerkers ziek te zijn. Gezien de urgentie van de zaken die moesten besproken worden, kon 

deze vergadering niet geannuleerd worden. Deze vergadering verliep minder vlot dan anders. 

 “Dat was niet zo plezant, omdat we dan  geen beslissingen kunnen nemen vind ik, omdat er 

niet genoeg overleg was met Onze Nieuwe Toekomst en Howest. Was dat met iedereen 

geweest, was dat echt een goeie vergadering geweest. Omdat iedereen dan inspraak heeft. 

(...) We hebben veel ideeën bedacht maar iedereen heeft een eigen stijl. Je moet verschillende 

meningen horen en verschillende meningen gebruiken.” (Didier – zelfadvocaat ONT) 



25 
 

Aangezien de beslissingen in het Plan P – project altijd samen werden genomen, werd er op dat 

moment bewust voor gekozen om niet te beslissen zonder de groep.  

Het verlangen om tijd te winnen komt niet voort uit een neoliberale gedachtegang, maar is zeer 

belangrijk in een participatiecontext die vaak gekenmerkt wordt door een houding van traagheid en 

veel geduld.  

“Als de studenten van Phil Smith [Disability Studies onderzoeker die veel bezig is met self-

advocay ] hem vragen ‘Tegen wanneer moet dat klaar zijn?’, antwoordt hij altijd ‘Tomorrow 

before breakfast’. Hij vloekt dan eens en zegt ‘Het gaat godverdorie over participatie, we 

wachten al zo lang’.” (Katrien – coach ONT)  

Deze houding van traagheid wordt mooi omschreven door een zelfadvocaat van Onze Nieuwe 

Toekomst wanneer hij zegt dat hij om bepaalde dingen te kunnen realiseren ‘altijd op hetzelfde 

nageltje moest blijven kloppen’. Het multidisciplinair team in het Plan P – project probeerde daarom 

bewust zoveel mogelijk tijd te winnen. In een co-design team kan het vooruitgaan omdat veel belang 

wordt gehecht aan wat betekenisvol is en omdat men nagaat wat nu kan gemaakt worden met wat 

aanwezig is in de lokale context.  

 

4.2.3. Onmiddellijke interactie leidt tot satisfactie 

Volgens De Couvreur, Dejonghe, Detand en Goossens (2013) wordt de complexiteit in het 

multidisciplinair team niet bepaald door het aantal actoren, maar eerder door de dynamische 

interacties en relaties die plaatsvinden tussen deze actoren. Die relatie tussen de verschillende 

betrokkenen zat al van bij het begin goed. Het projectteam had geen voorafgaand overleg gepland, 

maar had afgesproken om elkaar te zien op de CICI kick-off in Brussel. Didier bouwde hier, zoals hij 

het zelf zegt, een netwerk op met Wouter, Ralph en Dries. Ze waren meteen zeer geïnteresseerd in 

Onze Nieuwe Toekomst. 
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Zowel voor Didier als voor Danny was de eerste kennismaking uitdagend, omdat “je niet weet welk 

vlees je in de kuip hebt”. De manier waarop Ralph en Wouter Onze Nieuwe Toekomst zijn 

binnengekomen, wordt door de coaches van Onze Nieuwe Toekomst zeer warm onthaald. Het is 

moeilijk om er precies de vinger op te leggen, maar er zijn zelden mensen op deze manier 

toegekomen in de vereniging.  

De dynamische interacties tussen Wouter, Ralph, de zelfadvocaten en coaches van Onze Nieuwe 

Toekomst kwamen het sterkst tot uiting tijdens de verschillende testfases. Zowel Wouter als Ralph 

wijzen deze testfases aan als de momenten die hen het meest zijn bijgebleven. Beiden waren voor 

het project nog maar weinig in contact gekomen met mensen met een beperking en omschrijven de 

testsessies dan ook als de momenten waarbij ze het meest echt in ‘een andere wereld’ binnentraden 

en waarin ze veel konden leren. Ze probeerden met iedere zelfadvocaat in interactie te gaan en 

waren onder de indruk van de persoonlijke verhalen die gebracht werden. De samenwerking was zo 

leuk dat ze graag nog meer testsessies hadden gedaan en misschien zelfs nog een groter publiek 

hadden aangesproken. Vanuit hun eerste vaststelling dat iedereen zeer verschillend is, zijn ze dat 

verschil heel erg gaan appreciëren en wilden ze daar graag nog een stapje verder in gaan. De 

samenwerking tijdens deze testsessies werd eveneens door Didier en Danny aangehaald als bijzonder 

moment.  

“Ze wilden naar iedereen van Onze Nieuwe Toekomst gaan luisteren. Ze hebben naar onze  

vragen geluisterd. Ze hebben ook onze ideeën meegenomen.” (Didier – zelfadvocaat ONT) 

“Ze luisteren naar ons als we iets voorstellen. Ze dragen niets op, ze luisteren naar ons en 

zeggen dan dat we dat nog kunnen gebruiken.” (Danny – zelfadvocaat ONT) 

De zelfadvocaten appreciëren deze manier van interageren en halen er heel wat erkenning uit. Het 

eigenaarschap van het project wordt op een respectvolle manier bij hen gelaten. Er wordt heel veel 

naar elkaar geluisterd en er worden ook grapjes met elkaar gemaakt, wat volgens Didier leidt tot een 

‘klik’. Ze luisteren niet gewoon vanuit hun rol als ontwerper, maar ook vanuit hun eigen 

persoonlijkheid. Danny omschrijft hen daarom als ‘leutige gasten’, een woord dat niet snel over zijn 

lippen zal rollen.  

In de testsessies was er ook een dynamische interactie met de coaches van Onze Nieuwe Toekomst. 

De aanwezigheid van de coaches werd erg gewaardeerd door Wouter en Ralph, vooral tijdens de 

eerste ontmoeting. Ze waren voor hen een “noodzakelijke buffer” die hen kon helpen in de vertaling 

van de essentie van wat de zelfadvocaten nodig hadden. Zeker tijdens de eerste ontmoetingen gaf 

dit hen een “veiliger gevoel”. Dit sluit aan bij wat men in de ontwerpdiscipline ‘flow’ noemt. Flow 
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betekent dat vaardigheden en doel stelselmatig op elkaar afgestemd geraken (De Couvreur, Detand, 

& Goossens, 2011). De uitdaging moet groot genoeg zijn om geen kansen te missen. Voor Wouter en 

Ralph was de uitdaging hoog om met een nieuwe doelgroep om te gaan. Als de uitdaging té hoog is, 

zal men geen actie ondernemen. De coaches maakten de uitdaging voor de ontwerpers iets minder 

spannend door hen te ondersteunen in hun vaardigheden. Tegelijk werden in de interactie ook de 

vaardigheden van de coaches versterkt.    

De relatie met de andere discipline was zeer vernieuwend voor alle actoren, maar ook de relaties 

onderling veranderden. In de samenwerking leerden coaches en zelfadvocaten elkaar op een andere 

manier kennen. Men leerde van zelfadvocaten dat heel wat (deel)redeneringen en emoties 

schuilgingen in hun uitdaging en men zag coaches die zelfadvocaten ondersteunden op een manier 

die iedereen verbaasde.  

 

4.2.4. Samen ontwerpen is vruchten afwerpen 

Co-design gaat uit van zelfsturing. Men kijkt hoe de mensen zelf kunnen handelen om hun eigen 

doelen na te streven (De Couvreur, Detand, & Goossens, 2011). In het Plan P – project werd een 

toolkit ontworpen samen met de zelfadvocaten, die potentiële eindgebruikers zijn van de toolkit. Ze 

worden centraal geplaatst en beschouwd als mede-ontwerpers. “Designers will not longer only 

design for people. They will have to learn to design with people” (De Couvreur et al., 2011, p. 8). De 

betrokkenheid van de zelfadvocaten in het Plan P – project reikt verder dan de testfases. Didier en 

Danny zijn als trekkers verantwoordelijk tijdens het volledige project. Ze zijn vanaf de eerste 

voorbereiding aanwezig en nemen deel aan alle vergaderingen. Hun stem is belangrijk en bepaalt de 

richting van het project. Ze bedachten ideeën, namen beslissingen, gaven vorm aan de toolkit, 

werkten workshops en voordrachten uit en onderhielden publieke relaties. Ze worden ondersteund 

door coaches van Onze Nieuwe Toekomst, maar zijn zelf eigenaar.  

Deze benadering als mede-ontwerper werd sterk gevoeld door de zelfadvocaten. Danny vertelt dat 

Wouter en Ralph tijdens de testsessies naar iedereen van Onze Nieuwe Toekomst gingen luisteren en 

hun ideeën opschreven om de toolkit aan te passen voor de volgende versie. De impact die deze 

houding van de ontwerpers had op de zelfadvocaten, kwam mooi naar boven tijdens de 

voorbereiding van een voordracht over Plan P. Er werd nagedacht hoe de samenwerking tussen de 

verschillende disciplines op een toegankelijke manier aan het publiek kon worden voorgesteld. Didier 

koos ervoor om met een spinnenweb van talenten te werken. Er werd hem gevraagd welke talenten 
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hij toeschrijft aan de ontwerpers. Hoewel verwacht werd dat hij hun creatieve geest als talent zou 

bestempelen, zei Didier vol overtuiging: “Ze kunnen zeer goed luisteren”.  

Wouter en Ralph geven op hun beurt mee dat ze binnen Onze Nieuwe Toekomst sterk hebben 

aangevoeld dat de zelfadvocaten de boel zelf runnen en dat ze van hen zeer eerlijke en nuttige 

feedback kunnen krijgen. Ze hebben heel veel geleerd uit het samen ontwerpen met de 

zelfadvocaten.  

“De essentie is voor mij gewoon... Neem tijd voor elkaar, luister goed, vul niet in voor de 

ander, probeer niet alleen met je eigen visie te kijken.” (Ralph – medewerker Howest / 

ontwerper) 

Zelfs van op afstand was duidelijk dat de zelfadvocaten een centrale positie innemen in het project. 

Goedele, die de procesbegeleiding in het project op zich nam, had weinig rechtstreekse contacten 

met de medewerkers, maar werd altijd in het e-mailverkeer opgenomen. Ze benadrukte dat de rol 

van de zelfadvocaten voor haar zelfs duidelijk werd uit dit e-mailverkeer.  

“Participatie is een trendy term vandaag, maar door Plan P heb ik wel ten volle leren 

begrijpen wat dat inhoudt. Hoe Didier gedurende dit hele project een sleutelfiguur heeft 

gespeeld, en iedereen dat ook zo ervoer en ernaar handelde zou eigenlijk als voorbeeld 

moeten gelden voor veel andere initiatieven en projecten die participatie naar voren schuiven 

als kern van hun project. Didier was werkelijk bij alles betrokken. En durfde ik al eens een mail 

sturen naar Florentien apart, dan stond Didier steevast in cc in haar antwoord.” (Goedele – 

procesbegeleiding) 

Het samen ontwerpen heeft duidelijk bij iedereen een grote impact gehad. Danny gaat hierin zelfs 

nog een stapje verder:  

“Ja, zij [Wouter en Ralph] zijn mede-ontwerpers hé. Zij zijn erbij vanuit Howest hé. We kunnen 

ze niet achterlaten hé.” (Danny – zelfadvocaat ONT) 

Danny keert de rollen om. Hij positioneert de anderen als mede-ontwerper, naast de zelfadvocaten 

als hoofdontwerpers. Deze uitspraak is enkel mogelijk doordat Danny tijdens het project heel hard 

aanvoelde dat naar hem en de andere zelfadvocaten geluisterd werd en dat ze zelf de touwtjes in 

handen hadden. Deze uitspraak getuigt heel sterk van het feit dat het project door de zelfadvocaten 

wordt gedragen. Didier en Danny, evenals de andere zelfadvocaten, zijn bijgevolg bijzonder trots om 

‘hun Plan P’ aan het publiek te mogen voorstellen. Ze zien zichzelf als trotse ambassadeurs van hun 
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eigen ontwerp, wat in sommige gevallen ook het zelfbeeld kan veranderen (De Couvreur, Dejonghe, 

Detand, & Goossens, 2013).  

 

4.2.5. Voor ervaring gekozen betekent niet schoonheid verwaarlozen 

De focus op het eindresultaat wordt verlegd naar een focus op de ervaring. Dit biedt een nieuwe 

visie om te kijken naar problemen (De Couvreur, Detand, & Goossens, 2011). De ervaringen van de 

zelfadvocaten kunnen waardevolle inzichten opleveren en bovendien kunnen zij zelf ook nieuwe 

ideeën aanbrengen (Conradie, De Couvreur, Saldien, De Marez, 2014).  Betekenis wordt niet alleen 

geconstrueerd doorheen de eigen ervaringen, maar ook in interactie met de andere actoren in het 

samenwerkingsproces. Dit wordt co-experience genoemd: “the proces of learning, maintaining and 

modifying meaning in social interaction” (De Couvreur, Dejonghe, Detand, & Goossens, 2013, p.59). 

Die fysieke en sociale ervaringen tijdens het proces van het ‘samen maken’, dragen voor een groot 

deel bij aan het welbevinden. “All stakeholders participate in meaningful activities that help them 

become the person they desire to be” (De Couvreur et al., 2013, p.58). Desire wordt door Deleuze en 

Guattari begrepen als sleutelelement om tot ‘becoming’ te komen en wordt gedefinieerd als het 

verlangen om iemand anders te worden, een verlangen naar groei en ontwikkeling. Becoming, 

gedreven door de kracht van desire, zorgt ervoor dat mensen iemand anders kunnen worden, maar 

toch dezelfde persoon blijven (Allan, 2008). Dit worden wie men wil zijn, komt duidelijk tot uiting 

wanneer men aan Didier vraagt waarom hij het zo belangrijk vindt om als trekker te fungeren binnen 

dit project: “We willen ons plan kunnen trekken”.  

De eerder genoemde focus op ervaring betekent echter niet dat men 

zomaar kan voorbijgaan aan het eindresultaat. Er is ook aandacht 

nodig voor de esthetische kant van het product. In het Plan P – 

project werd veel belang gehecht aan het esthetische luik van de 

toolkit. Enerzijds omdat men trots zou kunnen zijn over het eigen 

ontwerp en om stigmatisering te vermijden. Anderzijds omdat 

bewijs geleverd is dat mooie producten betere resultaten opleveren 

dan producten waarbij geen belang gehecht wordt aan de 

schoonheid (Norman, 2004).   
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Er was niet alleen bij het ontwerpen van de map aandacht voor schoonheid en creativiteit, maar ook 

tijdens het vormgeven aan een beursstand van Plan P. Een eigentijdse stand uit kartonnen dozen met 

tekst en beelden erop gekleefd, sprong in het oog en trok de aandacht van heel wat bezoekers, met 

heel wat positieve reacties als gevolg.  

  

 

4.2.6. Aandacht voor betrokkenheid is een fulltime bezigheid 

Ralph geeft aan dat het Plan P – project heel sterk de basisregel van het ontwerpen in zich draagt, nl. 

het betrekken van de eindgebruiker tijdens het ontwerpproces. Betrokkenheid van de eindgebruiker 

zorgt ervoor dat je hem beter kan begrijpen, wat op zijn beurt leidt tot een hogere tevredenheid van 

die gebruiker (Conradie, De Couvreur, Saldien, & De Marez, 2014). “Involving users in design one way 

or another has been shown to lead to developing more usable satisfying designs” (Abras, Maloney-

Krichmar, & Preece, 2004, p.12). Luisteren naar de gebruikers is cruciaal, maar al hun verzoeken en 

opmerkingen opnemen, kan tot zeer complexe designs leiden (De Couvreur, Detand, Grimonprez, & 

Mistiaen, 2009). Wanneer Danny bijvoorbeeld zegt “Ik heb gezegd aan Wouter dat ik dat spinnenweb 

wel een interessante methode vind, omdat we dat met ONT vaak gebruiken, die techniek. En dat zit er 

nu wel in hé.”, geeft Ralph aan dat ze hun best gedaan hebben om zoveel mogelijk wensen van de 

gebruikers op te nemen in de prototypes, maar dat dit niet altijd mogelijk is.  

“We hebben met veel mensen samengewerkt. Het kan niet dat we met iedereen zijn wensen 

rekening konden houden. Je kan goed luisteren, maar dat betekent niet dat we iedereen 

kunnen tevreden stellen”. (Ralph – medewerker Howest / ontwerper) 

Dit sluit nauw aan bij wat Freire ‘culturele synthese’ noemt. Als ontwerpers uit een andere discipline 

komen ze niet om dingen aan te leren of om te zeggen hoe het moet, maar leren ze samen met de 

zelfadvocaten. Ze leren het leven en de ervaringen van de zelfadvocaten in interactie kennen. Men 
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mag niet zomaar de eigen oplossingen gaan opdringen, maar men kan evenmin zondermeer 

toegeven aan alle wensen van de betrokkenen (Freire, 1972). De Couvreur, Detand, Grimonprez en 

Mistiaen (2009) benadrukken daarom dat het uiteindelijke doel altijd de hoofdfocus moet blijven. In 

een project als Plan P, waar de potentiële eindgebruikers jou een spiegel voorhouden, word je 

volgens Ralph sowieso gedwongen om terug te gaan naar de essentie van je product. Op bepaalde 

momenten moeten er echter keuzes gemaakt worden vanuit dat hoofddoel. Wouter en Ralph 

hebben veel extra gedaan om tegemoet te komen aan die wensen. Ze bleven na de eerste testsessie 

tot na middernacht voor een nabespreking en er werd tot op het laatste moment gemaild en gebeld 

om nog enkele aanpassingen door te voeren. Dit continu bezig zijn en doorvoeren van veranderingen 

tot op het laatste moment maakt ontwerpen mee tot een fulltime dagbesteding voor Wouter, die 

zelfs ’s nachts in zijn bed nog bezig is met denken aan ontwerpen.  

“Ik ben er vaak wel jaloers op, op mensen die ’s morgen om 9u naar Delhaize kunnen gaan,  

achter hun kassa kunnen zitten en om 16u gedaan hebben en naar huis gaan. Ik ben constant 

bezig en het is ook lastig om daar constant mee bezig te zijn. Het enige moment dat ik daar 

niet mee bezig ben, is als ik op reis ben.” (Wouter – ontwerper)  

Dit ‘voortdurend bezig zijn’ om iets goeds te verwezenlijken, wordt in een disability studies context 

benoemd als activisme.  

 

4.3. Vallen, opstaan en samen doorgaan 

4.3.1. Uitproberen is (fouten maken en) leren 

Onze Nieuwe Toekomst werkt al lange tijd rond participatie. Zoals reeds eerder gesteld, blijkt uit 

onderzoek en uit de praktijk van ONT dat er nog niet altijd sprake is van gelijke participatie voor 

mensen met een verstandelijke beperking en dat nog meer actie nodig is. Hoe deze actie er precies 

moet uitzien, is moeilijk om vooraf helemaal juist in te schatten. “Disability is a complex interaction 

between features of a person’s body and the features of the environment and society in which he or 

she lives” (De Couvreur, Detand, Grimonpriz, & Mistiaen, 2009, p.1). Omwille van deze complexe 

interactie, kan men niet veel leren uit een traditioneel top-down proces van dataverzameling, data-

analyse en implementatie van de oplossing. Dit lineair proces gaat voorbij aan de sociale complexiteit 

en onderliggende emotionele reacties. Een zekere mate van trial en error is noodzakelijk om de 

fysieke, emotionele en cognitieve noden van de gebruiker te ontdekken. Daarom gaat men 

prototypen (De Couvreur & Goossens, 2011). Chua et al. (2009, geciteerd in Detand, De Couvreur & 
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Grimonprez, 2010, p.4) definiëren een prototype als volgt: “an intermediate representation format 

(model) of a design, that is used to validate specific features or aspects of the final product”. Het is 

de materialisatie van een idee dat voordien enkel in het hoofd van de ontwerper aanwezig was.  

Prototyping is de manier van werken geweest gedurende het volledige Plan P – project, reeds vanaf 

de eerste bijeenkomst met alle betrokken medewerkers. In deze eerste bijeenkomst hadden Dries, 

Wouter en Ralph voorbereid om met een eerste prototype (personalia) aan de slag te gaan om zo de 

eisen en wensen na te gaan en richting te verkennen. Dit opzet verliep niet zoals ze verwacht 

hadden. Waar ze voorheen uitgingen van de opvatting “Dat zijn mensen met een beperking, dus we 

zullen het zo en zo moeten aanpakken”, bleek al tijdens deze eerste bijeenkomst dat deze opvatting 

niet strookte met de werkelijkheid. Het niet slagen van het bedoelde opzet had de coaches van Onze 

Nieuwe Toekomst wat verontrust.  

“Als we dan in het IDC [Industrial Design Center] zelf zaten, dacht ik wel van ‘Hmm..’. Ik dacht 

op dat moment ‘Shit, dat marcheert hier niet’. Toen was ik wel een beetje ongerust van ‘Oei, 

werkt het dan toch niet altijd? Of gaat het dan toch niet werken als we het veel toegankelijker 

moeten maken?” (Katrien – coach ONT) 

Alle ervaringen die ze met INNOWIZ hadden voor dit project, waren altijd al goed geweest en de 

verwachtingen lagen dus hoog. Die verwachtingen werden hier niet volledig ingelost. Achteraf 

konden ze dit niet-slagen relativeren. Er werd aangegeven dat het misschien goed was dat dit 

gebeurde, zodat al van bij het begin duidelijk was waar het project voor stond. Wouter en Ralph 

lieten zich hierdoor evenmin uit hun lood slaan. Deze ervaring leerde hen dat ze hun opvattingen 

moesten bijstellen en gaf hen richting om aan de slag te gaan. Ze maakten zich vol vertrouwen klaar 

voor de eerste testfase met de zelfadvocaten van Onze Nieuwe Toekomst. 

Deze ervaring met een eerste prototype leert dat fouten maken en obstakels overwinnen, deel 

uitmaken van het proces. Het handelen wordt gekenmerkt door trial and error. De faalervaringen 

reiken nieuwe aangrijpingspunten aan om verder mee aan de slag te gaan. Ervaringen met 

prototypes kunnen ook heel leuke en positieve momenten opleveren. De testsessies met de 

zelfadvocaten worden omschreven als momenten die bijna nog leuker waren dan een feestje. 

Iedereen had er zin in, de sfeer zat goed en er was plezier in het zoeken naar een oplossing.  
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4.3.2. Uitproberen om ervaringen te registreren 

In het Plan P – project werden de zelfadvocaten van ONT, als potentiële eindgebruikers van de 

toolkit, uitgenodigd voor de testsessies. Hun ervaringen met de prototypes waren cruciaal voor de 

ontwikkeling van de volgende prototypes (De Couvreur & Goossens, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Deze vorm van experience prototyping werd eveneens in een natuurlijke context van potentiële 

eindgebruikers uitgevoerd. De prototypes werden uitgetest bij gebruikers thuis, bij gebruikers die op 

zomerkamp waren en bij gebruikers die in voorzieningen verblijven. Omwille van tijdsgebrek konden 

de ontwerpers bij deze testfases in de natuurlijke omgeving niet aanwezig zijn. Ze geven wel aan dat 

ze deze momenten graag zelf hadden bijgewoond en zouden dit in een eventueel vervolgproject 

graag opnemen.  

Tijdens het uittesten van de prototypes, hanteert de gebruiker het think-aloud protocol, waarbij de 

luidop gemaakte argumenteringen worden meegenomen als nieuwe inzichten (Vollens & De 

Couvreur, 2012). In het uitproberen van de prototypes in het Plan P – project viel het de ontwerpers 

op dat ze, in vergelijking met andere projecten, vaak eerlijke en snelle reacties kregen. De 

zelfadvocaten zijn volgens hen mondig en minder bang om kritiek te geven. De coaches van Onze 

Nieuwe Toekomst zeggen hierover echter dat dit geen evidentie is. Als je de zelfadvocaten in een 

andere context zou plaatsen, waar minder naar hen geluisterd wordt, is van die mondigheid al gauw 

geen sprake meer. 

Het uitproberen in de testsessies werd doelgericht gepland. Er werd een scenario vastgelegd om te 

vermijden dat de gebruiker overladen zou worden met teveel informatie (De Couvreur & Goossens, 

2011). Het belang van een doelgericht scenario werd in het Plan P - project duidelijk benadrukt.  

“Het is niet dat we al heel veel van dit soort projecten hebben gedaan. Dus zo heb ik er echt 

wel van geleerd. Niet dat het specifiek voor mensen met een beperking is. Gewoon het feit 
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dat je niet teveel in één keer mag testen, dat je niet teveel mag testen, niet teveel mensen 

waarmee je samenwerkt. Dan ben je veel te veel bezig met gewoon van A naar B te gaan en 

van B naar C.” (Ralph – medewerker Howest / ontwerper) 

In de testfases werden zowel verbale als non-verbale 

communicatie bestudeerd (Detand, De Couvreur, & 

Grimonprez, 2011). Wouter en Ralph hadden in hun 

observatie tijdens de testfases heel wat aandacht 

voor deze non-verbale signalen en deelden deze 

informatie ook meteen met de andere project-

medewerkers.  

In de tweede testfase werd geprobeerd om zoveel mogelijk zelfadvocaten van de eerste testfase 

bijeen te krijgen omdat het belangrijk is dat kan voortgebouwd worden op vorige ervaringen. De 

zelfadvocaten moesten kunnen oordelen of het aangepaste prototype beter of slechter was dan het 

vorige prototype (De Couvreur & Goossens, 2011). Aangezien men vanuit de ervaringen kan 

aangeven of iets beter/slechter is dan het vorige, kunnen we de prototypes beschouwen als taal om 

te communiceren tussen de verschillende betrokkenen.  

 

4.3.3. Uitproberen is uitdagingen trotseren 

De grootste, en tegelijk zeer interessante, uitdaging voor de ontwerpers was het gebruik van 

verstandelijk toegankelijke taal in de toolkit. Wouter vertelt dat ze de toolkit qua taal talloze keren 

hadden aangepast voor elke nieuwe testfase, maar dat het ondanks de verwoede pogingen nooit 

helemaal toegankelijk was voor mensen met een verstandelijke beperking. De hulp van de coaches 

van Onze Nieuwe Toekomst als mede-ontwerper binnen dit co-designproces was op dat vlak zeker 

goud waard.  

“Zinsbouw die voor ons logisch lijkt die Katrien dan volledig vertaalt. Met andere woorden 

hetzelfde zeggen, maar veel toegankelijker en veel leesbaarder en dat was moeilijk voor ons 

en dat was een zeer toffe wisselwerking omdat wij een aanzet deden. (...) Katrien en 

Florentien lazen het dan nog een keer, een aantal zaken eruit verbeteren om die tekst 

gemakkelijker leesbaar te maken of duidelijker te maken, meer begrijpbaar te maken. Die 

aanpassingen waren wel cruciaal iedere keer.” (Wouter - ontwerper) 
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In een ontwerpproces ga je op zoek naar die mensen die over de juiste kennis beschikken. Voor 

Wouter en Ralph is het belangrijker om een uitgebreid netwerk te hebben waarbinnen je mensen 

kan aanspreken voor een bepaald probleem dan om je te specialiseren binnen één bepaald 

vakgebied. Ze profileren zich niet als ‘the one and only expert’ die alles zelf weet, maar gaan na 

wiens ervaringskennis ze kunnen benutten om de uitdaging tot een goed einde te brengen. Ze 

durven toe te geven dat ze het niet weten: ‘know that you don’t know’ (G. Van Hove, persoonlijke 

communicatie, 18 februari, 2015). Deze openheid kenmerkt eveneens de Disability Studies context 

en veronderstelt dat we ons ervan moeten bewust zijn dat onze manier van denken slechts één 

manier van denken is en dat we in interactie met anderen andere betekenissen kunnen leren kennen 

(Bruner, 1990). Professionele verantwoordelijkheid betekent dat men moet toelaten dat men het 

studie-object nooit helemaal zal kennen en dat er niet één antwoord is (Broeckaert, Van Hove, 

Bayliss, & D’Oosterlinck, 2004).  

 

4.3.4. Uitproberen is verscheidenheid introduceren 

In de eerste testsessie van Plan P met de zelfadvocaten werden verschillende prototypes uitgetest. 

Enkele groepjes werkten met templates (grote bladen) waarop ze dingen moesten invullen. Dit 

waren zeer eenvoudige templates met weinig uitleg en visuele ondersteuning om de verschillende 

fases aan te duiden. Daarnaast werkten enkele andere groepjes met een kaartenboek waarbij telkens 

per kaart een beknopte uitleg op de ommezijde terug te vinden was. Zij moesten aan de slag op 

afzonderlijke bladen.  

         

Het belang van deze verscheidenheid in prototypes in de eerste ontwerpfase mag niet onderschat 

worden. Dit fenomeen wordt ‘order from noise’ genoemd: “the larger the variety of configurations a 

system undergoes, the larger the probability that at least one of these configurations will be 
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selectively retained” (De Couvreur, Detand, Dejonghe, & Goossens, 2012, p.4). Het maken van 

prototypes inspireert en laat de actoren nadenken over variaties en alternatieven. Zo kan men de 

grenzen aftasten en stapsgewijs inzicht krijgen in specifieke problemen (Detand, De Couvreur, & 

Grimonprez, 2010). Het is belangrijk om in deze fase met uitersten van prototypes te werken, 

bijvoorbeeld heel groot en heel klein, zodat je in de ervaring van de gebruiker met het prototype kan 

nagaan welke richting je moet uitgaan (L. De Couvreur, persoonlijke communicatie, 28 januari, 2015). 

Die uitersten waren duidelijk terug te vinden in de verschillende prototypes van de eerste testsessie: 

visuele ondersteuning of niet, duidelijke volgorde of niet, groot of klein, werken op de kaarten zelf of 

werken op afzonderlijke bladen, enzovoort. Op die manier kan de gebruiker een duidelijke keuze 

maken in wat hij aangenamer vindt om mee te werken en zo weet de ontwerper in welke richting hij 

de volgende prototypes verder moet ontwikkelen.  

 

4.3.5. Uitproberen is nieuwe inzichten appreciëren 

In de eerste testfase bleek dat bijna alle groepjes zelf al doende een alternatief op het prototype 

maakten en gebruikten. Zowel de groepjes die met de kaartenset aan de slag gingen, als de groepjes 

met de templates waar plaats voorzien was om te schrijven, gingen aan de slag op afzonderlijke 

bladen. Wouter en Ralph zouden niet geweten hebben dat de zelfadvocaten liever op aparte bladen 

werken indien ze de prototypes niet met hen hadden uitgetest. Dit kan verklaard worden vanuit de 

wicked problem theory. Een wicked problem is een probleem dat alleen kan begrepen worden door 

er mogelijke oplossingen voor te creëren en die af te toetsen bij de gebruiker (De Couvreur, Detand, 

& Goossens, 2011). Door het ervaarbaar maken van de oplossingen, wordt kennis een inter-actief 

proces, in plaats van een intra-mentaal proces waarbij situaties louter worden geobserveerd en 

geanalyseerd (De Couvreur, Dejonghe, De Munck, Detand & Goossens, submitted).   

 

4.3.6. Uitproberen is in een eerste fase keuzevrijheid garanderen 

Kennis opbouwen door verschillende dingen uit te proberen is voor actoren uit een Disability Studies 

context vaak nieuw en onwennig. Men is gewoon om eerst kennis op te bouwen en pas daarna aan 

de slag te gaan. Fouten maken is daarbij absoluut uit den boze. Deze onwennigheid werd in het Plan 

P – project zichtbaar.  

“Misschien moesten we meer tijd gehad hebben om voorafgaand onderzoek te doen van 

‘waar hebben de ondersteuners [van mensen met een verstandelijke beperking] nood aan, 
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Figuur: Ontwerpparadox (Dejonghe, Detand, & De  

             Couvreur, 2011, p.6) 

 

hoe worden nu beslissingen genomen, wat is er juist allemaal op de markt van dingen voor 

mensen met een beperking?’. Misschien hebben we daar zo wat een stap overgeslagen.” 

(Florentien – projectmedewerker / coach ONT)  

 In de ontwerpdiscipline wordt dit belang van    

 uittesten gevat in de ontwerpparadox. 

Wanneer je met een complex probleem of 

een complexe uitdaging geconfronteerd 

wordt, heeft men aanvankelijk veel 

keuzevrijheid. Men kan nog heel veel 

verschillende richtingen uit met prototypes 

van uiteenlopende aard, maar men heeft 

nog niet veel specifieke kennis opgebouwd. 

Naarmate het ontwerpproces vordert en er 

al verschillende prototypes zijn afgetoetst bij de (potentiële) eindgebruiker, heeft men al meer 

kennis opgebouwd en weet men meer welke richting men moet uitgaan met de prototypes, 

waardoor de keuzevrijheid afneemt (Dejonghe, Detand, & De Couvreur, 2011).  

 

4.3.7. Uitproberen als methode om te blijven implementeren 

Ralph benadrukt dat het Plan P – project nogmaals bewezen heeft dat prototyping heel nuttig is en 

dat men het genoeg moet doen. Indien het tijdsbestek dit had toegelaten, had hij nog meer 

testsessies willen uitvoeren en dit in verschillende omgevingen. Prototyping werd door alle 

medewerkers zo krachtig bevonden dat het toegepast werd doorheen het volledige project. Ter 

voorbereiding van de workshops, bijvoorbeeld, hield men een testworkshop voor studenten. Hun 

feedback op de inhoud en organisatie van de workshop werd meegenomen om de eerste ‘echte’ 

workshop uit te werken. Vervolgens werd elke voordracht en elke workshop telkens opnieuw een 

klein beetje aangepast op basis van vorige ervaringen. Ze kunnen dus allen beschouwd worden als 

prototypes.  

Vaak zijn mensen al onbewust bezig met prototypen in hun dagelijkse leven. Deze manier van 

werken wordt niet enkel binnen de ontwerpdiscipline toegepast, maar kan een meerwaarde 

betekenen in verschillende contexten en disciplines. Zo verwijst Danny naar een ander voorbeeld 

waarbij hij gaat prototypen.  
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 “Dat zie je op voordrachten ook hé, als je voor de klas staat. Als ze vragen stellen van ‘oesje, 

daar heb ik nog niet bij stilgestaan, dat zit nog niet in mijn tekst verwerkt, daar kan ik niet 

over discussiëren’. Dan denk ik ‘hoe gaan we het in de volgende voordracht aanpakken, wat 

moet ik er in mijn tekst gaan bijpakken?’. Ik doe ervaring op voor de volgende keren. Het zijn 

eigenlijk telkens proefversies, omdat ik ook van studenten bijleer. Je weet die vragen niet op 

voorhand hé, want je bereidt meestal voor zonder studenten. En soms komen er uit de groep 

ook geen vragen.” (Danny – zelfadvocaat ONT) 

Door deze manier van denken en handelen toe te passen op een voorbeeld uit de eigen context, 

blijkt hoe goed Danny de filosofie achter prototyping begrijpt en hoe sterk hij hierin gelooft. 

 

4.3.8. Bruisend van energie voor een nieuwe versie 

De Plan P – toolkit die op het einde van het project tot stand is gekomen, wordt nog steeds gezien als 

een prototype. Aangezien mensen voortdurend veranderen en zo steeds andere wensen en eisen 

creëren, kunnen producten of acties nooit helemaal af zijn. “What you design for the user today, 

could be wrong tomorrow” (De Couvreur, Detand, & Goossens, 2011, p.6). Ontwerpen is een 

constructivistische activiteit. Er is geen eindpunt, elke actie genereert nieuwe startpunten (De 

Couvreur, Dejonghe, De Munck, Detand, & Goossens, submitted).  

“Het doel was dat we nu een tool konden afleveren die werkt en die we kunnen gebruiken. 

Naderhand kunnen we dat dan nog gaan aanpassen.” (Wouter – ontwerper) 

Er heerst bij alle medewerkers een verlangen naar verdere opvolging en het ontwerpen van een 

nieuwe versie. Er ontstaat enthousiasme om verder in te zetten op deze interdisciplinaire 

samenwerking en het niet bij één project te houden.  

 

4.4. Verrassend leren 

4.4.1. Onverwacht van kracht 

In de feedback van de zelfadvocaten tijdens de testsessies kwamen heel wat zaken boven die de 

ontwerpers hadden verwacht, bijvoorbeeld meer visuele ondersteuning voor het stappenplan, geen 

tekst op de foto’s en een te beknopte uitleg op de kaartenset. Er kwamen echter ook onverwachte 

zaken aan bod, bijvoorbeeld dat de ondersteuning van een coach een hulp kan zijn in het doorlopen 
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van het proces. Deze onverwachte zaken bieden de krachtigste feedback. Openheid voor deze 

onverwachte zaken zorgt ervoor dat de betrokkenen de realiteit anders durven te zien en helpt hen 

focussen op mogelijke nieuwe significante pistes (De Couvreur, Dejonghe, Detand, & Goossens, 

2013). De nieuwe piste die in het Plan P – project gevolg werd, was het ontwikkelen van een gids 

voor de ondersteuner.  

Het ontwerpen van prototypes zorgt er dus voor dat alle betrokkenen onmiddellijk leren in de actie 

zelf. Schön noemt deze vorm van leren ‘reflective practice’ en omschrijft het als “a kind of artistry: ... 

so practice can never be reduced to a set of techniques that can be mastered and applied” (Van Hove 

& De Schauwer, 2015, p.243). De ervaringen van de gebruiker met de prototypes kunnen heel wat 

feedback opleveren en zo het ontwerpgedrag sturen richting nieuwe prototypes. De intensiteit van al 

deze ervaringen zal de verdere actiestrategieën bepalen (De Couvreur, Dejonghe, Detand, & 

Goossens, 2013). 

 

4.4.2. Verwachtingen noteren om achteraf bij te leren 

Figuur: Matrix van Shön (Dejonghe, Detand, & De Couvreur, 2011, p.19) 

In het Plan P – project werden de workshops telkens 

als prototypes beschouwd. Om te reflecteren over 

deze workshops, werd een matrix gebruikt. Met 

deze matrix werden de verwachte en onverwachte 

zaken van de workshops in kaart gebracht. Het werd 

zowel voor- als achteraf door de deelnemers en de 

medewerkers van de workshop ingevuld. De 

medewerkers wisten op voorhand niet exact hoe de 

deelnemers zouden reageren op de workshops en de 

deelnemers wisten niet exact wat de workshop zou inhouden. Toch hadden beide bepaalde 

verwachtingen voor ogen (De Couvreur, Dejonghe, Detand, & Goossens, 2013). Deze positieve en 

negatieve verwachtingen schreven ze op in de linkerkolom. Na de workshops deed men hetzelfde 

voor de onverwachte zaken, in de rechterkolom. De onverwacht negatieve zaken zijn geen signaal 

van falen en worden niet zomaar opgegeven, maar bieden een aangrijpingspunt om naar een 

positieve ervaring om te buigen (L. De Couvreur, persoonlijke communicatie, 28 januari, 2015). Op 

basis van deze matrices en de ervaringen, werd het prototype van de workshop vervolgens steeds 

meer aangepast. “The combination of all matrices, linked to anterior en posterior tangible 
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prototypes, illustrates how the co-experience patterns gradually emerge among the participants” (De 

Couvreur et al., 2013, p.61). 

 

4.4.3. Zonder instructies te geven naar aanpassingen streven 

In de eerste testsessie van Plan P, kozen de ontwerpers er bewust voor om geen instructies te geven 

aan het begin van de sessie. Hun bedoeling was om te kijken hoe de zelfadvocaten en coaches met 

de tool zouden omgaan.  

“Zij hadden vooral het idee van we gaan observeren wat er gebeurt en we gaan niet veel 

uitleg geven. We gaan het gewoon verspreiden en het moet zichzelf uitwijzen.” (Florentien – 

projectmedewerker / coach ONT) 

In de ontwerpdiscipline noemt men dit de ‘double-blind-methode’. Enerzijds vertelt men de 

betrokkenen niet welk effect men met het prototype van de toolkit op hun gedrag wil teweeg 

brengen. Als het bedoelde gedrag niet spontaan optreedt, heeft het ontwerp van het prototype 

gefaald. Anderzijds zijn de actoren ook in staat om onbedoelde effecten te observeren doorheen hun 

interactie met het prototype (De Couvreur, Detand, Dejonghe, & Goossens, 2012). “Never interpret: 

experience, experiment” (Deleuze, 1995, in Marshall, 2014, p.87). Een groepje deed bijvoorbeeld de 

enveloppe waarin de kaarten zaten omgekeerd open, waardoor ze het proces in omgekeerde 

volgorde begonnen te doorlopen. Spontane ontwerpactiviteiten die uit deze onverwachte effecten 

voortkomen, leiden tot efficiënte aanpassingen, in dit geval het duidelijker maken van begin- en 

eindpunt en de volgorde van de stappen. “The basic rule is simple: just (re-)act and see what 

happens” (De Couvreur et al., 2012, p.9). 

 

4.5. Samen afstemmen 

Het doel dat men binnen het co-design team in het Plan P – project vooropgesteld had, was dat de 

toolkit toegankelijk moest zijn voor mensen met een verstandelijke beperking, zonder 

ondersteuning. Tijdens het uittesten van de verschillende prototypes in de eerste testfase, bleek dat 

de ondersteuning van de coach toch een grote hulp kon bieden in het proces. Wouter en Ralph 

vonden het frappant hoeveel verschil er was in de intensiteit van deze ondersteuning. Ze beseften 

dat ze geen tool konden maken dat generiek zou zijn voor iedereen, en waren van mening dat de rol 

van de coach toch wel belangrijk zou zijn. Die mening werd niet (meteen) door alle medewerkers 
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gedeeld. Iedereen kan het eens zijn over een bepaald doel, maar dat betekent niet dat iedereen 

dezelfde mening zal delen over het bereikbaar zijn van dat doel (De Couvreur, Dejonghe, De Munck, 

Detand, & Goossens, submitted). Hoewel alle medewerkers van het Plan P – project hetzelfde doel 

voor ogen hadden, nl. het toegankelijk maken van de toolkit voor mensen met een verstandelijke 

beperking, werd de haalbaarheid van dit doel door de verschillende actoren anders ingevuld. Bij de 

medewerkers van Onze Nieuwe Toekomst vertaalde zich dat in een toolkit dat toegankelijk is zonder 

ondersteuning. De ontwerpers zagen dit na de eerste testsessie moeilijk haalbaar en benadrukten 

het belang van de ondersteuning. De discussie werd ondermeer gevoed vanuit een bezorgdheid 

omtrent het eigenaarschap. Er ontstond ongerustheid bij de coaches van Onze Nieuwe Toekomst 

over de invulling van de ondersteunerrol en in hoeverre de eindgebruikers nog zelf de controle over 

hun uitdaging zouden kunnen behouden. In een terugblik op de testsessie, konden ze deze 

bezorgdheid zelf al enigszins nuanceren. Er was een coach van ONT die op een heel toegankelijke, 

maar tevens subtiele, manier de brainstorm ondersteunde voor één van de zelfadvocaten, maar toch 

het eigenaarschap bij de zelfadvocaat liet.    

 “Wat mij in de eerste testsessie verbaasd heeft, is hoe goed ze M. kon coachen. En ook, als je 

dan die ingang vindt, of als je goed ondersteunt, hoeveel meer je dan kan bereiken met 

mensen. Dan sta je versteld van eigenlijk had ik dat niet gedacht dat die persoon dat zo zou 

kunnen of zo zou kunnen verwoorden. Veel hangt dus af van goede ondersteuning.” 

(Florentien – projectmedewerker / coach ONT) 

Uiteindelijk werd beslist om het oorspronkelijk vooropgestelde doel (licht) te wijzigen en de rol van 

de ondersteuner in de toolkit op te nemen. Er was sprake van double-loop feedback. Dit ontstaat 

wanneer de fysieke, emotionele of mentale grenzen van het co-design team overschreden worden 

door een wijziging in de omgeving of in de ontwerpactiviteit (De Couvreur, Dejonghe, De Munck, 

Detand, & Goossens, submitted). De grenzen van de ontwerpers werden overschreden toen ze 

beseften dat ze geen tool konden maken dat generiek 

zou zijn voor iedereen. Om een nieuwe 

evenwichtstoestand te bereiken, moest men een 

nieuw aangepast doel formuleren, waardoor de focus 

op nieuwe activiteiten kwam te liggen (De Couvreur 

et al., submitted). In het Plan P – project was die 

nieuwe activiteit het ontwerpen van een gids voor de 

ondersteuner. 
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Figuur: Single en double loop learning (De Couvreur, 

Dejonghe, Detand, & Goossens, 2013, p.60) 

 

Ondanks het feit dat men de rol van de ondersteuner in de toolkit geïmplementeerd heeft, zijn de 

medewerkers ervan overtuigd dat de toolkit – na een paar keer gebruikt te zijn in samenwerking met 

een ondersteuner – zeker zelfstandig kan gebruikt worden omwille van de toegankelijkheid van het 

ontwerp. Het is voor iedereen een leerproces. Als de INNOWIZ-methode wordt aangeleerd aan 

studenten Industrieel Productontwerp, hebben zij in het begin ook hulp nodig om het systeem te 

begrijpen en om passende technieken te leren kiezen.  

Het aanpassen van het doel sluit aan bij wat Scrtic ‘adhocracy’ noemt. Als een probleem opduikt, 

stelt hij dat “adhocracy engages in creative effort to find a novel solution” (Scrtic, 1995, p.231). Men 

kan meer leren als niet te fel wordt vastgehouden aan vooraf vastgelegde doelen (G. Van Hove, 

persoonlijke communicatie, 18 februari, 2015).  

Het aangepaste doel is op zijn beurt 

bepalend voor de prototyping reacties uit 

de single loop. Single-loop feedback 

betekent dat steeds nieuwe alternatieven 

gevonden worden om hetzelfde doel te 

bereiken en dat de grenzen (governing 

variables) van het co-design team niet 

worden overschreden (De Couvreur, 

Dejonghe, Detand, & Goossens, 2013). 

Single-loop reacties die voortkomen uit het 

aangepaste doel in het Plan P – project, zijn 

de verschillende prototypes van de gids 

voor de ondersteuner.  
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5. Discussie 

De resultaten van dit onderzoek kunnen ons veel leren over de mogelijkheden die ontstaan in de 

kruisbestuiving tussen Disability Studies en Research Through Design, evenals over de betekenis die 

binnen deze kruisbestuiving geconstrueerd wordt. In de bespreking van deze resultaten wordt 

teruggekoppeld naar de literatuur. De discussie wordt afgesloten met de beperkingen en uitdagingen 

van het huidige onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek.  

5.1. Bespreking van de resultaten 

In het onderzoek komt de meerwaarde van de interdisciplinaire samenwerking tussen Disability 

Studies en Research Through Design voor een participatiecontext van personen met een 

verstandelijke beperking duidelijk naar boven. De disciplines hadden bij het indienen van het project 

verwachtingen naar elkaar toe, maar wisten niet hoe de samenwerking er exact zou uitzien. Beide 

disciplines staan zeer open tegenover wat ze nog niet weten, ‘the not yet known’. Ze laten zich niet 

begrenzen door vast te houden aan bekende en veilige situaties, maar zijn nieuwsgierig naar dat wat 

ze nog niet weten. Deze openheid creëert ruimte voor verandering (Davies, 2011). Ondanks het 

openstaan voor het ‘onbekende’, was het toch afwachten hoe de samenwerking er zou uitzien. Het is 

pas door de samenwerking aan te gaan dat het potentieel geëxpliciteerd wordt en dat blijkt hoeveel 

meer men kan bereiken door kennis en ervaringen uit te wisselen. De uitdaging om een toolkit te 

ontwikkelen die personen met een verstandelijke beperking ondersteunt in het aanpakken van hun 

participatie-uitdagingen, kwam tot stand vanuit deze beide disciplines. Ze vulden elkaars 

vaardigheden aan en deze verscheidenheid aan vaardigheden helpt om actie te implementeren. 

Bovendien heeft de verscheidenheid binnen het co-design team ook een belangrijke impact op de 

kennisopbouw in het project (De Couvreur, Dejonghe, De Munck, Detand, & Goossens, submitted).  

De ontwerpers, evenals de zelfadvocaten en coaches van Onze Nieuwe Toekomst, leerden heel veel 

dingen van elkaar en zochten hoe ze dit aan de eigen discipline konden verbinden.  

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de concepten en de taal die gebruikt worden binnen Research 

Through Design inspirerend zijn voor het werken aan participatie in een Disability Studies context. 

Wetherell (2001) zegt dat taal een vorm van handelen is en dat taalgebruik begrepen kan worden als 

sociale actie. Deze taal-in-actie vindt altijd plaats binnen een bepaalde context. Deleuze & Guattari 

(2004) zien concepten als een ‘toolbox’. Ze bieden een verzameling aan mogelijkheden die pas tot 

uiting komen in het gebruiken ervan. Theorie en praktijk kunnen volgens hen niet los van elkaar 

gezien worden, maar theorie moet men beschouwen als een vorm van praktijk (Hickey-Moody & 

Malins, 2008). De concepten toepassen in de praktijk biedt mogelijkheden en helpt om het doel te 
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bereiken. Beide disciplines streven hetzelfde doel na. Disability Studies wil de stem en ervaringen 

van mensen met een beperking binnenbrengen en zo hun participatie in de samenleving stimuleren 

(Linton, 2005). Research Through Design ontwerpt, in samenwerking met de (potentiële) 

eindgebruiker, een product of actie dat de eindgebruiker in staat stelt om op een betekenisvolle 

manier deel te nemen aan de maatschappij. Er wordt iets ontworpen in “an attempt to make the 

right thing: a product that transforms the world from its current state to a preferred state” 

(Zimmerman, Forlizzi, & Evenson, 2007, p.493).  

De concepten uit Research Through Design concretiseren op een andere manier wat Disability 

Studies nastreeft. Het zijn geen kookboeken die voorschrijven wat er moet gebeuren, maar ze reiken 

handvaten aan die helpen om binnen de complexiteit van participatieproblemen aan de slag te gaan. 

Ze vertrekken vanuit de barrières die mensen ervaren bij het participeren en gebruiken deze 

barrières tegelijk als inspiratiebron voor nieuwe mogelijkheden. Disability Studies wil actie. “We 

cannot be bystanders with our hands in our pockets and wait… We have to act together with people 

with a disability and their families” (De Schauwer, 2011, p.11). De concepten uit Research Through 

Design werken concreet uit hoe dit verlangen naar actie samen met de betrokkenen gerealiseerd kan 

worden en verscherpen zo het inzicht van Disability Studies in actie, iteratief werken en 

ervaringsgericht leren door prototypen. Bovendien maakt een co-design aanpak het mogelijk om 

samen te handelen. Hierdoor krijgt Disability Studies een ander inzicht en leert men dat meerdere 

manieren mogelijk zijn om het oorspronkelijke doel van participatie te bereiken. Door samen te 

werken en uit te wisselen met de andere discipline, verdiepen en versterken Disability Studies de 

eigen kennis en vaardigheden omtrent het werken aan participatie van mensen met een 

verstandelijke beperking (Cardol, 2013).  

Uit het onderzoek blijkt dat de actoren uit een Disability Studies context veel kunnen leren uit de 

manier waarop ontwerpers omgaan met de ontwerpparadox. Voor de participanten met een 

Disability Studies achtergrond in dit onderzoek is deze paradox nieuw. Evenzeer is het voor de 

ondersteuners van mensen met een verstandelijke beperking nieuw om vanuit dit perspectief te 

kijken. Ze gaan nog te vaak alleen kennis opdoen, zonder de persoon te betrekken, net als in het 

maken van keuzes en beslissingen. De paradox legt echter bloot dat wanneer men eerst kennis wil 

opbouwen, alvorens te handelen, men weinig kans op slagen heeft. In het onderzoek leert men van 

de ontwerpers dat prototypen helpt om met deze paradox om te gaan. Het is goed om werkelijk uit 

te proberen en te falen om zo meer kennis op te bouwen over wat werkt en hoe het werkt voor de 

betrokkenen. Kennisopbouw en praktijk zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Lather (1995, 

in Goodley & More, 2010) pleitte er in het verleden al voor om theorie en praktijk samen te brengen 

om zo de dichotomie tussen theoretisch onderzoek en praktijk, tussen academische kennis en 
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activisme,  te vermijden. Binnen Disability Studies is men zich bewust van deze verwevenheid tussen 

kennisopbouw en praktijk, maar de manier waarop de ontwerpers met de paradox omgaan, helpt 

hen om dit nog duidelijker te expliciteren. Men leert vanuit de ontwerpparadox vooral hoe men die 

kennis kan opbouwen doorheen het handelen.   Onze Nieuwe Toekomst, evenals Disability Studies in 

het algemeen, gaat uit van ‘Nothing about us, without us’. Mensen die personen met een beperking 

ondersteunen, willen vaak wel samen werken en samen doen, maar weten niet altijd hoe ze dat 

precies moeten aanpakken. Uit de ontwerpparadox leert men dat het beter is om de keuzevrijheid in 

het begin te benutten en verschillende dingen uit te proberen en te falen, om zo op zoek te gaan 

naar wat het beste werkt.  

Vanuit het onderzoek is vooral gekeken naar de invloed van Design Through Research op Disability 

Studies. Disability Studies is de eigen discipline en dus het best gekend. Het is tevens de discipline 

waarvoor het onderzoek wordt uitgevoerd. Uiteraard is het geen éénrichtingsverkeer, maar een 

wisselwerking. Uit het onderzoek blijkt dat ook de ontwerpers in de samenwerking met de 

zelfadvocaten gingen stilstaan bij hun eigen discipline en hun handelen. De zelfadvocaten hielden de 

ontwerpers een spiegel voor die hen dwong om terug te gaan naar de essentie van het ontwerpen en 

om zichzelf de vraag te durven stellen ‘voor wie maak ik het eigenlijk’. Ondanks het een basisregel is 

binnen Research Through Design om zich te verdiepen in de gebruiker en zijn omgeving, wordt dit 

soms eens vergeten. Doorheen de samenwerking met de zelfadvocaten, kon deze basisregel nog 

meer doorleefd worden door de ontwerpers en ontwikkelde het zich tot een embodied concept 

(Barad, 2003).  Het is enkel door de wisselwerking en het benutten van de ervaringskennis dat men 

iets kan ontwerpen dat aangepast is aan de gebruiker en zijn omgeving dat hen ondersteunt in hun 

participatie aan betekenisvolle activiteiten (Hocking, in Newell, Gregor, Morgan, Pullin, & Macaulay, 

2011). Het is belangrijk om over die eigen visie en praktijken te reflecteren en ze te durven in vraag 

stellen om ervoor te zorgen dat de doelen van de verschillende disciplines in het partnerschap niet 

naast elkaar gaan bestaan (Waitoller & Artiles, 2013).  

Het stilstaan bij en reflecteren over de eigen discipline helpt eveneens om de kennis van de eigen 

discipline nog meer te expliciteren. Door het expliciteren van deze kennis in de samenwerking, is de 

andere discipline in staat om vanuit een andere inspirerende bril naar de uitdaging te kijken. De 

concepten uit Research Through Design versterken en concretiseren voor een Disability Studies 

context het mogelijk zijn van uitdagingen. Research Through Design helpt Disability Studies om los te 

komen uit de binaire ja/nee-vragen. Men moet zich niet afvragen ‘Kunnen we ...?’, maar wel ‘Hoe 

kunnen we ...?’. Dit nieuwe uitgangspunt is naar analogie met de aannames van INNOWIZ over 

creativiteit (Dewolf & De Couvreur, 2012) Men moet out-of-the box durven nadenken om los te 

komen uit striated spaces waarin men zich slechts beperkt kan bewegen, en evolueren richting 
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smooth spaces, waarin verandering mogelijk is (Hickey-Moody & Malins, 2008). In smooth spaces 

worden momenten van deterritorialisatie veroorzaakt waarin men de vaste structuur aanvalt en 

chaosmos gaat creëren (Allan, 2008). Parr (2008) stelt dat in die smooth spaces ‘lines of flight’ 

worden geproduceerd die nieuwe manieren van denken en handelen creëren, weg van het 

vanzelfsprekende. Ze kennen geen einde en blijven steeds verder connecties leggen (Winslade, 

2009). Disability Studies, op zijn beurt, accentueert voor Research Through Design het betekenisvolle 

aspect van participatie. De ontwerpers leerden wat participatie allemaal kan betekenen voor 

ervaringsdeskundigen en welke impact dit heeft op hun dagelijkse leven. Ondanks deze krachtige 

wisselwerking waarin de disciplines veel van elkaar kunnen leren, blijkt uit het onderzoek dat de 

disciplines soms onvoldoende beseffen wat ze voor elkaar kunnen betekenen.  

Uit het onderzoek naar de samenwerking binnen het Plan P – project lijkt het zo te zijn dat het proces 

van co-design de andere discipline versterkt, waardoor men in staat is om bestaande uitdagingen op 

een andere manier aan te pakken of nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dit is het gevolg van een 

goede flow in het co-design team. In een participatieverhaal vinden mensen vaak dat ze over 

onvoldoende vaardigheden beschikken om bepaalde drempels aan te pakken, wat ertoe leidt dat 

men de uitdaging niet durft aan te gaan uit angst. Het is belangrijk om de uitdaging en vaardigheden 

op elkaar af te stemmen zodat een goede flow gecreëerd wordt en men zich in staat voelt om de 

uitdaging aan te pakken (Csikzentmihalyi, Abuhamdeh, & Nakamura, 2014). In het co-design team 

van het Plan P – project blijkt dat de disciplines elkaars vaardigheden aanvullen en versterken, 

waardoor men een grotere uitdaging kan aangaan en toch een goede flow kan behouden. Het 

versterken van de andere discipline vertaalt zich in een verlangen om nog verder in te zetten op zo’n 

samenwerking en om nieuwe pistes te verkennen of nieuwe uitdagingen aan te gaan.  

Daarnaast bracht het samenwerkingsproces ook een persoonlijke verandering met zich mee. In het 

proces staan ontmoetingen centraal en persoonlijke veranderingen ontstaan doorheen reflectie op 

de ervaringen tijdens deze ontmoetingen (Brydon-Miller, Greenwood, & Maguire, 2003). Men leert 

gelijkenissen te zien, maar ook verschillen te appreciëren (Wuyts & Andries, 2008). Als we proberen 

te begrijpen wat er gebeurt in de wisselwerking binnen het Plan P – project, vinden we inspiratie bij 

Barad:  

“Intra-action signifies the mutual constitution of entangled agencies. (...) It is important to note that 

the ‘distinct’ agencies are only distinct in a relational, not an absolute sense, that is, agencies are only 

distinct in relation to their mutual entanglement: they don’t exist as individual elements” (Barad, 

2007, p.33).  
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In het samenwerkingsproces kwamen mensen uit verschillende disciplines samen. Deze mensen zijn 

geen onafhankelijke entiteiten, maar staan altijd in verbinding met de mensen en zaken om zich 

heen. In een steeds veranderende wereld, worden mensen voortdurend iemand anders (Barad, 

2003). Men moet het eigen denken en handelen daarom ook altijd zien als een tijdelijk resultaat van 

dit proces van becoming (Shotter, 2011). De medewerkers van het Plan P – project zijn in het project 

iemand anders geworden doorheen intra-action met de andere betrokkenen (Kleinmann, 2012). 

“Distinct agencies do not precede, but rather emerge through their intra-action” (Barad, 2007, p.33). 

De verhalen en ervaringen van de medewerkers ontstonden doorheen deze specifieke intra-actions. 

Het aangaan van een echte coalitie creëert kansen voor sterke intra-actions.  

De wisselwerking met de zelfadvocaten zorgde bij de ontwerpers voor een herbevestiging en een 

nog meer doorleefd aanvoelen van hoe belangrijk het is om tijd en geduld uit te oefenen, om niet 

alleen vanuit de eigen visie te kijken en om terug te keren naar de essentie van de opdracht. De 

verhalen van de zelfadvocaten over hun betekenisvolle activiteiten en de bijhorende drempels, 

creëerden frustratie bij de ontwerpers, evenals een besef dat er nog heel wat zaken te veranderen 

zijn in de wereld. De voldoening die ze uit dit project en uit de wisselwerking met de zelfadvocaten 

halen, zorgt ervoor dat de ontwerpers een zuiver productmatige opdracht nooit meer op dezelfde 

manier zullen aannemen als voorheen. De open houding waarmee de ontwerpers de samenwerking 

aangingen, heeft ook de zelfadvocaten sterker gemaakt. In hun positionering als mede-ontwerper, is 

geen ruimte voor beperkingen. Het zijn mensen met talenten die mee denken en mee doen in het 

co-design proces. Dit gaf hen de kracht om te worden wie ze wilden zijn. Tot slot werden ook de 

coaches van Onze Nieuwe Toekomst doorheen intra-action iemand anders. Ze leerden zelfadvocaten 

en coaches op een andere manier kennen en zagen in die wisselwerking nieuwe kansen in het geven 

van ondersteuning. Hun blik, die al open en sterk op participatie gericht was, werd doorheen de 

samenwerking met de andere discipline nog meer verruimd.  

 

5.2. Beperkingen en uitdagingen van het onderzoek 

Het Plan P – project is een proces dat volop bezig is en eigenlijk nooit stopt. Er werd in een co-design 

proces een toolkit ontwikkeld die mensen met een verstandelijke beperking moet ondersteunen om, 

eveneens in een co-design proces, hun participatie-uitdaging aan te pakken. Naast het onderzoeken 

van de samenwerking, moet ook nagegaan worden of het doel dat met deze samenwerking werd 

vooropgesteld, gerealiseerd wordt. Het is daarom noodzakelijk om na te gaan hoe mensen met een 

verstandelijke beperking de toolkit gaan gebruiken en hoe het hen helpt in het realiseren van hun 
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participatie. In dit onderzoek werd hier al deels aandacht besteed door het verhaal en de ervaringen 

van Luc en zijn familie over het gebruik van de Plan P – toolkit mee te nemen in de grounded theory 

analyse, maar één casusbeschrijving is onvoldoende om conclusies te trekken over het gebruik van 

de toolkit.  

Vanuit een ontwerpbril wordt de Plan P – toolkit, zoals hij nu verspreid wordt, nog steeds beschouwd 

als een prototype en dus een vereenvoudigde en ervaarbare realisatie van een toekomstig product. 

Er kunnen in de toekomt nog steeds veranderingen doorgevoerd worden. De interdisciplinaire 

samenwerking houdt niet op na deze eerste rondes. Het is moeilijk om dergelijk proces-in-wording 

te onderzoeken in een masterproef waarin een deadline dient nageleefd te worden. Het onderzoek 

betekent niet een einde, maar opent mogelijkheden om nieuwe vragen te stellen en nodigt uit tot 

nieuwe manieren van denken (Jackson & Mazzei, 2012).  

De onderzoeker volgde de opleiding Pedagogische Wetenschappen en is dus weinig vertrouwd met 

de materie uit Research Through Design. Er werd aan deze uitdaging tegemoet gekomen door het 

meevolgen van een casus in het project Design For Everyone ter kennismaking met de discipline. 

Daarnaast werd in het actie-onderzoek nauw samengewerkt met ontwerpers en werd tijdens de 

grounded theory analyse literatuur geraadpleegd over het desbetreffende onderwerp.  

 

5.3. Aanbevelingen verder onderzoek 

Zoals reeds werd aangehaald in de beperkingen van het huidige onderzoek (5.2), zou het interessant 

zijn om verder onderzoek te voeren naar de toolkit van Plan P. Nu de toolkit verder verspreid wordt, 

zou het interessant zijn om in meerdere cases te onderzoeken wat de toolkit teweeg brengt en 

betekent voor de mensen die ermee aan de slag gaan. Het kan interessant zijn om na te gaan hoe 

ondersteuners uit een participatiecontext, zowel professionelen als mensen uit het persoonlijk 

netwerk, deze manier van werken opnemen. Men zou kunnen onderzoeken wat deze manier van 

werken doet met de persoon met een beperking en de ondersteuners uit zijn netwerk. Daarnaast kan 

ook nagegaan worden wat het gebruik van de toolkit betekent in de wisselwerking tussen de persoon 

met een beperking en zijn netwerk, evenals welke resultaten men kan boeken door deze manier van 

werken te implementeren in een participatiecontext. Verder kan het onderzoeken van meerdere 

cases ook inzicht bieden in situaties waar het misgaat in de toepassing van Plan P. Vanuit een 

ontwerpbril is het interessant om deze situaties waarin ‘gefaald’ wordt, te onderzoeken. Zo kan men 

richting geven aan nieuwe prototypes.   
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De ontwerpers in het onderzoek gaven aan dat het Disability Studies kader ook voor hen interessant 

kan zijn. De mierensporen die gelegd zijn in de concrete context van het Plan P – project, kunnen nog 

verder verkend worden. Verder onderzoek kan de kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines 

nog meer expliciteren. Zowel Disability Studies als Research Through Design zien zichzelf als 

disciplines die steeds verder ‘in wording zijn’ en de wisselwerking tussen beide draagt hiertoe bij. Het 

kan interessant zijn om in volgend onderzoek deze wisselwerking verder te proberen begrijpen.  
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6. Kruisbestuiving 

Mensen met een verstandelijke beperking ervaren nog steeds heel wat drempels om te participeren 

in de samenleving. Het Plan P – project wil  via een innovatieve kruisbestuiving tussen Research 

Through Design en Disability Studies tegemoet komen aan dit probleem en evenwaardige participatie 

realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Onderzoek binnen dit project probeert te 

begrijpen wat deze kruisbestuiving nu precies betekent voor het werken aan participatie.  

In het Plan P – project was het doel om een toegankelijke toolkit te ontwerpen die ondersteuning 

kan bieden aan personen met een verstandelijke beperking en hun omgeving om hun participatie-

uitdagingen samen en doelgericht aan te pakken. In het onderzoek gaven de ontwerpers aan dat ze 

doorheen het handelen in dit project pas echt geleerd hebben wat participatie precies betekent. 

Nochtans is hun samenwerking met de zelfadvocaten een voorbeeld op zich van hoe participatie op 

een goede manier gerealiseerd kan worden. Participatie is meer dan alleen deelnemen, het is een 

continu proces van actieve betrokkenheid waarbij men belonging kan ervaren (Hall, 2011; Van Hove, 

2012). De manier waarop de ontwerpers met de zelfadvocaten samenwerkten, getuigt van een 

enorme betrokkenheid. De zelfadvocaten konden het project mee dragen en de toolkit mee 

ontwerpen. Hun ervaringskennis was de motor voor het project. Ze werden niet zomaar gezien als 

medewerkers van het project, maar konden als mede-ontwerper een gevoel van belonging ervaren. 

De ontwerpers luisterden heel goed naar de zelfadvocaten. De kracht van het luisteren lag in de 

vertaling ervan naar concrete acties. Als men goed luistert naar iemand, weet men wat betekenisvol 

is voor die persoon en kan men de uitdaging aanvoelen. Er was binnen dit samenwerkingsproces 

duidelijk sprake van ‘practice what you preach’ (Nicholson, 2011), aangezien participatie van de 

zelfadvocaten centraal stond in een project dat eveneens als doel heeft gelijke participatie te 

realiseren voor personen met een verstandelijke beperking. Bovendien keert ook de co-design 

aanpak die men binnen het ontwerpproces hanteerde, terug in de toolkit waarbij mensen met een 

verstandelijke beperking samen met hun omgeving in een co-design proces oplossingen gaan 

ontwerpen voor hun participatie-uitdagingen.  

Het onderzoek leert dat  de samenwerking met de ontwerpdiscipline heel wat nieuwe theoretische 

verbindingen en mogelijkheden kan opleveren voor een participatiecontext, maar ook voor 

Disability Studies, voor wie participatie één van de hoofddoelen is. Het toepassen van concepten uit 

Research Through Design helpt om zaken die Disability Studies reeds voor ogen heeft, te 

concretiseren. Het dynamische samenspel tussen deze concepten creëert een nieuw inzicht bij 

actoren uit een Disability Studies context, versterkt hun vaardigheden en laat hen nieuwe manieren 

zien om met een uitdaging om te gaan.   
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De co-design aanpak die gehanteerd wordt binnen Research Through Design reikt concrete 

handvaten aan om de stem van ervaringsdeskundigen in het proces binnen te brengen, te 

beluisteren en doelgericht te gebruiken. Hun verhaal leidt het proces waarin een product of actie 

wordt ontworpen dat hen ondersteunt in hun participatie. Disability Studies gaat over talenten, 

dromen en verlangens van mensen met een beperking (De Schauwer, 2011). Een co-design aanpak 

zorgt ervoor dat personen met een beperking in de samenwerking met anderen hun eigen talenten 

kunnen inzetten om een droom of verlangen na te streven. Alle betrokkenen zijn mede-ontwerpers 

en iedereen beschikt over de vaardigheid om creatief te zijn. In deze co-design aanpak en de 

benadering van de ander als mede-ontwerper, is sprake van presuming competence (Biklen & Burke, 

2007). Het gaat om meer dan alleen het erkennen en bijstellen van de opvattingen over de ander. 

Het is een manier van interageren en samen handelen met de ander. De ander wordt gezien als 

gelijkwaardig en iemand met dezelfde rechten.  De samenwerking met anderen in een co-design 

aanpak zorgt ervoor dat de mensen met een beperking positieve relaties kunnen aangaan met 

andere betrokkenen, wat kansen biedt om een gedeelde identiteit op te bouwen in plaats van 

beschouwd te worden als een aparte entiteit.  

Disability Studies wil actie (De Schauwer, 2011). Prototyping en de mogelijkheid, zelfs de 

aanmoediging, om te falen, helpt actoren uit een Disability Studies context om denken in handelen 

om te zetten en kennis te verzamelen doorheen actie. Er wordt geleerd doorheen het handelen en 

de krachtigste feedback komt voort uit onverwachte zaken die het pad kruisen. Prototypes 

ontwerpen en uitproberen, biedt de kans om verschillende richtingen te verkennen om een bepaalde 

uitdaging aan te pakken en zich niet blind te staren op één mogelijke oplossing. Het uittesten en 

aanpassen van de prototypes samen met de eindgebruiker in een co-design proces zorgt ervoor dat 

men het ontwerp naadloos kan laten aansluiten bij de dromen en verlangens van de eindgebruiker. 

De betekenisvolle activiteit voor de gebruiker is steeds de drijfkracht voor deze prototyping 

(inter)acties. Research Through Design gebruikt de barrières in deze betekenisvolle activiteiten om 

op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. Waar weerstand vroeger lijnrecht tegenover 

mogelijkheden stond, leert Research Through Design ons nu dat weerstand en mogelijkheden samen 

kunnen bestaan. Elke barrière of beperking is een nieuwe kans tot creativiteit en het gebrek aan 

creativiteit is de enige relevante beperking in het verhaal (De Couvreur, Dejonghe, De Munck, 

Detand, & Goossens, submitted).  

Participatie is een veelbesproken onderwerp in de hedendaagse samenleving. Men beweert vaak dat 

men participatie wil realiseren of al realiseert, maar het gevaar van schijnparticipatie schuilt om de 

hoek. In zo’n samenleving waar participatie een ‘hot topic’ is geworden, is het zinvol om na te gaan 

wat het precies betekent voor de persoon die wil participeren en hoe het kan gerealiseerd worden. 
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De vraag is niet ‘Kunnen we participatie realiseren in deze specifieke context?’, maar wel ‘Hoe 

kunnen we participatie realiseren in deze specifieke context?’. De tools uit Research Through Design 

kunnen hierbij helpen.  
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8. Bijlagen 

Bijlage 1: Informed consent medewerkers 

 

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING – INFORMED CONSENT 

Onderzoek:  Een co-design-benadering van participatie bij personen met een verstandelijke  

    beperking. 

Onderzoeker: Sofie Vandenberghe  

 

..................................................................... verklaart hierbij duidelijk ingelicht te zijn over het opzet 

van het onderzoek. 

 

Ik weet dat mijn deelname kadert binnen een onderzoek naar het Plan P - project. Ik weet dat het 

interview dat afgenomen wordt, peilt naar mijn ervaringen en belangrijke momenten als 

medewerker tijdens het project en dat deze gegevens zullen gebruikt worden in het onderzoek.  

 

Ik bepaal zelf welke informatie ik met de onderzoeker deel en welke niet. Ik krijg de kans om op het 

einde van het onderzoek deze informatie nog eens na te lezen, te corrigeren of eventueel zaken te 

schrappen.  

Ik geef toestemming om het interview op te nemen en weet dat deze opname en de volledig 

uitgetypte versie van het interview enkel zullen gebruikt worden door de onderzoeker voor de 

analyse. Ik weet dat in het onderzoek letterlijke uitspraken uit het interview kunnen opgenomen 

worden om iets te verduidelijken.  

Ik geef toestemming om mijn echte voornaam in het onderzoek te gebruiken.  

Ik doe uit vrije wil mee aan dit onderzoek en weet dat ik op eender welk moment mijn deelname kan 

bespreken of beëindigen.  

 

Voor akkoord, 

Plaats en datum     Naam en handtekening participant 

..................................................    ...................................................................................... 
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Bijlage 2: Informed consent Plan P – sessie 

 

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING – INFORMED CONSENT 

Onderzoek:  Een co-design-benadering van participatie bij personen met een verstandelijke  

    beperking. 

Onderzoeker: Sofie Vandenberghe  

 

..................................................................... verklaart hierbij duidelijk ingelicht te zijn over het opzet 

van het onderzoek. 

 

Ik weet dat mijn deelname kadert binnen een onderzoek naar het Plan P - project. Ik weet dat het 

interview dat afgenomen wordt, peilt naar mijn ervaringen met het gebruik van de toolkit Plan P en 

dat deze gegevens zullen gebruikt worden in het onderzoek.  

 

Ik bepaal zelf welke informatie ik met de onderzoeker deel en welke niet. Ik krijg de kans om op het 

einde van het onderzoek deze informatie nog eens na te lezen, te corrigeren of eventueel zaken te 

schrappen.  

Ik geef toestemming om het interview op te nemen en weet dat deze opname en de volledig 

uitgetypte versie van het interview enkel zullen gebruikt worden door de onderzoeker voor de 

analyse. Ik weet dat in het onderzoek letterlijke uitspraken uit het interview kunnen opgenomen 

worden om iets te verduidelijken.  

Ik weet dat mijn echte naam niet zal gebruikt worden in het onderzoek.  

Ik doe uit vrije wil mee aan dit onderzoek en weet dat ik op eender welk moment mijn deelname kan 

bespreken of beëindigen.  

 

Voor akkoord, 

Plaats en datum     Naam en handtekening participant 

............................................    ...................................................................................... 

 

 

 


