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ABSTRACT 

In 2017 bestaat de Vlaamse self-advocacy beweging en 

mensenrechtenorganisatie Onze Nieuwe Toekomst (ONT) 20 jaar. In het kader 

daarvan werd een emancipatorisch onderzoek opgestart om na 20 jaar te 

evalueren wat ONT is, waar het voor staat, hoe het geëvolueerd is en waar het 

naartoe wil. Bij de antwoorden werd vertrokken vanuit het insider perspectief. 

Het onderzoek heeft als doel om anderen te inspireren en te werken aan 

bewustwording. In die zin is deze scriptie, naast een wetenschappelijk 

onderzoek, een politieke actie. Gestuurd door het kader van de Disability Studies 

werd een samenwerking aangegaan tussen ONT en een student onderzoeker die 

ook participeerde als coach in de beweging. In een eerste stap werd een 

documentanalyse uitgevoerd. Deze analyse leidde tot drie thema’s; de 

organisatie, de sleutelfiguren en het reilen en zeilen. Deze thema’s werden 

verder uitgediept aan de hand van vier focusgroepen en bijsturende gesprekken. 

Hieruit bleek dat Onze Nieuwe Toekomst een beweging is die mensen met een 

verstandelijke beperking (kernleden) verenigt om te strijden voor verandering. 

Kernleden stappen door de beweging in een proces naar het worden van een 

zelfadvocaat. Ze nemen hierin stappen samen met andere kernleden en coachen. 

Door dit leerproces durven ze steeds meer uit hun schelp komen. Hierdoor wordt 

de maatschappij geconfronteerd met het verhaal van mensen met een 

verstandelijke beperking en wordt aan beeldvorming gewerkt. De rode draad is 

de mogelijkheid tot leren en de impact op individueel niveau, op relaties met 

anderen, op de beweging en maatschappelijk niveau, zowel lokaal als 

academisch. Dit onderzoek getuigt van respect voor hun verhaal en 

verwezenlijkingen de voorbije 20 jaar, maar heeft ook oog voor de uitdagingen 

van de toekomst. 

Het onderzoek kadert in de masterproef van Silke Tackaert, onder begeleiding 

van Prof. Dr. Elisabeth De Schauwer, voor het behalen van de graad master in 

de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek. 
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WOORD VOORAF 

Hoera is 20 JAAR om stem horen 

blij gezichten van talenten 

zo mooi om erbij met een stem 

Hoera is 20 jaar onze nieuwe toekomst vzw 

zo vrolijk om erbij zijn 

trek kar buiten blij gezichten 

het is een groot feest voor iedereen 

Hoera is 20 jaar mensen met een stem 

wij zijn klaar voor 

mensen met beperking kom uit u kot 

Didier Peleman, kernlid Onze Nieuwe Toekomst (13 januari 2017) 
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Bedankt aan Patricia voor het vele lekkere eten! 
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speciaal dankwoordje aan mijn grootmoeder die op 24 april 2017 stierf en helaas 
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1 INLEIDING 

Wetenschappelijk onderzoek heeft in zijn enge zin als doel om een vorm van kennis 

te verspreiden. In dit samenwerkingsverband tussen kernleden1 van Onze Nieuwe 

Toekomst en een student onderzoeker wordt deze definitie opengetrokken en voegen 

we activistisch toontje aan onze scriptie. Samen tonen we het verhaal van 20 jaar 

self-advocacy met Onze Nieuwe Toekomst.  

In een eerste stap wordt toegelicht hoe de onderzoeksvragen tot stand gekomen zijn 

en in welke onderzoekscontext het onderzoek plaatsvond. Het onderzoek heeft enkel 

betrekking op het perspectief van de kernleden van Onze Nieuwe Toekomst. 

Ten tweede werpen we een licht op de theoretische achtergrond van de self-advocacy 

beweging, teneinde de resultaten beter te kunnen situeren in tijd en ruimte. Er 

worden ook enkele concepten verduidelijkt die van belang zijn in het begrijpen van 

beweegredenen en/of kaders die Onze Nieuwe Toekomst vormen. 

Als derde onderdeel wordt aan de hand van deze theoretische onderbouwing een 

onderzoeksplan uitgestippeld. Er werd een keuze gemaakt voor een emancipatorisch 

onderzoek met postmoderne en constructivistische ondertoon. De methodologische 

keuze hiervoor wordt alsook verantwoord. De 4 onderzoeksfases worden kort 

toegelicht; participatieve observaties, documentenanalyse, thematische analyse en 

focusgroepen. 

In een vierde stap bekijken we de resultaten die uit het onderzoek zijn voortgevloeid. 

De resultaten worden besproken volgens de boomstructuur van de thematische 

analyse. Boom 1 omvat een voorstelling van Onze Nieuwe Toekomst als organisatie. 

Boom 2 stelt de sleutelfiguren van Onze Nieuwe Toekomst voor en heeft meteen oog 

voor de ideeën die Onze Nieuwe Toekomst uitdraagt. Boom 3 bekijkt de acties, het 

handelen en het reilen en zeilen binnen de beweging. 

Tenslotte wordt dit onderzoek afgerond met een discussie- en conclusieruimte. 

Theorie en praktijk, alsook de verschillende bomen worden met mekaar verweven. 

                                       
1 Kernleden zijn mensen met een verstandelijke beperking die zich aansluiten bij Onze 

Nieuwe Toekomst vzw en de organisatie mee vorm geven. 



 

 
2 

Er wordt kritisch stilgestaan bij zowel het proces als het product, waarna wordt 

afgerond met enkele aanbevelingen naar toekomstig onderzoek toe. 

Referenties gebeuren doorheen dit werk conform aan de richtlijnen van APA 6th 

edition 2010.  
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2 ONDERZOEKSCONTEXT 

Onze Nieuwe Toekomst vzw is een self-advocacy beweging van, voor en door mensen 

met een verstandelijke beperking. Het is een Vlaamse self-advocacy beweging die 

zich situeert in Vlaanderen en meer specifiek in Gent. Op dit moment is het ook de 

enige self-advocacy beweging in Vlaanderen. Onze Nieuwe Toekomst blaast in 2017 

maar liefst twintig kaarsjes uit. Daarom wil deze beweging graag terugblikken op de 

voorbije twintig jaar. Vanzelfsprekend wordt dit onderzoek gevoerd met de mensen 

van Onze Nieuwe Toekomst en binnen Onze Nieuwe Toekomst. Kernleden gaan in 

samenwerking met mezelf als onderzoeker op pad in een zoektocht naar de kern van 

de vereniging. Aangezien Onze Nieuwe Toekomst zich profileert als een beweging 

van, voor en door mensen met een verstandelijke beperking zelf, ligt van in het begin 

de voornaamste focus bij deze kernleden. Hierdoor komt het perspectief van 

bijvoorbeeld coachen of externe raadgevers minder aan bod. Het onderzoek zal ook 

steeds plaatsvinden binnen activiteiten georganiseerd door deze self-advocacy 

beweging, op plekken waar gewerkt wordt voor Onze Nieuwe Toekomst of waar 

kernleden wonen. In een voortdurende zoektocht naar hoe we mekaar kunnen 

aanvullen, geven deze kernleden zelf actief mee vorm aan het onderzoek. 
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3 ONDERZOEKSVRAAG 

Het perspectief van personen met een verstandelijke beperking wordt naar voren 

geschoven als een perspectief dat ernstig beluisterd moet worden. Hun perspectief 

mag niet genegeerd worden op persoonlijk en politiek niveau. De lijn wordt hierbij 

ook doorgetrokken naar wetenschappelijk onderzoek.  Het betrekken van het 

perspectief van mensen met een verstandelijke beperking in onderzoek kan onze 

denkwijzen verruimen, pijnlijke ervaringen bloot leggen en kan beleid en praktijk in 

een bepaalde richting sturen die steeds meer oog voor het individu zelf krijgt 

(Atkinson, 2004; Atkinson & Walmsley, 1999; Gilbert, 2004; Meininger, 2006; 

Williams, Ponting, & Ford, 2015; Williams & Tarleton, 2015). Self-advocacy is aldus 

een emancipatorische theorie, actie en onderzoek (Goodley, 1997; Williams, Ponting, 

& Ford, 2015). 

Onderzoek gebeurt in dialoog en samen met de kernleden. Zij vinden het relevant 

om hun verhaal te tonen aan anderen opdat er aan bewustwording wordt 

bijgedragen. Mensen moeten ‘uit hun kot komen’. Mensen met en zonder beperking 

moeten geïnspireerd raken door het verhaal van Onze Nieuwe Toekomst. Op die 

manier wordt bijgedragen aan het empoweren van mensen op politiek, sociaal en 

economisch niveau (Atkinson, 2004; Meininger, 2006). GRIP vzw (z.d.) definieert 

empowerment als een proces van versterking, waarbij individuen, organisaties en 

gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het 

verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren 

van participatie. 

Self-advocacy bewegingen dragen bij tot de empowerment op het individuele niveau. 

Dit onderzoek gaat op zoek naar het verhaal van self-advocacy beweging Onze 

Nieuwe Toekomst. Individuele verhalen tonen ons het verschil dat self-advocacy in 

iemands leven kan maken, maar geven ons geen weergave van een wijdere sociale, 

economische en politieke context. De kritiek is dan ook dat individuele verhalen niet 

helpen bij een politieke analyse van de situatie van personen met een verstandelijke 

beperking of van een beweging (Buchanan & Walmsley, 2006; Walmsley, 2014). 

Deze studie gaat daarom verder dan het individuele verhaal en bekijkt een 20-jarige 

beweging in evolutie. Het collectieve en de eigen beleving staan bij deze analyse 

centraal. De eigen beleving wordt weergegeven door een bundeling van verhalen 

waarin de stem van mensen zelf centraal staan. De focus ligt op het gewone, op 
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gelijkenissen in plaats van verschillen, zonder hierbij het verschil te ontkennen. Via 

exploratie en het willen begrijpen gaan we hiernaar op zoek (Atkinson & Walmsley, 

1999; De Schauwer & Van Hove, 2009; Lawrence-Lightfoot, 2016). Hoewel Onze 

Nieuwe Toekomst als kernleden uitsluitend personen met een verstandelijke 

beperking heeft, ligt de focus niet op de beperking op zich. Een focus op het 

universele kadert binnen het concept ‘tout le monde’, waarbij het eigenaardige, het 

individuele van eenieder, structureel met mekaar verbonden is (Braidotti, 2015). 

Daarnaast hebben we ook oog voor de bruikbaarheid en praktische relevantie van 

het materiaal (Smaling, 2009). Onze Nieuwe Toekomst wil graag een boek schrijven 

over 20 jaar Onze Nieuwe Toekomst. Met dit in het achterhoofd kan het onderzoek 

hier een opstart toe bieden. 

Het onderzoek gaat over 20 jaar Onze Nieuwe Toekomst. Maar 20 jaar is een hele 

lange tijd.  Welke focus wordt gehouden in een onderzoek over 20 jaar? Hier werd 

samen met twee kernleden en een coach over nagedacht. Uit deze brainstorm bleek 

dat de kernleden willen kijken naar het verleden, naar het heden en de toekomst, 

alsook naar de evoluties binnen Onze Nieuwe Toekomst. Ze willen nadenken wat 

Onze Nieuwe Toekomst is en waar het na 20 jaar voor staat. Hierbij willen ze ook 

oog hebben voor de spanningsvelden. Zo komen werd tot volgende 

onderzoeksvragen gekomen: 

Na 20 jaar… 

“Wat is Onze Nieuwe Toekomst?” 

“Waar staat Onze Nieuwe Toekomst voor?”, 

“Hoe is Onze Nieuwe Toekomst geëvolueerd?” 

“Waar wil Onze Nieuwe Toekomst naartoe?”  
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4 LITERATUURSTUDIE 

4.1 EVOLUTIE IN DE KIJK OP MENSEN MET EEN BEPERKING 

 

 

Mensen met een beperking hebben doorheen de geschiedenis vaak een deviante 

positie ingenomen in de samenleving. In de klassieke oudheid, met uitzondering van 

Oud-Indië en Oud-Egypte, werden mensen met een handicap gezien als 

onvolwaardige burgers die een bedreiging vormen voor zowel samenleving als 

individuen (Sorée, 2010). De angst leefde dat mensen met een handicap anderen 

zouden besmetten of bedreigen (Wuyts, 1997). Hier zijn talloze voorbeelden van 

terug te vinden. Het beruchtste voorbeeld komt wellicht uit Spartaanse hoek. 

Pasgeboren kinderen met een lichamelijke afwijking werden ten prooi gegeven aan 

het klimaat en aan de wilde dieren van het Taygetusgebergte in een ultieme 

overlevingstest (Sorée, 2010). 

Afbeelding 1: Stap 1 van een zelfadvocaat (Dewitte, 2013) 
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Na de klassieke oudheid werd dit beeld deels verlaten en keek men lange tijd vanuit 

een christelijke, caritatieve visie naar mensen met een handicap. Gehandicapten 

waren de sukkelaars, de ongelukkigen. Vanuit deze visie ging men mensen niet 

verstoten, maar eerder acties van liefdadigheid en bevoogding opzetten. Dit 

betekende echter niet dat deze mensen een volwaardige plaats kregen in de 

maatschappij. Gunsten bleken vaak enkel maar een vorm van het sussen van het 

geweten om niet over de fundamentele noden en rechten van mensen met een 

handicap te moeten nadenken. 

Denkkaders veranderden, maar segregatie bleef vaker de regel dan de uitzondering. 

In het midden van de negentiende eeuw zien we de opkomst van de meer 

‘wetenschappelijke kijk’. Hoewel deze doet vermoeden komaf te maken met de 

christelijke, caritatieve visie, zien we een doorzetting van een tendens tot segregatie 

en massaal verzorgen (Wuyts, 1997). Zogenaamde nieuwe denkkaders zorgen voor 

een voortzetting van decontextualisering en normalisering, zonder oog voor 

diversiteit binnen en tussen mensen (Vandenbroeck, 2009). Mensen met een 

handicap werden patiënten met ‘defecten’ die vroegen naar een ‘oplossing’ voor hun 

persoonlijke tragedie. Gehandicapten bleven de ongelukkigen, ongeacht hun eigen 

kijk op hun leven (Johnson, Strndnova, & Walmsley, 2013). Hun handicap of 

impairment was de oorzaak van alle problemen waarmee ze geconfronteerd werden. 

Dit kan gaan om zowel problemen op vlak van relaties, in educatie, interactie, 

ouderschap, ... (Goodley, 1997; Oliver, 1996). Behandeling stoelde uitsluitend op de 

professionele behandeling in functie van het bereiken van de norm en het aanpassen 

aan de samenleving, wat resulteerde in een focus op medische zorgen, revalidatie en 

technische hulp. Foucault omschreef dit als de judge-samenleving: 

“We are in the society of the teacher-judge, the doctor-judge, the educator-judge, 

the social  worker-judge;  it is on them that the universal reign of the normative is 

based and each individual, wherever he (sic) may find himself, subjects to it, his 

body, his gestures, his behaviour, his aptitudes, his achievements.”  (Foucault, 1979, 

p.304) 
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Voor mensen met een beperking was de doctor-judge een grote bron van 

onderdrukking (Johnson, Strndnova, & Walmsley, 2013). Artsen waren de medische 

en professionele experten. Er was geen aandacht voor het verhaal en de beleving 

van personen met een beperking zelf. Individuele hulpverlening kreeg hierin geen 

plaats. Een cultuur van afhankelijkheid en non-acceptatie werd verder gezet 

(Goodley, 1997). Om deze ‘objecten’ hun ‘defect’ te kunnen bestuderen en verzorgen 

werden grootschalige instellingen ingericht. Deze hadden de neiging maar al te 

makkelijk te evolueren naar ‘totale instellingen’ zoals beschreven door Goffman 

(1961). In deze instellingen speelde zich elk aspect van het leven van de patiënt af; 

wonen, leren, werken, vrije tijd, … Patiënten leefden afzonderlijk van de dagelijkse 

samenleving. Als we denken aan de regimes van de Nazi-periode waarin duizenden 

mensen met een beperking uitgemoord werden, kunnen we ons makkelijk de gevaren 

Afbeelding 2: Stap 2 van een zelfadvocaat (Dewitte, 2013) 
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hiervan inbeelden (Johnson, Strndnova, & Walmsley, 2013). Mensen werden een 

nummer, er was een bedreiging en verenging van de menselijke persoonlijkheid, 

persoonlijke veiligheid ging verloren, privacy werd geschonden en men leefde in een 

sfeer van extreme sociale controle waarin er geen plaats was voor autonoom 

handelen (Wuyts, 1997; Van Hove, van Loon, & Vandevelde, 2010). In Vlaanderen 

is er een sterke historische evidentie voor de implementatie van massale 

institutionaliseren en steriliseren (Roets, 2009). En hoewel deze mensen onder 

toeziend oog van de medische experten leefden, stelden onderzoekers vast dat dit 

vaak niet ten voordele was van hun gezondheid, laat staan hun kwaliteit van leven 

(Johnson, Strndnova, & Walmsley, 2013). Handicap werd gerepareerd, kreeg een 

naam en een label. Ze werden geëxcludeerd, om hen daarna te vergeten (Devlieger, 

Rush, & Pfeiffer, 2003). In tegenstelling tot hun strijd naar het creëren van een 

eenheid in de mensheid en vooruitgang, had volgens Bauman (1997) de moderne 

tijd eerder de capaciteit om ‘vreemden’ te creëren (Roets, 2009). 

Tot op de dag van vandaag zien we dergelijk denkkader terugkomen. Denk maar aan 

de kinderen die op basis van hun IQ naar speciale scholen gestuurd worden, met 

speciale hulpverlening en specialisten (Goodley & Roets, 2008). Classificaties zijn 

krachtige indicatoren in de huidige cultuur die implicaties hebben op socio-politiek 

vlak in het leven van mensen met een beperking. Het hebben van een handicap zorgt 

voor ‘label borders’ (Goodley & Roets, 2008; Roets, 2009; Smith, 1999). De term 

‘handicap’ gaf in eerste instantie de idee weer van gelijke kansen met hand-in-cap, 

een loterij die vereist dat de kansen gelijk verdeeld worden en wie benadeeld is 

hiervoor gecompenseerd wordt (Devlieger, 2009). Desondanks kreeg het label steeds 

meer een negatieve connotatie (Devlieger, Rush, & Pfeiffer, 2003). Paternalisme en 

macht zijn termen die onlosmakelijk verbonden zijn aan deze moderne tijd en 

medische kijk. We zijn allemaal gevormd en gepositioneerd door de politiek van 

ableisme. Ableisme is geassocieerd met de aandacht voor het perfecte lichaam. Wie 

hier niet aan voldoet, valt in de categorie ‘disability’. Ableisme staat voor het geloof 

dat, als de kans zich voordoet, handicap moet bestreden en/of genezen worden 

(Campbell, 2008). Abortus van baby’s met downsyndroom valt hier evenzeer onder 

(Johnson, Strndnova, & Walmsley, 2013). Ableisme is in die zin dan ook gelijkaardig 

aan processen als racisme waarbij er een internalisatie is van de gedachte die 

mensen met een handicap of mensen met een andere huidskleur devalueert. Het zet 
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mensen vast in hun zijn, namelijk gehandicapten, en er is geen aandacht meer voor 

andere individuele kenmerken (Campbell, 2008). 

 

De kritiek op het medische model bleef niet uit. Where there is power, there is also 

resistance (Foucault, 1975). We kunnen ons namelijk afvragen op welke basis ooit 

beslist werd dat deze duale kijk en het onderscheiden van mensen gerechtvaardigd 

is (Carey, 2003; Perry & Whiteside, 2000). Gestructureerde, consistente, meetbare 

ofwel striated lichamen en omgevingen, zoals omschreven door Deleuze en Guattari 

in “The Smooth and the Striated” (1987), vertonen barsten (Kentfoster, 2010; 

Afbeelding 3: Stap 3 van een zelfadvocaat (Dewitte, 2013) 
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Goodley & Roets, 2008). De kritiek op de moderne en medische kijk werd vanaf de 

jaren ‘60 steeds feller en hangt samen met de opkomst van een nieuw model, 

namelijk het sociale model (Wuyts, 1997). Het sociale model keert zich duidelijk 

tegen het medische model dat mensen op grote schaal excludeert, discrimineert en 

stigmatiseert in de maatschappij (Taylor & Bogdan, 1989; Goodley, 1997). Het ruilt 

de term ‘impairment’ / handicap in voor ‘disability’ / beperking en verlegt de focus 

van het individu naar de samenleving (Van Hove, 2009). Disability wordt hierbij 

begrepen als de beperkingen in het individuele functioneren binnen een bepaalde 

context met verwachtingen. Disability wordt gezien als een sociaal, politiek, 

economisch en cultureel fenomeen (Devlieger, Rush, & Pfeiffer, 2003; Van Hove, van 

Loon, & Vandevelde, 2010). De oorzaak van disability ligt voor het sociale model 

binnen de samenleving. De samenleving creëert barrières waardoor mensen niet 

kunnen participeren. De samenleving biedt mensen met een beperking geen 

adequate en aangepaste diensten aan die oog hebben voor de noden van mensen 

met een beperking (Oliver, 1996). Mensen met een beperking worden onderdrukt, 

niet door hun functionele limitaties, maar door de wijze waarop de samenleving is 

georganiseerd (UPIAS, 1976; Johnson, Strndnova, & Walmsley, 2003). Door de 

keuze voor disability zet het sociale model zich af tegen het labelen van mensen. 

Slogans zoals “Labels are for jars, not people!” sluiten hier zeer sterk bij aan. 

Zoals reeds aangegeven zijn labels zeer krachtig. Naast de gevolgen naar 

stigmatisering, zien we ook een self-fulfilling prophecy bij het gebruik van labels. 

Totale instituties en organisaties gecreëerd voor personen met een handicap 

bekrachtigen net het gedrag van mensen om zich verder te distantiëren van de 

maatschappij (Taylor & Bogdan, 1989; Goodley, 1990). Personen met een handicap 

hebben echter het recht om als evenwaardige personen zich thuis te voelen in de 

samenleving (Wuyts, 1997). 
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4.2 ONTSTAAN VAN SELF-ADVOCACY 

 
 
 

De stilte vanuit het kamp van mensen met een beperking zelf werd doorbroken.  

Filosoof Linda Purdy (1996, p.68) schreef bijvoorbeeld: 

“My disability is not me, no matter how much it may affect my choices. With this 

point firmly in mind, it should be possible mentally to separate my existence of my 

disability.” (geciteerd in Campbell, 2008) 

De opkomst van de self-advocacy bewegingen sluit dan ook sterk aan bij het sociale 

model, alsook bij de disability rights movement en critical disability studies 

(Campbell, 2008). Self-advocacy kwam overgewaaid uit Canada waar het in 1973 

ontstond (Vanbael, 2000). Mensen met een beperking identificeerden zich en 

verenigden zich als groep om te reageren ten aanzien van de onderdrukkers (Van 

Hove, 2009). Ze streden tegen de medicalisering die hen zo graag wou normaliseren 

en in bedwang houden (Johnson, Strndnova, & Walmsley, 2013). Zo getuigt het 

citaat van self-advocate Monroe (1994, p.9): 

Afbeelding 4: Stap 4 van een zelfadvocaat (Dewitte, 2013) 
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“…we do not want that label anymore. Certainly, you people have the control. You 

are the experts in your field, but I am an expert too, in my own field. I lived in the 

institution, and I lived in a group home.” (geciteerd in Goodley & Roets, 2008) 

De self-advocacy beweging van personen met een verstandelijke beperking keert de 

rug naar categorieën die top-down worden ingedeeld en er mede voor zorgen dat ze 

geen toegang krijgen (Van Hove, 2009). Via een weergave van eigen ervaringen en 

ervaringsdeskundigheid, pleiten self-advocates voor destigmatisering, 

deinstitutionalisering en een aangepaste, toegankelijke samenleving (Goodley, 1997; 

Goodley, 2001; Devlieger, Rush, & Pfeiffer, 2003). In collectief verband trachten ze 

een visie op ‘afwijkend’ te veranderen in ‘verschil’ (Devlieger, Rush, & Pfeiffer, 2003). 

Hierbij worden ze geïnspireerd door andere emancipatiebewegingen. Na de 

vrouwenbeweging, die van personen met andere huidskleur, personen met een 

andere geaardheid of kinderen en jongeren, heeft deze groep zijn emancipatiestrijd 

aangevat (Van Hove, 1997). Gelijklopend aan de beginselen van het sociaal model, 

zoeken zij naar gerechtigheid en erkenning van hun zijn als individuen in de wereld 

(Devlieger, Rush, & Pfeiffer, 2003). 

De wereldwijde self-advocacy beweging brengt het politieke verhaal van een 

maatschappij die personen met een verstandelijke beperking diskwalificeert door 

processen van ‘labelling’ en ‘othering’. Mensen die beïnvloed werden door 

onderdrukkende krachten, verenigen zich en geven de beweging vorm (Roets, Van 

de Perre, Van Hove, Schoeters, & De Schauwer, 2004; Beart, 2005; Roets, 2009). 

Specifiek in de Vlaamse context zien we dat de self-advocacy beweging jonger is, 

maar een sterke politieke impuls heeft en een activistische ondertoon (Goodley & 

Roets, 2008). Mensen met een verstandelijke beperking waren het beu dat door de 

massale segregaties ze niet de gelijke kansen kregen waar zij recht op hadden. De 

gevolgen voor hen waren niet min. Mensen met een beperking hebben bijvoorbeeld 

minder kansen op vlak van tewerkstelling, (sociale) relaties en vrije tijd dan personen 

zonder een beperking. Dit heeft vanzelfsprekend een enorme impact op hun sociale 

identiteit (Beart, Hardy, & Buchan, 2005; Williams, Swift, & Mason, 2015). Er is een 

theoretische en empirische link tussen zelfbeschikkingsrecht en kwaliteit van leven 

(Lachappelle et al., 2005; Nota, Ferrari, Soresi, & Wehmeyer, 2007). Het is net die 

kwaliteit van leven die onder druk komt te staan door een beperking in vrijheden en 

keuzes. Ook de leden van Onze Nieuwe Toekomst ondervonden dit (Onze Nieuwe 

Toekomst vzw, 2011). Dat is net wat deze mensen verenigd (Roets, Van de Perre, 
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Van Hove, Schoeters, & De Schauwer, 2004). Deze mensen hebben het gevoel dat 

ze steeds voor hun rechten moeten vechten (Onze Nieuwe Toekomst vzw, 2009). 

Daarnaast stelde men ook vast dat personen met een verstandelijke beperking weinig 

toegang hebben tot informatie (over hun rechten). Beart (2005) stelde bijvoorbeeld 

vast dat vaak mensen met een verstandelijke beperking geen toegang hebben tot de 

betekenis van een label als categorie en de emotionele impact van ditzelfde label. Dit 

gebrek aan kennis zet mensen in een zwakke positie. Mensenrechten leren ons wat 

mogelijk is om als mens en burger in de maatschappij te bewegen. De self-advocacy 

beweging was ervan overtuigd dat indien mensen met een verstandelijke beperking 

kennis zouden hebben van hun rechten, ze ook hun omgeving hiervan bewust kunnen 

maken. Mensenrechten vormen in die zin een dam tegen misbruik en een brug naar 

verandering (Schoeters, De Schauwer, & Spriet, 2004; Onze Nieuwe Toekomst vzw, 

2009; Onze Nieuwe Toekomst vzw, 2011).  

 

 
  

Afbeelding 5: Stap 5 van een zelfadvocaat (Dewitte, 2013) 
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Self-advocacy bewegingen gaan radicaal in tegen het beeld van afhankelijke, 

volgzame personen met een handicap. Ze trainen en vormen mensen om voor 

zichzelf te spreken, beslissingen te leren nemen, verantwoordelijkheid te leren 

dragen, keuzes te leren maken, inzichten te verwerven, deel te nemen, … teneinde 

gelijke kansen en inspraak te bereiken. Daarnaast werken ze ook aan beeldvorming 

door in te gaan tegen labels die mensen excluderen. De activiteiten die ze 

organiseren, dagen het dominante denken uit en hebben betrekking tot verschillende 

domeinen in de samenleving (Roets, 2009; GRIP vzw, 2009). Self-advocacy kan 

daarom gezien worden als de ‘new social movement’. Ze roepen alle leden van de 

samenleving op om verantwoordelijkheid te nemen. Hun strijd vertaalt zich in stevige 

basisrechten om als echte burgers mee te draaien in de maatschappij (Goodley, 

1997; Van Hove, 1997; Buchanan & Walmsley, 2006; Chapman, 2014; Walmsley, 

2014). Door hun grotere aanwezigheid confronteren ze ons steeds vaker met 

resterende aspecten van ongastvrijheid, materiële en mentale ontoegankelijkheid en 

onze onwennig verhouding tot lijden (Wuyts, 1997). 

Mensen met een beperking vragen om rechten en plichten op maat (Wuyts, 1997). 

Na de standaardregels voor gelijke kansen voor personen met een handicap, werd 

alsnog vastgesteld dat in de praktijk personen met een handicap niet van hun rechten 

konden genieten. Met het Verdrag van personen met een handicap worden hun 

rechten bindend en afdwingbaar (GRIP vzw, z.d.). Het Verdrag laat weten dat 

mensen met een beperking geen objecten zijn van liefdadigheid, medicamenteuze 

behandeling en sociale bescherming. Mensen met een beperking zijn subjecten met 

rechten. Ze zijn capabel om hun rechten op te eisen en in alle vrijheid zelf 

beslissingen te nemen betreffende hun eigen leven. Iedereen heeft het recht om te 

genieten van zijn mensenrechten en fundamentele vrijheden (Van Hove, 2009). In 

dit onderzoek vormen mensenrechten dan ook de grondstof van de groei van de 

beweging en self-advocates van Onze Nieuwe Toekomst.  
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4.3 BONDING EN BRIDGING IN RELATIES EN MODELLEN 

Hoewel de self-advocacy beweging in eerste instantie steunt op het sociale model, 

merken we dat ook op dit model enkele kritieken kwamen. Self-advocacy kan gezien 

worden als een continue progressieve en emancipatorische activiteit, al komt dit niet 

altijd zo tot uiting (Goodley, 1997). De eisen van deze advocaten gingen vaak voorbij 

aan het feit dat ondanks een mens te zijn in de maatschappij, mensen met een 

beperking in hun dagelijkse realiteit nog steeds geconfronteerd worden met onder 

andere pestgedrag, onderdrukking en/of discriminatie (Bates & Davis, 2004). Kritiek 

komt ook vanuit andere onderdrukte groepen die aanklagen dat hun perspectief niet 

werd opgenomen binnen het sociale model (Oliver, 1996). De groep ‘personen met 

een beperking’ wordt binnen het sociale model gedefinieerd als een homogene groep, 

maar is dit allesbehalve (Riddel & Watson, 2014). Ondanks hun emancipatiebeweging 

en hun eis voor gelijkwaardigheid en gelijke kansen, kon me niet spreken van een 

inclusieve samenleving. Men kan dan ook de vraag stellen wat de relevantie is van 

een model indien het niet kan zorgen voor de samenleving die men beoogt? Hetzelfde 

geldt ook op vlak van theorievorming. Binnen de sociale theorie van zowel handicap 

als beperking, werden mensen met een verstandelijke beperking weinig zelf 

betrokken. We stellen ons opnieuw de vraag: Wat is de relevantie van theorie indien 

het opnieuw over mensen met een verstandelijke beperking gaat in plaats van met 

mensen met een verstandelijke beperking (Devlieger, Rush, & Pfeiffer, 2003; Roets 

& Goedgeluck, 2007)? Bovenal zijn het net de mensen met een beperking zelf die 

best in de positie zijn om ons te wijzen op de effecten van een beperkende 

maatschappij (Goodley, 1997). 

De strijd van de self-advocacy beweging om het dominante narratief te doorbreken 

is dus niet altijd een verhaal van rozengeur en maneschijn (Roets, 2009). Men merkt 

dat er meer nodig is dan enkel een focus op bewustzijn of het scheppen van een 

regelgevend kader. Hierin komen de relationele modellen ons tegemoet. Door middel 

van het in relatie treden met anderen kunnen mensen mens worden. Relaties maken 

van anderen een betekenisverlener, een partner, iemand die potentieel groei in zich 

draagt. Vanuit een perspectief van interdependence en met ondersteuning van 

adviseurs en andere self-advocaten kunnen zij samen strijden voor acceptatie 

(Goodley, 1997; Roets, 2009). Een accepterende relatie omschrijft men als een 

relatie tussen een persoon met een beperking en een persoon zonder beperking die 

langdurig is en gekarakteriseerd wordt door nabijheid en affectie (Taylor & Bogdan, 
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1989). Dergelijke relatie kan enkel ontstaan door middel van een open dialoog. 

Dialoog tussen mensen met én zonder verstandelijke beperking is de kern en de 

beste garantie voor erkenning van de mogelijkheden van mensen met een 

verstandelijke beperking en het ontstaan van een inclusie (Devlieger, Van Hove, & 

Renders, 2006). In deze dialoog kunnen mensen hun levensverhaal delen en in 

contact komen met alternatieve manieren van leven (Goodley & Roets, 2008). Vanuit 

deze optiek tonen self-advocates ons een nieuwe visie op hulpverlening en een 

nieuwe relatie met professionals. Professionals beslissen niet langer meer voor 

personen met een beperking, zijn niet langer meer de judge, maar gaan hen 

adviseren in het maken van een keuze (Pennel, 2001; Ryan & Griffiths, 2015). Ook 

in de academische community worden relaties aangegaan met personen met een 

verstandelijke beperking teneinde inclusief onderzoek te realiseren. Lokaal 

ontmoeten ze dan weer mensen onder de vorm van projecten en initiatieven (Ryan 

& Griffiths, 2015). 

Devlieger, Rush & Pfeiffer (2003) zien in dat opzicht de opportuniteit om verschillende 

denkkaders met mekaar te gaan verbinden. Het medisch en sociaal model moeten 

niet tegenover mekaar gepositioneerd worden. Al zijn de auteurs er wel van overtuigd 

dat modellen aanwezig zullen blijven binnen de disability studies. Modellen zijn voor 

hen een manier om op de realiteit te reflecteren en zijn dé tool van de pragmatist. 

Modellen geven zin aan ons bestaan en sturen ons handelen. Daarom is er nood aan 

afwisselend samengaan van modellen (Devlieger, Rush, & Pfeiffer, 2003). Om een 

kijk te hebben op de grotere delen van het geheel, gaat men kennis bundelen en 

integreren (Broekaert, 1997). 
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4.4 SELF-ADVOCATE ALS NOMADISCH BESTAAN 

 

Afbeelding 6: Stap 6 van een zelfadvocaat (Dewitte, 2013) 

 

Als nomaden leven self-advocates in verschillende werelden. Ze leven in een 

pathologische, marginaliserende wereld. Tegelijk leven ze in een wereld die 

weerstand biedt ten aanzien van deze controle, voyeurisme en macht (Roets, 

Reinaart, & Van Hove, 2008). Voor Goodley en Roets (2008) zijn self-advocates 

nomaden par excellence, aangezien ze voortdurend creatief op zoek gaan naar 

manieren om zichzelf opnieuw uit te vinden in een poging weerstand te bieden tegen 

controle, voyeurisme en onderdrukking. Het leven van een nomad, is een leven in 

transitie. Er is geen vaste eindbestemming, enkel een weg naar een bewegende 

horizon (Roets, Reinaart, & Van Hove, 2008; Allan, 2009). Nomaden omarmen het 

dynamische, de multipliciteit, heterogeniteit afhankelijk van de tijd en ruimte waarin 

hij of zij zich begeeft (Braidotti, 2005; Roets et al., 2008). 

Nomadisme heeft een effect op de identiteit van personen met een verstandelijke 

beperking. Identiteit is geen vast gegeven meer, niet meer uitsluitend verbonden 

aan hun handicap. Hun identiteit is voortdurend in becoming (Ryan & Griffiths, 2015). 
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Intellectuele mogelijkheden staan hier niet centraal, wel het traject dat iemand 

doorloopt. Dit traject zie je volgens Deleuze (1995) in de verhalen van mensen, van 

self-advocates (Allan, 2009). Levensverhalen tonen ons de spanningen, 

weerstanden, transformaties, complexiteiten en weerklanken van het leven (Goodley 

& Roets, 2008). Ze doen ons nadenken over ons eigen leven en nodigen ons uit om 

te reflecteren (Allan, 2009). Mensen die zich bewust zijn van hun zijn, namelijk een 

subject-in-becoming, zien de potentia in het leven en hebben de mogelijkheid om 

zichzelf opnieuw uit te vinden (Braidotti, 2010). Het label dat in eerste instantie pijn 

en ongelijke kansen met zich meebracht, kan vanuit deze optiek ook zorgen voor het 

openen van mogelijkheden (Van Hove et al., 2012). Zonder het label ‘verstandelijke 

beperking’ zou men onder andere niet aangesloten zijn bij een self-advocacy 

beweging van personen met een verstandelijke beperking die hen vervolgens 

vriendschap bezorgt (Caldwell, 2011). 
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5 EEN ONDERZOEK NAAR EEN 20-JARIGE VLAAMSE 

SELF-ADVOCACY BEWEGING 

5.1 ONDERZOEKSOPZET 

In dit onderzoek geeft Onze Nieuwe Toekomst zelf aan rond welk thema zij graag 

een onderzoek voeren. Mijn vaardigheden worden vervolgens ingezet op welke 

manier deze mensen dit zelf willen (Walmsley, 2001; Atkinson & Walmsley, 2004). 

Er wordt een emancipatorisch onderzoek gevoerd met en over Onze Nieuwe 

Toekomst. Dit wil niet zeggen dat de onderzoeker zonder beperking passief 

deelneemt. Alle partijen dragen actief bij aan dit onderzoek en staan op een balans 

van leiden en laten leiden. Er wordt voortdurend afgewogen welke positie de 

onderzoeker inneemt. Dit vergt flexibiliteit en geduld, alsook creativiteit en 

reflexiviteit (Atkinson & Walmsley, 2004; Gilbert, 2004). Echter door kernleden te 

profileren als mede-onderzoeker die betrokken worden in zowel de onderzoeksvraag, 

het onderzoeksproces en het product, dagen we samen dominante machtsrelaties 

uit. Emancipatorisch onderzoek kan vanuit deze optiek dan ook bekeken worden als 

een politieke actie, naast een wetenschappelijk onderzoek (Walmsley, 2001; Gilbert, 

2004). We gaan een partnerschap aan waar er respect is voor elkaar en oog voor 

gelijkwaardige dialoog en inbreng. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid die 

bereikt wordt via dialoog. Kennis komt tevoorschijn uit deze dialoog (Wardekker, 

2000; GRIP vzw, 2009; De Schauwer & Van Hove, 2009). Dialoog wordt hierbij niet 

enkel gezien als een gesprek, maar als samen handelen (Wardekker, 2000). Om de 

dialoog zo open mogelijk te kunnen houden wordt ingezet op vertrouwen. Kernleden 

worden uit respect voor hun ervaringen en hun verhaal in ieder aspect van het 

onderzoek betrokken. Er wordt een permanent proces aangegaan van overleg en 

aftoetsen in een zoektocht naar authenticiteit (Atkinson & Walmsley, 2004). Op die 

manier wordt de kwaliteit van het onderzoek versterkt (Gilbert, 2004). 

 

5.2 VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID 

In dit emancipatorisch onderzoek met de kernleden van Onze Nieuwe Toekomst werd 

getracht een voorstelling te maken van Onze Nieuwe Toekomst vzw, dat in 2017 20 

jaar bestaat. De beleving en betekenisverlening van kernleden werd hierbij centraal 

gezet om het insider perspectief te verkrijgen. Hiermee komen we tegemoet aan 

intersubjectiviteit en interne validiteit (Chapman, 2014). Authenticiteit werd 
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nagestreefd door onder andere dicht bij de taal van Onze Nieuwe Toekomst zelf te 

blijven. Er werd een methodologisch constructivistisch standpunt ingenomen zoals 

dat van Guba & Lincoln (1989). Voor hen bestaat er geen gestructureerde 

werkelijkheid (De Boer & Smaling, 2011). Ze stappen af van de traditionele ideeën 

van externe validiteit en categorische generaliseerbaarheid en maken een expliciete 

keuze voor ‘transferability’ of overdraagbaarheid. Er wordt ingezet op een empirisch 

proces waarbij voortdurend wordt afgestemd tussen de zender en ontvanger van een 

boodschap. De bewijslast ligt in die zin niet meer bij een vraagsteller, maar bij de 

ontvanger (Smaling, 2009). Er kan dus geen generalisering gemaakt worden naar 

andere mensen met een verstandelijke beperking, alsook niet naar andere self-

advocacy bewegingen. 

 

5.3 ONDERZOEKSFASES 

5.3.1 OBSERVATIE: PARTICIPEREN ALS COACH 

In dit onderzoek participeert de onderzoeker en zijn de onderzochten bekend met 

haar rol als onderzoeker (Plochg & van Zwieten, 2007). Er werd van in het begin 

duidelijk gecommuniceerd over het onderzoek dat gevoerd zou worden. Dit is 

vanzelfsprekend nodig om een emancipatorisch onderzoek te kunnen realiseren en 

te garanderen dat kernleden mede-onderzoeker zijn. Bij iedere kernvergadering werd 

opnieuw de rol van de onderzoeker verduidelijkt tijdens het voorstellingsrondje voor 

de vergadering begon. Er was ook een vast agendapunt rond het onderzoek waarbij 

werd weergegeven welke stappen ondernomen werden de voorbije maand en welke 

nog moeten genomen worden. Ook werd sinds maart 2016 deelgenomen aan 

vergaderingen en activiteiten onder de rol van coach. Participerende observatie biedt 

de kans om deze context te leren kennen, om de betekenisverlening te vatten en 

opnieuw authenticiteit te garanderen (Lawrence-Lightfoot, 2016). Het gaf een unieke 

manier inzicht in het insider perspectief door te ervaren hoe bepaalde zaken door 

verschillende betrokkenen uit eenzelfde onderzoekssetting worden beleefd (Plochg & 

van Zwieten, 2007). 

Onze Nieuwe Toekomst heeft doorheen de jaren heel wat ervaring in het meewerken 

aan onderzoek. Hun ervaringsdeskundigheid kon soms heel overweldigend zijn. Een 

meer observerende, afwachtende, maar beschikbare houding heeft de onderzoeker 

in de eerste fase gesterkt in het leren kennen van de subtiele regels, rollen, sociale 

etiquette en stilzwijgende afspraken die leven binnen Onze Nieuwe Toekomst 
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(Goodley, 2000). De relatie tussen de onderzoeker en de kernleden werd geleidelijk 

aan steeds meer één van samenwerking en samen zoeken, waarin beide partijen 

keuzes konden maken. Participerende observatie kon in die zin bijdragen tot de 

relationele dimensie van het onderzoek (Lawrence-Lightfoot, 2016). 

5.3.2 DOCUMENTEN: ZOEKTOCHT NAAR OUDE VERHALEN 

Documenten werden verzameld die door de kernleden van Onze Nieuwe Toekomst 

tot stand gekomen waren. Het doel van de documentenanalyse was om zo breed 

mogelijk informatie te vergaren over Onze Nieuwe Toekomst. De zoektocht naar oude 

verhalen werd ingezet. Deze vormen de basis van het onderzoek. Het voordeel van 

deze methode is dat materiaal verzameld werd zonder de tussenkomst van de 

onderzoeker. De data zijn exact en een herhaling van deze dataverzameling is 

opnieuw mogelijk (Plochg & van Zwieten, 2007). 

 

In eerste instantie namen kernleden zelf het voortouw in het beslissen wat relevant 

materiaal is. Echter bleek dit materiaal te omvangrijk om in zijn geheel te bestuderen. 

Daarom werd de keuze gemaakt om van start te gaan met de Krant van de Toekomst. 

Tussen 1998 en 2011 publiceerde Onze Nieuwe Toekomst jaarlijks 3 krantjes. In deze 

kranten kon steeds het overzicht van het jaar terug gevonden worden. Projecten 

werden er beschreven, maar ook verhalen van (kern)leden zelf werden gepubliceerd. 

De Krant van de Toekomst was informatief. Het had oog voor actuele ontwikkelingen 

(weliswaar gerelateerd aan self-advocacy) en probeerde in duidelijke taal deze over 

te brengen naar de (kern)leden. 

 

De inhoud van de kranten zijn aldus context- en tijdsgebonden. In het kader van dit 

onderzoek was het net nuttig om deze context te gaan betrekken in het interpreteren 

van de documenten (Plochg & van Zwieten, 2007). Het enige probleem was dat 

doorheen de jaren heel wat krantjes verloren zijn gegaan. In totaal werden 24 

krantjes teruggevonden. In Tabel 2 (zie bijlage) vindt men een overzicht van de 

teruggevonden kranten per jaartal. Tot het jaar 2008 werden de kranten goed 

bijgehouden. Dit maakt dat de eerste 10 jaar goed gedocumenteerd zijn. In dit 

onderzoek wordt echter 20 jaar Onze Nieuwe Toekomst bekeken. Om de overige tien 

jaar te vervolledigen werd gebruik gemaakt van jaarverslagen, kernverslagen, 

gespreksmateriaal en het toekomstplan (zie bijlage Tabel 3). 
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5.3.3 THEMATISCHE ANALYSE: ANALYSEREN VAN OUDE VERHALEN 

De kranten werden geanalyseerd door Ludo, de toenmalige voorzitter van Onze 

Nieuwe Toekomst, Marc, de ondervoorzitter, en de onderzoeker. Door samen met 

kernleden te analyseren en te bepalen welk materiaal belangrijk is, wordt getracht 

tegemoet te komen aan het insider perspectief. 

 

Opvallend was dat iedere lezer een andere manier had om naar eenzelfde artikel te 

kijken. Waar de onderzoeker meer gedetailleerd ging zoeken in artikels, zocht Ludo 

meer de overkoepelende thema’s op. Marc daarentegen ging eerder beeldend te 

werk. Een goede foto zei voor hem meer dan een tekst met woorden. In het begin 

voelde dit zeer chaotisch aan. Geleidelijk werd de sterkte van deze werkwijze 

duidelijk. Het team leerde in samenwerking mekaars sterktes kennen en elkaar te 

assisteren (Chapman, 2014). Tekst en taal werden slecht één van vele vormen van 

bruikbare bronnen (Gilbert, 2004). Door beeld en taal met mekaar te gaan 

combineren werd eveneens tegemoetgekomen aan een toegankelijk, inclusief 

onderzoek (Walmsley, 2001). 

 

Een thematische analyse werd hierna uitgevoerd met als doel om relatief brede 

thema’s te kunnen formuleren die de inhoud van de data samenvatten (Van Hove, 

2014). Er werd gekozen voor een thematische analyse omdat voor de start van de 

dataverzameling kernleden zelf enkele thema’s naar voren hadden geschoven. De 

thema’s werden dus meteen vanuit het insider perspectief aangestuurd. De 

verkregen data werden bekeken aan de hand van deze thema’s, waarbij er al een 

eerste herziening kwam van de hoofdthema’s. Vervolgens werd een datagestuurde 

aanpak aangenomen. De gekozen artikels werden lijn per lijn aan de hand van 

symbolen gecodeerd. Zo kwam de onderzoeker tot een eigen set van thema’s en 

subthema’s. In een laatste stap werden deze thema’s in overleg met Marc en kernlid 

Patricia gecombineerd met de thema’s van Onze Nieuwe Toekomst en met de 

achterliggende theoretische kennis. Zo leidde de thematische analyse tot volgende 

boomstructuur. 
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5.3.4 FOCUSGROEPEN: VERDIEPEN VAN OUDE MET NIEUWE VERHALEN 

In een focusgroep kan een groepsdynamiek tot uiting komen in de interactie tussen 

participanten. Llewellyn (2009) leerde ook uit ervaring als onderzoeker dat het delen 

van visies en ideeën in groep een gevoel van empowering en ondersteuning kan 

geven. Focusgroepen zijn voornamelijk bruikbaar bij groepen van mensen die 

traditioneel een gebrek aan macht en invloed hebben. Bovendien is het spreken in 

groep een werkwijze die zeer dicht ligt bij de werking van een self-advocacy 

beweging. 

In totaal werden 4 focusgroepen georganiseerd. Aan de eerste focusgroep namen 6 

kernleden en 1 coach deel, de tweede focusgroep 4 kernleden, de derde focusgroep 

12 kernleden en 5 coachen. Bij de derde focusgroep werd een opsplitsing gemaakt 

in 2 kleine groepen zodat er voldoende dialoog kon zijn. De laatste focusgroep ging 

door met 5 kernleden. Er werd bewust steeds gezocht naar een mix tussen nieuwe 

en oude leden. 

De eerste twee focusgroepen gingen er vrij los aan toe. Kernleden werden licht 

gestuurd in de richting van de thema’s die door de kernleden werden aangebracht. 

Na deze twee focusgroepen werden de thema’s concreter vastgelegd onder de vorm 

van stellingen. Volgende stellingen werden besproken. 

1. Onze Nieuwe Toekomst is niet voor de werkende mens. 

2. Onze Nieuwe Toekomst heeft de maatschappij wakker geschud. 

3. Kan iemand zelfadvocaat zijn die niet kan praten of schrijven? 

4. Hoe kan Onze Nieuwe Toekomst ervoor zorgen dat er nieuwe leden komen 

zonder dat de groep te groot wordt? 

5. Kernleden hebben verwachtingen ten opzichte van coachen, maar wat mag 

een coach van een kernlid verwachten? 

6. Onze Nieuwe Toekomst zijn bestaan is afhankelijk van projecten. 

7. Onze Nieuwe Toekomst wordt sterker door zijn projecten.  
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6 ONDERZOEKSRESULTATEN 

6.1 BOOM 1: ORGANISATIE 

6.1.1 ONTSTAAN ONZE NIEUWE TOEKOMST 

Het begin van Onze Nieuwe Toekomst (ONT) situeert zich in 1993. Nederland en 

Duitsland organiseerden een Europees congres in Turijn. Etienne Buysse werkte mee 

aan dit congres (Delaedt, 2000).  Etienne was penningmeester binnen vzw De Boei, 

waar Patrick Schelfhout woonde. Patrick stond binnen vzw De Boei gekend als een 

geëngageerd persoon (P. Schelfhout, persoonlijke mededeling, 13 april 2016; P. 

Schelfhout, persoonlijke mededeling, 5 april 2017). Etienne vroeg aan Patrick of hij 

zin had om een handje toe te steken op het congres. Patrick stemde in. Hij leerde op 

dat congres ‘Onderling Sterk’ en ‘People First’ kennen, self-advocacy bewegingen 

voor mensen met een verstandelijke beperking. Etienne Buysse vertelde Patrick dat 

dit nog niet bestond in België en gaf aan interesse te hebben om een gelijkaardig 

initiatief op te richten (Delaedt, 2000). Etienne en Patrick sloegen de handen in elkaar 

in een poging om een Vlaamse self-advocacy beweging te starten. Dit verliep echter 

zeer moeizaam (Heirman, 2007). Ze kenden te weinig mensen om een beweging op 

te richten (P. Schelfhout, persoonlijke mededeling, 13 april 2016). 

Twee jaar later werd opnieuw een congres georganiseerd in Retie. Het congres had 

de naam: “Wij vragen het woord”. Veel mensen vonden het heel interessant en 

plezant om samen te komen en klare taal te spreken (Heirman, 2007). Mensen waren 

door het congres gedreven om iets te veranderen in hun leven (P. Schelfhout, 

persoonlijke mededeling, 13 april 2016; P. Schelfhout, persoonlijke mededeling, 5 

april 2017). De deelnemers hadden voor het eerst het gevoel dat er echt naar hen 

geluisterd werd. Na het congres werden nog enkele na-provinciaalse dagen 

georganiseerd. Op deze dagen maakte Patrick reclame voor de oprichting van een 

self-advocacy beweging. Hij stuurde brieven rond met de vraag wie interesse had om 

zich aan te sluiten (P. Schelfhout, persoonlijke mededeling, 5 april 2017). Lieve was 

de eerste persoon die reageerde. Van Deuren (2000) schreef hoe Lieve sprak over 

“een poort die voor haar openging”. Er waren 16 mensen geïnteresseerd (Vanbaele, 

2000). Dit werden de eerste leden van Onze Nieuwe Toekomst. 

Op 1 en 2 maart 1997 werd een weekend georganiseerd. Op dat weekend werd de 

naam ‘Onze Nieuwe Toekomst’ gekozen. De naam verwijst naar een betere wereld, 

een betere toekomst. Een toekomst waarin mensen met een verstandelijke beperking 
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minder gediscrimineerd worden. 2 maart werd vervolgens de geboortedag van Onze 

Nieuwe Toekomst, met als eerste voorzitter Patrick Schelfhout. Onze Nieuwe 

Toekomst wou iets doen met de ideeën die op het congres werden besproken 

(Schoeters, 2007; Van Deuren, 2007). Onze Nieuwe Toekomst besloot om zich voor 

de volle 100% in te zetten voor mensen met een verstandelijke handicap, want 

“mensen met een handicap hebben niet gevraagd om gehandicapt te zijn”. Dit deden 

ze naar het voorbeeld van Onderling Sterk in Nederland en de vorm van coaching en 

ondersteuning op het congres. Op het congres werd gewerkt met een systeem 

waarbij de persoon met een beperking zelf het congres en de workshops leidde, maar 

met de ondersteuning van een coach. Wat anders was, was dat Onze Nieuwe 

Toekomst dit volledig onafhankelijk zou doen. In Nederland was Onderling Sterk 

afhankelijk van de oudervereniging. Dit wou Onze Nieuwe Toekomst absoluut niet. 

VMG hielp hen in het begin nog met het financiële en het zoeken naar coachen, maar 

ook deze organisatie liet hen geleidelijk aan los. Die onafhankelijkheid was voor 

Patrick zeer belangrijk vanuit de optiek dat mensen met een beperking zelf 

beslissingen moeten kunnen maken binnen de beweging. ONT had van in het begin 

een eigenzinnig karakter en heeft steeds zijn eigen weg gezocht. (P. Schelfhout, 

persoonlijke mededeling, 13 april 2016; P. Schelfhout, persoonlijke mededeling, 5 

april 2017). 

 

 
Afbeelding 7: De kernleden van 1999 
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6.1.2 DOEL EN TAAK VAN ONZE NIEUWE TOEKOMST 

Op de vergadering van 17 mei 1998 werd beslist dat Onze Nieuwe Toekomst een 

vereniging zonder winstoogmerk zou worden. Hierdoor kreeg Onze Nieuwe Toekomst 

middelen om hun woorden om te zetten naar daden onder de noemer ‘Projecten’ (P. 

Schelfhout, persoonlijke mededeling, 5 april 2017). Het doel en de taak van de vzw 

was; de rechten van de personen met een verstandelijke beperking verdedigen, 

andere mensen laten weten dat ze mensen zijn met eigen mogelijkheden en alle 

mensen met een verstandelijke beperking steunen, zodat ze durven praten en hun 

stem laten horen (Onze Nieuwe Toekomst vzw, 1999). ONT is vrijwillig en geen vrije 

tijdsorganisatie. Er wordt vooral gepraat over dingen die in het leven gebeuren, over 

dromen en zaken die mensen willen in het leven (Schoeters, 2008). 

 

 

6.1.3 EVOLUTIE VAN ONZE NIEUWE TOEKOMST 

6.1.3.1 UITBREIDING BIJ ONZE NIEUWE TOEKOMST 

Vanuit de idee dat zoveel mogelijk mensen met een verstandelijke beperking wakker 

geschud moesten worden, wou de beweging steeds groter worden. Er werd een 

poging gedaan om afdelingen op te richten, gelijkaardig aan het succes van de 

Gentse self-advocacy beweging. De opstart hiervan was gelukt. Er kwam een ONT in 

de Westhoek, Ieper, en Limburg, Hasselt (Emmelen, 2001; Vriamont, 2001; 

Heirman, 2007). Er werd gesproken over de zwangerschap van Onze Nieuwe 

Afbeelding 8: Ondertekening van de statuten 1998 
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Toekomst, maar het succes was van korte duur (Emmelen, 2001). De afdelingen 

werden stop gezet. In een interview van Patrick Schelfhout door Schoeters (2007) 

zei Patrick: 

“Daar hadden we beter over moeten nadenken. We hadden geld ervoor gekregen, 

maar we konden het toch niet realiseren. We zijn er ook mee bezig geweest. We 

hebben een koepelovereenkomst opgesteld over wat een goede self-advocacy 

beweging is. We werkten met groen en rood. Wat is er goed en wat vinden we dat er 

niet kan? Als mensen wisten wat dit betekende, konden ze de naam van ONT dragen. 

Het oprichten van een beweging is niet makkelijk. Je moet er mensen bij krijgen die 

samen met jou een beweging willen dragen. Het is ook geen vrijetijdsorganisatie. Er 

moet voldoende ondersteuning zijn. Daar zijn we een aantal keer op fout gelopen.” 

In een interview in 2016 zei Patrick hierover dat mensen gedreven moeten zijn om 

zich voor iets in te zetten, maar dat er ook provinciaal iets georganiseerd moet 

worden. Je moet met een school of iets gelijkaardig kunnen samenwerken, zodat er 

voldoende coachen zijn. In het verleden moesten coachen steeds vanuit Gent komen. 

Coachen gaven omwille van de lange afstand het op om zich in te zetten. Daarnaast 

waren er ook onvoldoende financiële middelen om de afstand steeds te vergoeden 

(P. Schelfhout, persoonlijke mededeling, 13 april 2016; P. Schelhout, persoonlijke 

mededeling, 5 april 2017). Hieruit bleek des te meer hoe de beweging staat of valt 

op ondersteuning. Later voegde Patrick hier aan toe dat het ook te vroeg was om de 

stap naar uitbreiding te zetten. 

16 jaar later voelt Onze Nieuwe Toekomst zich klaar om het opnieuw te proberen. Er 

wordt volop gewerkt aan een project ‘ONTmoetingscafé’s’, dat ONT over heel 

Vlaanderen via antennes zou moeten verspreiden (P. Schelfhout, Persoonlijke 

mededeling, 1 april 2017). Er worden geen nieuwe afdelingen opgericht, maar 

mensen gezocht die als antenne kunnen fungeren. De antennes zijn kernleden en 

coachen die op verschillende plekken wonen en in hun eigen buurt een themacafé 

organiseren. Zo hopen ze dat het self-advocacy gedachtengoed kan groeien en 

trachten ze mensen warm te maken om zich in te zetten voor ONT. Patrick gelooft 

dat er altijd mensen zullen zijn, die niet enkel willen feesten, maar graag iets meer 

willen doen (P. Schelfhout, persoonlijke mededeling, 5 april 2017). Hij hoopt dan ook 

dat ze net die mensen zullen vinden via de ONTmoetingscafé’s. 
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6.1.3.2 VERHOUDING SLEUTELFIGUREN 

Bij het ontstaan van ONT waren er naar eigen zeggen ‘gewoon mensen’ (Delaedt, 

2000). Met de echte start van Onze Nieuwe Toekomst, werd een structuur voor de 

beweging uitgedacht. Dit noemde ze ‘De bus van Onze Nieuwe Toekomst vzw’. 

 

 

Afbeelding 9: De bus van Onze Nieuwe Toekomst 

Hoe meer je vooraan in de bus zat, hoe meer je te zeggen had (Onze Nieuwe 

Toekomst vzw, 2000). De voorzitter zat steeds aan het stuur en regelde waar ONT 

naartoe ging met zijn bus. Dat was zijn of haar taak en dit gebeurde in samenwerking 

met alle anderen (Vriamont, 1999). 

Doorheen de jaren zien we dat rollen en de samenhangende macht op een andere 

manier worden gedefinieerd. Onze Nieuwe Toekomst leerde zichzelf steeds beter 

kennen en ontdekte dat een voorzitter vooral als taak heeft om een gespreksleider 

te zijn tijdens vergaderingen. Hierdoor kwam er plaats om taken die eerst aan de 

voorzitter besteed waren, steeds meer te gaan uitbesteden aan anderen. Er werd ook 

expliciet de keuze gemaakt dat een voorzitter niet meer beslissingsrecht heeft ten 

opzichte van anderen. Voorzitter Ludo Schoeters (2008) zei hierover: 
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“Het is goed om dingen uit handen te geven. Ge moet niet alles zelf willen doen. Ge 

moet ook andere mensen de kans geven om verantwoordelijkheid te nemen. We 

denken er wel goed over na. Wie kan wat doen binnen Onze Nieuwe Toekomst? Het 

is goed dat mensen taken hebben en zich verantwoordelijk voelen voor iets. Dat is 

niet hetzelfde als de baas zijn van iets. Alle kernleden samen zijn baas over de 

organisatie. Iedereen zorgt dat zijn taak in orde is.” 

Kernleden worden steeds meer aangesproken op hun verantwoordelijkheid binnen 

ONT. Net als ze eigenaar zijn van hun eigen leven, zijn ze eigenaar van hun beweging 

en geven ze hier actief mee vorm aan. Verantwoordelijkheid en eigenaarschap gaan 

hand in hand met wisselwerking. Wisselwerking staat haaks op het systeem van de 

bus. Marc beschrijft dit als ‘wielekes die moeten draaien’ tussen kernleden, voorzitter 

en coachen. Als je iets wil veranderen, moet iedereen meedraaien. Als iemand 

tegenwerkt, draait het niet (M. Callebaut, Persoonlijke mededeling, 21 januari 2017). 

Zo komen ze tegemoet aan het concept ‘bewegen’ als in ‘mensen in beweging zetten’ 

(Onze Nieuwe Toekomst vzw, 2008). Kernleden en coachen, die de kernleden 

ondersteunen, werken in wisselwerking met elkaar samen. Hiermee willen ze 

afstappen van klassieke vormen van ondersteuning waarbij mensen met een 

verstandelijke beperking enkel hulp ontvangen, maar zelf geen hulp kunnen of 

mogen geven. Tegelijk moet deze wisselwerking en samenwerking steeds verzoend 

worden met het feit dat ONT van de kernleden is. 

“Onze Nieuwe Toekomst is van de kernleden. Ze is niet van coachen. Wij moeten het 

zelf zeggen. Wij vinden dat heel belangrijk.” (Schoeters, 2008) 

Onze Nieuwe Toekomst evolueert mee met zijn tijd. Waar in het begin kernleden 

duidelijk aan het roer zitten, worden coachen steeds meer gezien als collega’s, 

waarbij samenwerking vooropgesteld wordt. Men ziet steeds meer in dat de coachen 

even belangrijk zijn en de ondersteuning zeker nodig is (D. Porreye & M. Callebaut, 

Persoonlijke mededeling, 21 januari 2017; P. Schelfhout, persoonlijke mededeling, 5 

april 2017). 

6.1.4 DE TOEKOMST VAN ONZE NIEUWE TOEKOMST 

In het toekomstplan 2015 – 2020 staat neergeschreven waar Onze Nieuwe Toekomst 

voor staat, en waar ze naartoe willen. De volgende jaren zal bijvoorbeeld 

voornamelijk gewerkt worden rond; armoede, coaching en ondersteuning, relaties 

en vrije tijd (Onze Nieuwe Toekomst vzw, 2015). De uitdagingen voor Onze Nieuwe 
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Toekomst en hun self-advocacy zijn niet min. Onze Nieuwe Toekomst merkt dat 

steeds minder leden zich aansluiten. Er is een groep jongeren die ze maar niet 

kunnen bereiken. Naar die groep willen ze graag op zoek gaan en stellen ze dan ook 

als doelstelling voor de toekomst. Ook willen ze niet enkel de mensen in de steden, 

in voorzieningen of studenten aansprekken. Door deze focus aan te houden, mist 

Onze Nieuwe Toekomst tot op heden een grote groep. Het gaat voornamelijk om 

mensen die zelf geen beperking hebben, niet in contact komen met mensen met een 

beperking of niet in het werkveld staan. Hen willen ze in de toekomst aan het denken 

zetten (D. Peleman, Persoonlijke mededeling, 4 februari 2017). Dit doen ze met hun 

20 jaar aan ervaring en expertise in hun rugzak. Tegelijk blijft het belangrijk om de 

werking van vandaag te kunnen aanhouden. Mensen met een beperking en mensen 

in het werkveld moet men blijven bewust maken. Studenten moeten blijven leren 

hoe ze goed kunnen coachen. Mensen met een beperking moet men blijven wakker 

schudden, want ondanks alle inspanningen blijft dit een moeilijk te bereiken groep. 

Er moet voor hen opgekomen worden die het nog niet voor zichzelf kunnen. Er moet 

blijvend geïnvesteerd worden in hen te leren hoe ze het zelf kunnen doen. Het is 

belangrijk om hiervoor contacten te leggen en te netwerken (Schoeters, 2008; D. 

Peleman & P. Pasteels, Persoonlijke mededeling, 4 februari 2017). Geen makkelijke 

opdracht, maar Ludo Schoeters (2008) was alvast optimistisch: 

“Wie zal het zeggen wat er allemaal komen gaat? … ONT gaat steeds weer vooruit en 

is op zoek naar nieuwe uitdagingen. Dat houdt een organisatie wakker en levendig. 

Het beste moet waarschijnlijk nog komen.” 

Afbeelding 10: Groepsfoto werkweekend 2017 in Laarne (Onze Nieuwe Toekomst 
vzw, 2017) 
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6.2 BOOM 2: SLEUTELFIGUREN 

6.2.1 KERNLEDEN 

6.2.1.1 WIE ZIJN ZE? 

Degene die zich aansluiten bij Onze Nieuwe Toekomst en naar de kernvergaderingen 

komen, krijgen de naam kernleden. Kernleden zijn mensen met een verstandelijke 

beperking, die een engagement aangaan naar Onze Nieuwe Toekomst toe. Ze kiezen 

hier zelf voor vanuit de idee dat het belangrijk is dat mensen met een beperking voor 

zichzelf opkomen. Om dit te kunnen doen, leggen kernleden binnen Onze Nieuwe 

Toekomst een weg af. Kernleden onderzoeken zichzelf, in functie van het spreken 

voor zichzelf en opkomen voor zichzelf. Kernleden groeien door zich te onderzoeken. 

Ze worden zich bewust van hun eigen kracht. Ze stappen in een langdurig proces 

van zelfreflectie waardoor ze zichzelf voortdurend beter leren kennen (Schoeters, 

2008). 

6.2.1.2 DROMEN EN VRAGEN VAN MENSEN DIE NAAR ONT KOMEN 

Uit de focusgroepen bleek, dat de motivatie om zich aan te sluiten vaak komt vanuit 

ervaringen van onrecht (C. Van Waes, P. Dekeyser, D. Van Walle, M. Callebaut, & D. 

Porreye, persoonlijke mededeling, 7 januari 2017). Mensen met een verstandelijke 

beperking hadden het gevoel dat ze dikwijls werden uitgelachen, dat er niet naar hen 

geluisterd werd en dat ze niet serieus genomen werden. Dit willen ze graag 

veranderen (Vanbael, 2000). Lieve Van Steenbergen zag bijvoorbeeld hoe mensen 

geen vrijheid kregen. Ze zaten altijd op hun kamer. Lieve kon dit niet langer meer 

aanschouwen en vond dat er voor hen iets moest gebeuren (Van Deuren, 2007). Ook 

Cindy werd in het verleden blootgesteld aan onrecht. Wanneer ze haar eigen mening 

naar voren bracht, werd ze vaak uitgelachen. Dit heeft een enorme impact op haar 

gehad. Zo is ze soms nog steeds bang om op te komen voor zichzelf (C. Van Waes, 

persoonlijke mededeling, 7 januari 2017). 

Mensen komen ook naar ONT omwille van positieve motieven. Bijvoorbeeld omdat 

ze graag willen bijleren, nadenken over mensen met een beperking, omdat ze de 

organisatie bewonderen of om andere mensen te kunnen ontmoeten. (K. Sonneville, 

C. Van Waes, D. Van Walle, & P. Dekeyser, persoonlijke mededeling, 7 januari 2017) 

Zo zei Ludo dat hij het van in het begin zo’n sterke organisatie vond. Het is een 

organisatie van, voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Dat had hij 

daarvoor nog nooit gezien (Peleman, 2007). Er sluiten minder mensen zich aan om 
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zich in te zetten voor de projecten. Vaak komt dit pas in een latere fase aan bod (K. 

Sonneville & C. Van Waes, persoonlijke mededeling, 7 januari 2017). 

Hoewel ONT vrijwillig is, gaan vele kernleden al jaren mee. Soms is het moeilijk om 

dit vrijwilligerswerk te combineren met een betaalde job, afhankelijk van waar je 

werkt en of je je eigen agenda kan opstellen. Dit is voornamelijk het geval wanneer 

activiteiten tijdens de week worden georganiseerd (M. Callebaut, K. Sonneville, P. 

Dekeyser, D. Porreye, & J. De Bruycker, persoonlijke mededeling, 4 februari 2017). 

Het is ook niet mogelijk om al je verlofdagen te gebruiken voor Onze Nieuwe 

Toekomst, alsook niet wenselijk (M. Goedgeluck & J. Ketelslegers, persoonlijke 

mededeling, 2017). Paul combineert ONT bijvoorbeeld met zijn werk als tuinier. De 

combinatie kan voor een druk programma zorgen, wat stress met zich meebrengt (P. 

Pasteels, persoonlijke mededeling, 4 februari 2017). Toch blijven de meeste 

kernleden wel aanwezig en zich inzetten, de ene al actiever dan de andere. Bij Patricia 

is het ‘blijven plakken’ (P. Dekeyser, persoonlijke mededeling, 7 januari 2017). ONT 

kan daarom eerder gezien worden als een manier van leven (Y. Spriet, persoonlijke 

mededeling, 4 februari 2017). Nieuwe kernleden sluiten zich vaak aan omdat ze 

iemand kennen binnen ONT (K. Sonneville, D. Van Walle, C. Van Waes, & P. 

Dekeyser, persoonlijke mededeling, 7 januari 2017). Het is moeilijker om mensen te 

bereiken die niemand persoonlijk binnen Onze Nieuwe Toekomst kennen. 

Sommige kernleden zijn heel nauw betrokken bij de organisatie. Ze willen de 

organisatie mee vorm geven. Ludo beschreef in 2004 zijn droom. Hij had een droom 

om voorzitter te worden. Hij wou graag de baas zijn over een vereniging. Voor die 

droom heeft hij gestreden en die heeft hij ook bereikt. Later zei hij hierover in een 

interview met Didier Peleman (2007) dat hij niet als voorzitter was geboren. Hij was 

er één geworden dankzij de anderen. Het is belangrijk binnen Onze Nieuwe Toekomst 

dat mensen hun dromen laten zien, dat mensen durven en kunnen dromen. 

Verandering ontstaat door dingen te doen, door je droom te delen met anderen, door 

samen na te denken en het samen aan te pakken (Schoeters, De Schauwer, Spriet, 

2004). Gesterkt door de steun van andere zelfadvocaten, ontdekken mensen hun 

roeping, hun levenstaak. Ze ontdekken hun wensen en kunnen ze waarmaken 

tegenover hun medeburgers (D. Van de Perre, persoonlijke mededeling, 10 april 

2017). Patrick heeft bijvoorbeeld binnen Onze Nieuwe Toekomst zijn passie gevonden 

in het opstellen van de website (P. Schelfhout, persoonlijke mededeling, 13 april 

2016). Didier daarentegen zag als echte netwerker zich ontplooien in de 
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bekendmaking, maar ook in zijn functie als schatbewaarder. Marijke werd de sleutel 

van het Handicum, waar de vergaderingen plaatsvinden, toevertrouwd. Paul staat in 

voor de foto’s. Danny nam dan weer de leiding van het secretariaat op zich. Naast 

enkele vaste functies, nemen de kernleden ook taken op ter ontwikkeling van diverse 

projecten. Davy werkte bijvoorbeeld vaak mee aan workshops van het 

mensenrechtenspel. 

6.2.1.3 UIT JE SCHELP KOMEN EN ZELF JE LEVEN IN HANDEN NEMEN 

Dromen monden uit tot acties waarbij ze zelf hun leven in handen nemen. Acties 

brengen mensen steeds dichter tot het worden van een zelfadvocaat. Maar dit is geen 

makkelijk proces. Het is iets waar mensen in moeten groeien. Zoals al aangekaart, 

nemen mensen met een verstandelijke beperking vaak een moeilijke geschiedenis 

met zich mee. Velen hebben in het verleden niet de kans gekregen om zichzelf te 

uiten. Het is dan ook beangstigend om dit binnen grote groep, zoals op de 

vergaderingen, te doen. Dit kunnen mensen leren in Onze Nieuwe Toekomst. Onze 

Nieuwe Toekomst wil zijn kernleden stimuleren in het uiten van hun mening. 

Iedereen kan een zelfadvocaat worden mits ondersteuning en hulp (F. Heirman, 

persoonlijke mededeling, 4 februari 2017). Het gaat niet over de mogelijkheden die 

je hebt, eerder over de eigenschappen en kennis die je bezit over je eigen problemen 

en de mogelijkheden die je ziet om deze op te lossen (D. Van de Perre, persoonlijke 

mededeling, 10 april 2017). Een zelfadvocaat komt op voor zijn of haar rechten en 

voor zelfbeschikking. Hij of zij heeft geen schrik, maar is sterk en laat niet over zich 

heen lopen. Een zelfadvocaat is de expert van zijn eigen leven en doet beroep op zijn 

ervaringsdeskundigheid (Van Breda, 2013). 

Een zelfadvocaat van Onze Nieuwe Toekomst komt niet alleen op voor zichzelf, maar 

komt op voor alle mensen met een verstandelijke beperking. Hij of zij verdedigt alles 

wat deze mensen belangrijk vinden en eist voor meer respect. Een zelfadvocaat 

strijdt tegen onrecht. Maar om onrecht te bestrijden, moet je eerst kunnen aanvoelen 

wat onrecht is. Je hebt er kennis voor nodig. Toegang hebben tot kennis en 

ondersteuning is een vereiste (D. Peleman & J. De Bruycker, persoonlijke 

mededeling, 4 februari). Ervaringsdeskundigheid en professionele deskundigheid 

gaan in die zin hand in hand. 

Onze Nieuwe Toekomst wil zich hiervoor engageren. ONT geeft mensen een duwtje 

in de rug om verder te gaan en moedigt anderen aan om ook een zelfadvocaat te 
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worden (M. Callebaut, persoonlijke mededeling, 4 februari 2017). Een zelfadvocaat 

heeft reeds geleerd om sterk in zijn schoenen te staan. Hij of zij is gegroeid en open 

gebloeid. Door het doorlopen van dit proces zijn ze niet meer dezelfde personen. Ze 

hebben het gevoel iets te bereiken. Ze veranderen, leren en durven voor zichzelf 

opkomen en spreken (M. Callebaut, D. Porreye, & P. Dekeyser, persoonlijke 

mededeling, 21 januari 2017; M. Callebaut & E. De Schauwer, persoonlijke 

mededeling, 4 februari 2017). Een zelfadvocaat uit zich niet enkel met taal, maar 

kan evengoed iemand zijn die zelf de bus neemt naar zijn of haar werk zodat hij of 

zij kan werken waar die zelf wilt (M. Callebaut & E. De Schauwer, persoonlijke 

mededeling, 4 februari 2017). Hij of zij beslist zelf waar ze naartoe gaan in het leven 

(M. Goedgeluck, persoonlijke mededeling, 4 februari 2017). Een zelfadvocaat is klaar 

om de wereld een signaal te geven om te tonen wie hij werkelijk is. Hij of zij vecht 

voor mensenrechten en doet dit niet met de vuist, maar met woorden en daden 

(Onze Nieuwe Toekomst vzw, 2008, Schoeters, 2008). 

Dit wordt niet altijd geapprecieerd. Eric Vriamont had de indruk dat mensen vonden 

dat wat hij deed onrealistisch en ongeloofwaardig was (Onze Nieuwe Toekomst vzw, 

2004). Zelfadvocaten worden geconfronteerd met tegenwind, maar dit schrikt hen 

niet af. Ludo zag, in de jaren dat hij voorzitter was, bij heel veel mensen veerkracht 

(Onze Nieuwe Toekomst vzw, 2008). 

Mensen kunnen binnen Onze Nieuwe Toekomst hun grenzen verleggen. ONT kan een 

opstap zijn om verder te groeien. Patrick Schelfhout sloot zich bijvoorbeeld aan bij 

een mensenrechtenorganisatie die niet enkel kijkt naar personen met een 

verstandelijke beperking (Schoeters, 2007). Andere kernleden verruimen hun 

horizon, bijvoorbeeld door deel te nemen aan adviesraden naar aanleiding van het 

project ‘Beleidsparticipatie’ waar ONT aan werkte. Mensen werden hierbij op gang 

gezet rond politieke participatie in een lokaal bestuur. Danny werkt bijvoorbeeld in 

regio Oudenaarde mee aan het beleid via de adviesraad (D. Van de Perre, 

persoonlijke mededeling, 10 april 2017). 



 

 
37 

 

 
 

6.2.2 COACHING EN ONDERSTEUNING 

6.2.2.1 WAAROM EEN KEUZE VOOR COACHING? 

Een coach is anders dan een begeleider of ondersteuner. Kernleden voelen dit sterk 

zo aan. Ondersteuning gaf hen in het verleden vaak het gevoel dat er niet naar hen 

geluisterd werd. Begeleiders en ondersteuners dachten soms dat ze het beter wisten 

dan de mensen met een verstandelijke beperking zelf. Hierdoor was er weinig voeling 

met de realiteit van mensen. Mensen kregen voor alles ondersteuning. Kansen 

werden ontnomen om zelf dingen te ontdekken en te proberen (Heirman, 2008). 

Mensen met een handicap werden gezien als afhankelijke mensen. Ze werden 

bekeken als mensen die steeds iemand nodig hebben. Maar wanneer mensen alles 

voor hen doen, maken ze hen net nog meer afhankelijk. Dit patroon willen de 

kernleden doorbreken. Binnen ONT werd gezocht naar een eerlijke vorm van 

ondersteuning. Een vorm  ondersteuning die van twee kanten komt. Mensen die 

geholpen worden, moeten ook eens kunnen helpen. Dat moet afwisselend zijn 

(Heirman, 2008). Hulp is nodig, maar niet steeds vanuit een begeleider of 

ondersteuner. Er moest een omslag gebeuren van een afhankelijke kijk naar een 

interdependente kijk.  

Tegelijkertijd zien kernleden dat op de vragen die ze hebben geen respons komt. 

Kernleden geven aan dat begeleiders, door het vele werk, weinig tijd hebben om de 

mensen echt te leren kennen. Soms is het ook van hoger hand verboden om over 

Afbeelding 11: Boekvoorstelling op de boekenbeurs in Antwerpen van "Eén 
voor Allen - Allen voor Eén! Samen strijden voor onze rechten als 
mensen." (Onze Nieuwe Toekomst vzw, 2004) 
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bepaalde zaken te praten. Begeleiders en opvoeders zijn gebonden aan regels die 

top-down worden vastgelegd. De angst om hun job te verliezen, zou volgens de 

kernleden de reden zijn waarom een open gesprek moeilijk is. Dat missen ze binnen 

een voorziening, maar vinden ze wel terug in deze self-advocacy beweging (P. 

Dekeyser, C. Van Waes, & D. Porreye, persoonlijke mededeling, 7 januari 2017). 

Onze Nieuwe Toekomst was in die zin vernieuwend voor zijn tijd. Waar zij in 1997 al 

vraaggericht werkt, springt de regering maar sinds enkele jaren op deze kar met 

perspectief 2020 en het persoonsvolgend budget (D. Van de Perre, persoonlijke 

mededeling, 10 april 2017). 

6.2.2.2 WAT IS EEN COACH? 

Coach zijn, gaat vooral om het hebben van een bepaalde attitude of houding 

(Schoeters, 2000). Als coach heb je een passie voor participatie (Onze Nieuwe 

Toekomst vzw, 2012). Een coach moet goed kunnen luisteren, willen begrijpen en 

helpt om te zoeken naar wat mensen precies willen zeggen. Mensen leren zo zelf 

aangeven wanneer ze iets nodig hebben (Schoeters, 2008). Een coach helpt wanneer 

het moeilijk gaat, maar staat steeds achter de ideeën van kernleden. Een coach kan 

nieuwe ideeën naar voren brengen, maar dringt nooit iets op. Overleg staat steeds 

centraal (D. Van De Perre, persoonlijke mededeling, 10 april 2017). 

6.2.2.3 WAT IS DE TAAK VAN EEN COACH? 

De taak van een coach is afhankelijk van de persoon die hij coacht (Callens, Haverals, 

Porreye, Schelfhout, Vriamont, & Fiems, 2002). Wat ondersteunend is, is voor 

iedereen verschillend (D. Porreye, M. Callebaut, & P. Dekeyser, persoonlijke 

mededeling, 21 januari 2017). Het blijft de bedoeling dat mensen zoveel mogelijk 

iets zelf doen (Vanbael, 2000). Zo haal je mensen uit de schaduw en empower je 

hen (Heirman, 2008). Een coach heeft geen oplossingen voor de dromen en vragen 

van kernleden. Hij vraagt aan de persoon wat hij wilt veranderen en hoe hij dit wilt 

doen. Samen zoeken ze dan naar oplossingen. Mensen met een verstandelijke 

beperking leren zo zelf nadenken. Hierdoor hebben ze misschien geleidelijk aan geen 

coach meer nodig (Schoeters, 2000). Patrick Schelfhout (2003) gaf hier zelf een mooi 

voorbeeld van: 

“Binnen ONT heb ik de kans gekregen om veel dingen te leren. De coachen en de 

kernleden werken goed samen. Beetje bij beetje is er gezocht naar manieren om 

taken die vroeger door een coach werden gedaan, door mij te laten doen. Bij het 

ontstaan van ONT werden de uitnodigingen voor grote bijeenkomsten, 
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kernvergaderingen, … getypt door de coach. Vaak zette ik enkel mijn handtekening. 

Ondertussen weet ik hoe ik met de computer moet werken en kan ik de teksten zelf 

schrijven.” 

6.2.2.4 DE RELATIE MET EEN COACH 

Mensen moeten zelf kunnen aangeven waar hun noden liggen. Dit vraagt soms durf 

en moed (D. Van de Perre, persoonlijke mededeling, 10 april 2017). Om die stap te 

kunnen zetten is de relatie met een coach van groot belang. Een coach is naast hun 

rechterhand, ook een vertrouwenspersoon (P. Dekeyser, persoonlijke mededeling, 7 

januari 2017). Vaak zie je dat mensen uit ONT stappen, wanneer er een gebrek aan 

vertrouwen is. Je moet kunnen werken met mensen waar je je goed bij voelt en waar 

je kan op rekenen (P. Dekeyser, C. Van Waes, D. Porreye, & M. Callebaut, 

persoonlijke mededeling, 21 januari 2017). Ook de ‘klik’ is belangrijk. Mensen die 

elkaar aanvoelen kunnen mekaar overtuigen en ondersteunen. Om dit te bereiken 

moet je samenwerken (Heirman, 2008). Aan een goede samenwerking moet 

voortdurend gewerkt worden. Het is belangrijk om veel over de samenwerking te 

praten, elkaars manier van werken te leren kennen en eventuele problemen op tafel 

te leggen. Dat vraagt tijd (Callens, Haverals, Porreye, Schelfhout, Vriamont, & Fiems, 

2002). 

De lijn tussen een coachingsrelatie en vriendschapsrelatie is daarom vaag. Sommige 

mensen vertellen veel persoonlijke dingen aan hun coach. Anderen doen dat niet. 

Sommige kernleden doen ook al eens leuke dingen met een coach zoals bijvoorbeeld 

samen naar de Gentse Feesten gaan of een verjaardag vieren. Dat zal bij iedereen 

verschillen (Callens, Haverals, Porreye, Schelfhout, Vriamont, & Fiems, 2002; D. 

Porreye, persoonlijke mededeling, 21 januari 2017). Enkele coachen worden als 

projectmedewerker vergoed voor hun diensten. Uit de focusgroepen bleek dat 

dezelfde ideeën worden doorgetrokken wanneer het gaat om betaalde coachen. Er is 

geen verschil. Het zorgt er niet voor dat een coachingsrelatie minder informeel 

verloopt (D. Porreye, Persoonlijke mededeling, 21 januari 2017). 

Coachen zijn niet (meer) ondergeschikt aan kernleden en moeten zich aldus niet 

wegsteken (Schoeters, 2008). Coachen kunnen en mogen ook verwachtingen stellen 

ten opzichte van kernleden. Er zijn bijvoorbeeld hogere verwachtingen wanneer je 

als kernlid deelneemt aan een project of lid bent van het bestuur. Het moet van twee 

kanten komen. Dat is net de uitdaging. Onze Nieuwe Toekomst evolueert steeds. 

Waar in de beginjaren de coachen van aan de zijlijn toekeken, komen kernleden en 
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coachen nu samen op het toneel. Doorheen de jaren is gebleken dat ondersteuning 

broodnodig is en een goede coaching een voorwaarde is om de beweging verder te 

zetten. Coachen en kernleden zijn in die zin, doorheen de jaren, steeds meer collega’s 

geworden. Maar de ervaring die kernleden hebben opgebouwd, blijft van groot belang 

om in te zetten (J. De Bruycker, persoonlijke mededeling, 4 februari 2017). Hierdoor 

staat een coach vaak afwisselend achter en naast een kernlid. Danny gaf aan dit hij 

dit soms verwarrend vindt. Kernleden zoeken hun weg hier voortdurend in. Éen 

constante blijft: coachen staan nooit vooraan. Het blijft de bedoeling dat ze eerst de 

kernleden de kans geven (D. Van de Perre, persoonlijke mededeling, 10 april 2017). 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

6.2.3 MAATSCHAPPIJ 

6.2.3.1 ONTMOETING EN VERHALEN 

Onze Nieuwe Toekomst trekt als een ‘circle of support’ naar de hele samenleving 

(Schoeters, De Schauwer, & Spriet, 2004). Ze willen mensen tonen dat ze ook iets 

te bieden hebben, dat mensen ook van hen kunnen leren. Ze willen mensen, zowel 

nationaal als internationaal, tonen hoe het er bij Onze Nieuwe Toekomst aan toe 

gaat. Het is een plek waar mensen op hun eigen benen staan. Dat zie je niet vaak 

(Peleman, De Schauwer, & Spriet, 2007; D. Van de Perre, persoonlijke mededeling, 

10 april 2017). Kernleden hebben het gevoel dat je in een voorziening vaker een 

Afbeelding 15: Werkweekend 2012 in Brakel (Onze Nieuwe Toekomst vzw, 2012) Afbeelding 12: Werkweekend 2012 in Brakel (Onze Nieuwe Toekomst vzw, 2012) 
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stempel krijgt. Het is net die stempel ‘gehandicapt zijn’ dat volgens hen mensen 

kwetsbaar maakt. Het geeft mee vorm aan een manier van handelen, waarbij je 

mensen kansen ontneemt (C. Van Waes, P. Dekeyser, & D. Van Walle, persoonlijke 

mededeling, 7 januari 2017). ONT werkt op een vriendschappelijke en ongedwongen 

manier. Dit bewijzen ze door bijvoorbeeld een spaghettiavond of ONTmoetingsdagen 

te organiseren, waar zowel kernleden als coachen aan meewerken (J. Ketelslegers, 

persoonlijke mededeling, 4 februari 2017; D. Van de Perre, persoonlijke mededeling, 

10 april 2017). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ze strijden samen, ze doen het samen en helpen elkaar in het creëren van een nieuwe 

maatschappij (Schoeters, De Schauwer, & Spriet, 2004; Onze Nieuwe Toekomst vzw, 

2008). Door middel van hun verhalen, het ontmoeten van mensen en uitwisseling, 

doorbreken ze vooroordelen en veranderen ze de kijk van de maatschappij 

(Schelfhout, 2003; M. Callebaut, persoonlijke mededeling, 4 februari 2017). Uit 

persoonlijke verhalen kunnen zowel mensen met als zonder beperking veerkracht 

halen (Onze Nieuwe Toekomst vzw, 2008). Hun verhalen tonen aan de wereld hoe 

ervaringen universeel zijn en er heel wat raakpunten zijn tussen diverse mensen 

(Peleman, De Schauwer, & Spriet, 2007). Door middel van netwerking, maken ze de 

Afbeelding 16: Politiek café voor personen met een verstandelijke beperking in 
Roeselare (Onze Nieuwe Toekomst vzw, 2014) 
Afbeelding 13: Politiek café voor personen met een verstandelijke beperking in 

Roeselare (Onze Nieuwe Toekomst vzw, 2014) 



 

 
42 

maatschappij bewust van de mogelijkheden van mensen en leven ze niet langer meer 

op een eiland (Peleman, De Schauwer, & Spriet, 2007; Schoeters, 2008; D. Porreye, 

D. Peleman, & P. Pasteels, persoonlijke mededeling, 4 februari 2017; M. Callebaut & 

E. De Schauwer, persoonlijke mededeling, 4 februari 2017). Vrienden behoren ook 

tot dit netwerk (M. Callebaut & E. De Schauwer, persoonlijke mededeling, 4 februari 

2017). Via ONT kunnen mensen eindelijk deelnemen aan de maatschappij. Ze worden 

er gehoord, bijvoorbeeld door voordrachten te geven over wat ONT belangrijk vindt. 

(Schelfhout, 2003). Danny Van de Perre benadrukte in zijn speech van 9 december 

2007 hier het belang van: 

“Het zijn levensverhalen die tonen hoe wij moeten knokken voor ons brood binnen 

de staatsgrenzen van onze grote aardbol. Onze verhalen op de markt brengen is van 

staatsbelang. Ze worden in onze samenleving een zeker hoofdstuk zoals een 

mensenleven vergeleken in een toneelstuk. We spelen onze rol in onze Europese 

wereldstaat. We maken duidelijk dat er een gelijke band is met anderen binnen onze 

onderontwikkelde staatsonderdelen. Veel mensen in de straten peinzen dat wij 

allemaal mensen zijn die te lijden hebben in ons dagelijkse leven. Heel vaak zijn het 

maar de normale denkers die vaak te kampen hebben met onze beperkingen. Mensen 

kunnen nog iets leren van mensen als wij. Sterke mannen en vrouwen zijn wij. Wij 

zijn geen afgedankte lamzakken in onze grote smerige wereldmaatschappij.” 

6.2.3.2 VERANDEREN VAN KIJK EN BEELDVORMING 

Zelfadvocaten kunnen de dingen die ze leren aan mensen doorgeven (Schoeters, 

2008). Patrick heeft het gevoel dat er al heel wat veranderd is in die 20 jaar. “Ze 

nemen ons nu, ze hebben meer respect voor ons als persoon met een handicap.” 

vindt Patrick. In de beginjaren van Onze Nieuwe Toekomst zag hij hier een duidelijk 

voorbeeld van. Op een vergadering van provincie Oost-Vlaanderen gaf iemand een 

beschrijving van een persoon met een verstandelijke handicap. Hij schreef onder 

andere: “Als ze naar de wc gaan, zijn die altijd smerig.”. Toen hebben Patrick en 

Carolien deze persoon het boek ‘Eén voor allen – allen voor één’ uitgeleend. “En toen 

piepte hij al helemaal anders.” zei Patrick (P. Schelfhout, persoonlijke mededeling, 

13 april 2016). Danny ziet ook een evolutie in de maatschappij. Mensen hebben in 

de voorbije 20 jaar een andere kijk gekregen op mensen met een verstandelijke 

beperking. In de voorziening waar hij verblijft, wonen bijvoorbeeld koppels samen in 

een huis van begeleid wonen. Maar het grote bewijs voor hem hiervan is dat de 

regering ook nadenkt over hoe mensen met een beperking kunnen participeren. Hij 
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is heel tevreden met de doorvoering van het persoonsvolgend budget (D. Van de 

Perre, persoonlijke mededeling, 10 april 2014). Patrick ziet ook de evolutie in het 

taalgebruik. Er wordt nu gesproken over mensen met een verstandelijke beperking. 

Patrick vindt dat dit zo mooi klinkt. Vroeger zei men mentaal gehandicapten. Dat 

heeft voor Patrick een eerder psychiatrische connotatie (P. Schelfhout, persoonlijke 

mededeling, 13 april 2016). Ook in de eerste focusgroep gaven de kernleden aan dat 

zij de term ‘mensen met een beperking’ verkiezen boven ‘handicap’ (C. Van Waes & 

P. Dekeyser, persoonlijke mededeling, 7 januari 2017). 

Dit neemt niet weg dat er steeds verder aan beeldvorming moet gewerkt worden. 

ONT moet de maatschappij blijven wakker schudden en veranderen opdat mensen 

met een beperking gelijke rechten, kansen en inspraak krijgen (P. Dekeyser & K. 

Sonneville, persoonlijke mededeling, 4 februari 2017). 

 

6.3 BOOM 3: HET REILEN EN ZEILEN 

6.3.1 PROJECTEN EN VERWEZENLIJKINGEN 

De denkkaders van Onze Nieuwe Toekomst vzw komen tot uiting in concrete acties. 

Er wordt heel veel gewerkt, zowel voor als achter de schermen. Echter vormen de 

kernvergaderingen de basis van Onze Nieuwe Toekomst. Iedere eerste zaterdag van 

de maand wordt een kernvergadering georganiseerd. Hierop worden alle kernleden 

en coachen uitgenodigd. Er wordt verteld wat mensen gerealiseerd hebben voor ONT. 

Afbeelding 14: Zero Project 2016 in Wenen (Onze Nieuwe Toekomst vzw, 2015) 
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Er worden taken verdeeld, overzicht gehouden en beslissingen genomen over 

projecten. Na de vergadering wordt er een verslag gemaakt. Iedereen krijgt het 

verslag toegestuurd. Vanuit deze basis komen projecten tot stand. 

Tabel 1: Kort overzicht van projecten of verwezenlijkingen van Onze Nieuwe Toekomst 

2002 ONT presenteert zijn boek: “Eén voor Allen – Allen voor Eén!” Samen strijden 

voor onze rechten als mensen. 

2004 – 2005 Er werden verhalen verzameld en gebundeld in een ONTmoetingsdag rond 

het thema ‘Werk aan de winkel’. Dit vertaalde zich naar 4 boekjes. 

2007 Er wordt een groots project georganiseerd genaamd ‘Wereldreizigers’ in het 

SMAK met de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Jan Van der Merwe 

2009 – 2011 ONT publiceert een boek met bijhorende cd rond het thema mensenrechten. 

Het internationale verdrag van 1948 wordt vertaald naar begrijpbare taal. 

ONT publiceert daarna een tweede boek rond de mensenrechten, specifiek 

voor personen met een beperking. Ter afronding werd het 

mensenrechtenspel wordt ontwikkeld. 

2011 – 2013 Het project ‘Beleidsparticipatie’ wordt aangevat waarbij personen met een 

verstandelijke beperking worden geactiveerd in een lokaal bestuur en 

drempels in het participeren in kaart worden gebracht. Hier werd ook een 

boek, dvd en gezelschapsspel van uitgebracht. 

2013 – 2016 Onze Nieuwe Toekomst ontwikkelt Plan P dat mensen moet aansporen om 

zelf hun leven in handen te nemen en zelf te zoeken naar oplossingen voor 

participatieproblemen, samen met hun netwerk. 

 

Deze projecten resulteren in workshops, voordrachten en samenwerkingen met 

studenten in het kader van een onderzoek die zowel nationaal als internationaal 

weerklank vinden. Er wordt geregeld, zo niet meermaals per jaar, deelgenomen aan 

congressen in het buitenland. Enkele voorbeelden hiervan zijn; Spanje, Wenen, 

Engeland, Frankfurt, Parijs, … Onze Nieuwe Toekomst bijvoorbeeld mee vorm aan 

het congres “Het is ons goed recht!” in Den Haag in 1999. In 2008 werd in het kader 

van Grundtvig rond levensverhalen een samenwerking aangegaan met Ijsland en 

Manchester. In 2013 werd dan weer een partnerschap aangegaan in Cambodja. ONT 
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was en is dus zowel nationaal als internationaal als self-advocacy beweging zeer 

actief. 

 

 

6.3.1.1 ERKENNING 

De kernleden en coachen van Onze Nieuwe Toekomst zijn fier op wat ze bereikt 

hebben. Ze zijn fier dat ze hun verhaal naar buiten mogen brengen en trots op het 

werk dat ze geleverd hebben (Van De Perre, 2007). Het zijn de momenten van 

erkenning die ze blijven meenemen. In 2000 kreeg Onze Nieuwe Toekomst een 

Gouden Erepenning voor het werk dat ze leverden. 

“Door Norbert De Batselier hebben we een erepenning gekregen. Dat was een 

bevestiging dat we goed bezig waren. Alle politieke partijen waren daar aanwezig. 

We moesten die allemaal de hand schudden. In het Vlaams Parlement was dat. We 

hebben veel verwezenlijkt in 10 jaar tijd.”, zei Geert Heirman in 2007. 

Ook bij Lieve heeft de erepenning een indruk nagelaten: 

“Dat vond ik een hele eer. Dat was echt iets heel belangrijk. Om de twee jaar kregen 

drie organisaties die iets deden voor mensen met een beperking dat. We hadden echt 

nooit gedacht dat we erbij waren. Ik kreeg toen veel complimenten en een groot 

applaus omdat ik zoveel deed en altijd aan de anderen dacht.” (Van Deuren, 2007) 

 

Afbeelding 15: Project Wereldreizigers 2008 (Onze Nieuwe Toekomst 
vzw, 2017) 
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Maar ook de cultuurprijs van de vrijwilliger, die ze ontvingen in 2009, was een 

historisch moment voor Onze Nieuwe Toekomst. 

“We keken naar het scherm, en we zagen opeens 'Onze Nieuwe Toekomst'. We 

hebben er voor gewerkt. Veel gewerkt. We laten ons zien. We laten zien wie we zijn. 

De groep is sterker geworden. De groep leeft, we zijn weer groter geworden. De 

groep durft spreken, voor zichzelf en voor publiek. We tonen onszelf. Wij kunnen! 

We kunnen bereiken... vele dingen, als je het op tafel gooit. Niets over ons, zonder 

ons! We nemen dingen mee naar huis. We bestuderen het en we pluizen het uit. We 

komen uit op goeie dingen. Die nemen we terug mee naar Onze Nieuwe Toekomst.” 

(Onze Nieuwe Toekomst vzw, 2010) 

6.3.1.2 DE KRACHT VAN EEN PROJECT 

De kracht van een project is voornamelijk dat het uit de mensen zelf komt (P. 

Schelfhout, persoonlijke mededeling, 1 april 2017). Het stimuleert mensen. Oskar is 

bijvoorbeeld een nieuw lid die aansluit in het kader van het project 

‘ONTmoetingscafé’s’. Hij geeft aan dat hij een project ziet als een nieuwe uitdaging, 

een manier om zichzelf beter te leren kennen (O. Stalpaert, persoonlijke mededeling, 

13 mei 2017). Daarnaast leren diezelfde mensen er uit. Tom heeft bijvoorbeeld heel 

wat kennis vergaard over mensenrechten door het project ‘Mensenrechten’ (T. 

Degrie, persoonlijke mededeling, 13 mei 2017). 

Afbeelding 16: Onze Nieuwe Toekomst ontvangt de Gouden Erepenning 
2000 
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Door projecten heeft ONT een impact op de buitenwereld op vlak van beeldvorming. 

Door een project wordt de maatschappij ook geconfronteerd met de verhalen van 

mensen met een beperking. Een project kan in die zin een steen verleggen in het 

water (P. Schelfhout, persoonlijke mededeling, 1 april 2017; P. Schelfhout, 

persoonlijke mededeling, 13 mei 2017). 

Maar evengoed heeft een project een impact op de beweging zelf doordat het hen in 

the picture brengt. Een project is van korte duur en kan mensen een nieuwe boost 

geven. Daarnaast krijg je uit de projecten ook heel wat energie terug. Een project 

zorgt ervoor dat de eigen standpunten en kennis onder de loep wordt genomen 

doordat het groeit uit vorige projecten. Kennis en thema’s, die uit vorige projecten 

voortvloeien, zijn de basis van nieuwe projecten. Op die manier wordt materiaal 

voortdurend hernomen, geoptimaliseerd en verdiept. Zo groeien de ideeën van 

kernleden steeds verder (M. Van Trigt, persoonlijke mededeling, 13 mei 2017).  

6.3.2 DEEL ZIJN VAN EEN GROEP 

6.3.2.1 VRIENDSCHAP 

Het leven van een organisatie doorkruist met individuele levens. Naast de 

verwezenlijkingen die op organisatieniveau gebeuren, word ook op individueel vlak 

ieder jaar een stap verder gezet. In gesprekken met Marc, refereerde hij regelmatig 

naar het proces dat hij doorlopen heeft in zijn groei naar zelfstandigheid en 

zelfstandig wonen. Een voorbeeld hiervan zien we ook terug komen in een krantje 

van het jaar 2007. Toen gaf Marc zijn groei in jaar 2006 aan: 

“Wat ik belangrijk vind van 2006, is dat ik zelf met iedereen, ook eens zonder 

coachen, bij mijn vrienden ben langsgegaan. En samen uitgaan ook. Om daar samen 

in te groeien, zonder dat we altijd coachen van doen hebben. Dat ik daar ook naartoe 

kan gaan, of zelf mijn telefoon kan pakken en eens praten met mijn vrienden. Daar 

heb ik in 2006 van genoten. Vroeger had ik schrik, ik durfde dat niet doen. Ik belde 

alleen naar de coachen. Ik zeg nu, de leden kunnen mij ook steunen.” 

Marc is vandaag de dag fier dat hij na al die jaren alleen woont en dichtbij huis werkt. 

Hij gaf aan dat Onze Nieuwe Toekomst hem hier hard in heeft gesteund en deelt 

graag zijn succesverhaal met anderen. 

Ieder jaar wordt de zelfadvocaat sterker. Maar hij of zij wordt niet alleen sterker. 

Kernleden en coachen ondersteunen elkaar en geven mekaar een duw in de rug 

wanneer ze het nodig hebben. Het is niet makkelijk om er alleen voor te gaan. 
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Daarom is het net belangrijk dat mensen zich aan mekaar kunnen optrekken 

(Schoeters, 2008). Ieder jaar werd ook de vriendenkring sterker. Door met elkaar te 

praten en samen dingen te doen, beginnen kernleden en coachen elkaar steeds meer 

te vertrouwen. Door intens met mekaar aan de slag te gaan, ontstaan hechte 

vriendschappen. 

Deze mensen ondersteunen mekaar in hun groeiproces. Ze leren door het te doen, 

maar ze leren eveneens door naar mekaar te kijken (Schoeters, 2008). Sterke 

zelfadvocaten zijn een rolmodel voor deze mensen. Cindy kijkt bijvoorbeeld op naar 

haar vriendin Patricia. Patricia op haar beurt moedigt Cindy aan om voor zichzelf op 

te komen, maar geeft ook aan dat Cindy zelf uit haar schelp zal moeten komen (P. 

Dekeyser & C. Van Waes, Persoonlijke mededeling, 7 januari 2017; M. Callebaut, 

persoonlijke mededeling, 4 februari 2017; P. De Keyser, persoonlijke mededeling 11 

april 2017). 

 

 

6.3.2.2 AFSCHEID NEMEN: KOMEN EN GAAN VAN MENSEN 

Onze Nieuwe Toekomst voelt voor de kernleden aan als een hechte vriendenkring. 

Dit maakt het moeilijk wanneer mensen beslissen om te stoppen met ONT. Afscheid 

nemen van coachen en kernleden is moeilijk. Het blijft een constante doorheen de 

jaren. Het afscheid van Erik Vriamont in 2004 verliep bijvoorbeeld zeer moeilijk. Erik 

stierf op 26 februari 2004 ten gevolge van een epilepsie-aanval (Onze Nieuwe 

Toekomst vzw, 2004; P. Schelfhout, persoonlijke mededeling, 13 april 2016). Zijn 

overlijden was een ware shock. Hij was een trekker (Van De Perre, 2007). Na het 

boek “Eén voor Allen – Allen voor Eén” heeft ONT een moeilijke periode gekend. Eric 

Afbeelding 17: 't Is feest bij Marijke (Goedgeluck & Spriet, 
2004) 
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zorgde ervoor dat zowel de beweging als zijn leden op persoonlijk vlak uit het dal 

konden klimmen. Daarom was hij zo belangrijk voor Onze Nieuwe Toekomst (P. 

Schelfhout, Persoonlijke mededeling, 1 april 2017). Deze sterke beer maakte van 

ONT een sterke beweging (Onze Nieuwe Toekomst vzw, 2000). 

Niet alleen het afscheid van Erik Vriamont verliep moeizaam. Als onderzoeker kon ik 

van dichtbij het afscheid van Ludo meemaken. Ludo had het heel moeilijk dat zijn 

vaste coach besliste om niet meer voor Onze Nieuwe Toekomst te werken. Doordat 

Onze Nieuwe Toekomst vrijwillig is, kunnen mensen steeds beslissen wanneer ze 

willen stoppen. ONT heeft het budget niet om alle coachen te betalen. Dit zorgt soms 

voor spannende momenten. Binnen de eerste focusgroep gaf Marc aan dat mensen 

met een beperking gevoelig zijn aan veranderingen. In het verleden werd nagedacht 

over een coachenbureau maar het idee werd nooit doorgedrukt mede dankzij een 

gebrek aan middelen. Deze verandering was voor Ludo de druppel. Hij besliste om 

te stoppen als voorzitter van Onze Nieuwe Toekomst. Marc heeft het hier heel 

moeilijk mee. Ludo en Marc waren kameraden in hun strijd. Door zijn vertrek voelt 

voor Marc de band anders aan: 

“Ik en Ludo en Ludo en mij. Wij waren twee handen op enen buik. En nu… Ik weet 

ni, die zegt gelukkig jaar en ik vraag voor naar de kernvergadering te komen, hij 

komt dan ni en hij smijt de telefoon toe.” (M. Callebaut, persoonlijke mededeling, 7 

januari 2017) 

Maar hij behoudt goede herinneringen. Marc heeft veel van Ludo geleerd. Dat neemt 

hij in zijn verdere leven met zich mee (M. Callebaut, Persoonlijke mededeling, 7 

januari 2017; M. Callebaut, Persoonlijke mededeling, 21 januari 2017). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Afbeelding 18: Ludo Schoeters en Marc Callebaut (Onze 
Nieuwe Toekomst vzw, 2012) 
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7 DISCUSSIE 

7.1 BESPREKEN VAN RESULTATEN: DE IMPACT VAN SELF-ADVOCACY 

Self-advocacy heeft een brede impact, die zowel op individueel niveau, in relatie met 

anderen, op niveau van de beweging en maatschappelijk niveau zich manifesteert. 

Individuen verwerven vaardigheden in het voor zichzelf opkomen. Ze ondergaan een 

mind shift in hun blik op identiteit, waarbij becoming centraal staat en niet het label 

dat ze toegeschreven krijgen. Ze worden als persoon aangesproken op hun eigen 

verantwoordelijkheid. Op die manier nemen ze hun eigen leven in handen en dragen 

ze bij tot zelfdeterminatie. Door zichzelf te onderzoeken en toegang te krijgen tot 

kennis, bijvoorbeeld met betrekking tot het mensenrechtenkader, ontwikkelen ze een 

bundeling van ervaringsdeskundigheid en professionele kennis. Dit draagt bij tot een 

grotere kwaliteit van leven. Deze bevindingen stroken met resultaten uit vorig 

onderzoek. In een onderzoek van Gilmartin & Slevin (2010) werd aangetoond dat het 

zijn van een selfadvocate op individueel vlak positieve verschuivingen kan teweeg 

brengen. Mensen worden empowered, ontwikkelen hun persoonlijke identiteit en 

creëren een groter sociaal netwerk. Ze kunnen zelf ook eens anderen helpen, 

waardoor hun eigen perceptie op hoe mensen hen behandelen, veranderd. Tenslotte 

aanvaarden ze steeds meer hun huidige positie. 

Doordat het netwerk van personen met een beperking verruimt, hebben ze eveneens 

invloed op de relaties die ze aangaan met anderen. Door betekenisvolle relaties aan 

te gaan waar ze actief aan bijdragen dagen ze anderen hun denken uit. Zo ontstond 

onder andere een nieuwe kijk op ondersteuning en gaan professionals en mensen 

met een beperking een andere relatie met mekaar aan. Professionals krijgen een 

faciliterende, consulterende, trainende en assisterende rol toebedeeld waarbij keuze 

centraal staat (Pennel, 2001; Ryan & Griffiths, 2015). Maar het gaat ook verder. Bij 

Onze Nieuwe Toekomst zijn coachen en kernleden collega’s en vrienden. Via hun 

relaties overstijgen ze traditionele assumpties en gaan ze een relatie aan van geven 

en nemen. Door hun verbinding verwijderen ze zich steeds meer van een negatieve 

kijk en bereiken ze een vorm van vrijheid (Braidotti, 2010). In die vrijheid kunnen 

nieuwe mogelijkheden geëxploreerd worden en komt het leren van mekaar beter tot 

uiting (Bogue, 2008).  

De nieuwe verbindingen die mensen aangaan, kaderen vaak binnen de self-advocacy 

beweging. Op groepsniveau zien we een groep van mensen die samen assertiever 
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worden. Ze ondernemen samen projecten, ze maken keuzes en bereiken 

verandering. De kernleden verwezen steeds naar projecten en lezingen die ze mogen 

geven. Ze zijn fier op hun beweging en op hun eigen bijdrage. Ze kunnen taken en 

rollen opnemen, waarin ze vervolgens hun talenten kunnen ontdekken (Gilmartin & 

Slevin, 2010). Door lid te zijn van een self-advocacy beweging ondervinden leden 

dat personen met een beperking ervaringen met mekaar delen. Ze kunnen dit beter 

een plek geven en begrijpen (Caldwell, 2011). 

Tenslotte heeft self-advocacy ook een impact op onze maatschappij. Via projecten 

en initiatieven werken ze door op lokaal niveau. Via inclusief en emancipatorisch 

onderzoek oefenen ze een invloed uit op de academische community (Ryan & 

Griffiths, 2015). Om verandering te bekomen wordt tijd gemaakt om het perspectief 

van personen met een beperking te beluisteren (Chapman, 2014). In die zin zien we 

de impact van dit onderzoek niet in het product dat we afleveren, maar in het proces 

dat kernleden samen met de onderzoeker zijn aangegaan (Williams & Tarleton, 

2015). Onze Nieuwe Toekomst daagt door deze acties het dominante denken en 

machtsrelaties uit al reeds 20 jaar uit. Ze zetten in op verandering van beeldvorming 

en de daarmee samenhangende terminologie. Ze werken aan sociale en politieke 

historische bewustwording door verborgen stemmen in het licht te zetten (Atkinson, 

2004; Atkinson & Walmsley, 1999). 

7.2 BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 

Zoals reeds aangegeven kunnen geen generaliseraties gemaakt worden op basis van 

dit onderzoek, door de keuze voor een methodologisch constructivistisch onderzoek. 

Bovendien zijn de zelfadvocaten goedgebekt en zelfzeker. Iets wat niet iedereen 

gegeven is. Hierdoor kunnen we spreken van een eerder select en bevoorrecht 

gezelschap dat vaak zeer dicht staat bij beleid en in naam van anderen het woord 

voert (Isarin, 2005; Lievyns, 2009). 

Ook kan binnen de onderzochte groep een vertekend beeld zijn opgetreden door het 

mechanisme van conformiteit (Llewellyn, 2009). Tijdens zowel focusgroepen als 

kernvergaderingen was het opvallend hoe een groep van kernleden vaker aan het 

woord kwam ten opzichte van andere kernleden. Dit kan gestuurd worden door 

machtsverhoudingen en verschillende karakteristieken. Bovendien zagen we ook 

tijdens de focusgroepen mechanismen van consensus. Door de sterke focus op het 
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gemeenschappelijke verhaal van Onze Nieuwe Toekomst kan het zijn dat bepaalde 

eigen belevingen minder naar voren kwamen. 

Daarnaast kunnen er ook vragen gesteld worden naar de positie van de onderzoeker. 

Door te participeren als coach binnen Onze Nieuwe Toekomst werd een engagement 

en relatie met deze mensen aangegaan om meer grip te krijgen op het insider 

perspectief. Kan men dan spreken van een onafhankelijke en kritische positie? 

Daarnaast valt niet te ontkennen dat dit onderzoek ook vorm krijgt door de zienswijze 

van de onderzoeker en manier waarop deze in de wereld staat (Lawrence-Lightfoot, 

2016). 

7.3 AANBEVELINGEN VOOR TOEKOMSTIG ONDERZOEK 

Coachen en kernleden zijn geëvolueerd naar collega’s, waarbij samenwerking voorop 

staat (Schoeters, 2008). Toch houden de kernleden graag nog vast aan het principe 

dat de beweging van hen is (D. Porreye & M. Callebaut, persoonlijke mededeling, 21 

januari 2017; P. Schelfhout, persoonlijke mededeling, 5 april 2017). Het verzoenen 

van deze principes kan verwarrend zijn voor kernleden. Hoe kan het van twee kanten 

komen als de kernleden centraal blijven staan? Kan er nog gesproken worden van 

een ‘Onze Nieuwe Toekomst van, voor en door personen met een verstandelijke 

beperking’? Of moet deze slogan herzien worden? Kunnen we spreken van een 

beweging die steeds inclusiever wordt? En indien ja, hoe laat self-advocacy zich 

verzoenen met de inclusiegedachte? Wie zal de agenda bepalen? Wat is de toekomst 

voor self-advocacy? 

Een tweede vraagstuk hangt hieraan vast. Kernleden evolueren voortdurend en 

verwerven heel wat vaardigheden binnen de beweging. Tegelijk zien we dat er weinig 

nieuwe mensen zich aansluiten. Waarom hebben ze na 20 jaar nog weinig toegang 

tot personen met een beperking? Hoe zullen zij mensen motiveren om hen in te 

zetten voor een hoger doel? En hoe zal dit evolueren als een beweging door coachen 

en kernleden vorm wordt gegeven? Wat zijn de doelstellingen en de focus voor de 

toekomst? De volledige maatschappij of mensen met een beperking? Zelfadvocaten 

of mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen? Onze Nieuwe Toekomst gaf aan 

op beide te willen focussen, maar hoe zullen ze dit waarmaken? En hoe verhoudt dit 

tot de eisen van de overheid? 

De verhalen van zelfadvocaten tonen ons allesinds dat er in de maatschappij heel 

wat spanningsvelden zijn en er heel wat vragen gesteld worden ten aanzien van 
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diverse domeinen (onderwijs, werkgelegenheid, ...). Hun perspectief moet blijven 

beluisterd worden. Hun (levens)verhalen kunnen een bron vormen om verder 

onderzoek op te baseren. 

8 CONCLUSIE 

Onze Nieuwe Toekomst vzw (ONT) is in de eerste plaats een beweging die mensen 

met een verstandelijke beperking verenigt. ONT profileert zich als een self-advocacy 

beweging die vanuit mensenrechten als basis vertrekt en meer specifiek het Verdrag 

op de rechten van personen met een handicap. 

Ten eerste zien we binnen de beweging een groep van mensen, genaamd kernleden 

die in een voortdurend leerproces stappen. Kernleden ontwikkelen zich en nemen 

stappen in het proces tot zelfadvocaat. Hierin zien we een duidelijke link tussen de 

beweging en personen met een beperking. ONT heeft als beweging een impact op 

individuele levens. In deze mensen zelf zie je een evolutie van 20 jaar, weliswaar in 

verschillende trajecten. Je ziet een evolutie naar zelfadvocaat bij Marc die zelfstandig 

ging wonen en koos voor een job dicht bij huis. Je ziet een evolutie naar zelfadvocaat 

bij Marijke die bewust koos voor een job waar ze kon werken met kinderen. Deze 

mensen bepalen zelf waar ze naartoe willen in het leven. Kernleden blijven bijleren 

teneinde zelf hun leven in handen te kunnen nemen en uit hun schelp te durven 

komen, hun te durven tonen aan de buitenwereld. 

Ten tweede merken we op dat mensen in dit proces gesterkt worden door het samen 

aan te pakken met kernleden en coachen. Het is bij ONT niet vanzelfsprekend dat 

coachen enkel kernleden ondersteunen. Er wordt geopteerd voor een eerlijke vorm 

van ondersteuning die vertrekt vanuit wisselwerking. Een sfeer van vertrouwen is de 

basis om deze wisselwerking te laten groeien. Door de ongedwongen sfeer waarin 

deze ontstaan, worden vriendschappelijke relaties gevormd. Mensen steunen mekaar 

om samen na te denken, dromen te delen, samen het aan te pakken en dingen te 

doen. Het verenigingsleven geeft hen kracht en maakt hen sterker. Dit leidt tot 

verandering. 

Ten derde zien we doordat mensen naar buiten durven komen, ze denkkaders en 

denkbeelden aan de kaak stellen. Ze tonen de maatschappij en hun medeburgers dat 

zij een verhaal hebben, een verhaal dat het verdient om beluisterd te worden. Ze 

tonen hen dat mensen met een beperking ook mensen zijn die het recht hebben om 
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deel te nemen als volwaardige burgers. Onder de vorm van projecten gaan ze 

mensen ontmoeten. Tijdens deze ontmoeting wordt ingezet op een dialoog waaruit 

mensen van mekaar kunnen leren. Er is voor de kernleden de voorbije 20 jaar heel 

wat veranderd en hoewel ze hier heel fier op zijn, blijft er nog heel wat werk aan de 

winkel. Als self-advocacy beweging blijven ze zoeken naar de mensen die ze eerder 

nog niet konden bereiken. 

Afsluitend kunnen we dus stellen dat de kern van de resultaten kan teruggevonden 

worden in boom van de sleutelfiguren, maar om dit te verwezenlijken heb je een 

organisatie nodig die projecten faciliteert teneinde een aantal doelen te bereiken. De 

rode draad is een verhaal van levenslang leren. Mensen leren voortdurend bij en 

komen in een positie terecht waarbij zij vervolgens ook anderen iets kunnen bijleren. 
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10 BIJLAGEN 

10.1 TABELLEN 

Tabel 2: Overzicht Krant van de Toekomst per jaartal 

1998 2 

1999 3 

2000 3 

2001 2 

2002 3 

2003 2 

2004 3 

2005 2 

2006 0 

2007 3 

2008 2 

2009 0 

2010 0 

2011 1 

 
Tabel 3: Overzicht toegevoegde documenten 

2009 Jaarverslag 

2010 Jaarverslag 

2011 Jaarverslag 

2012 Jaarverslag 

2013 Jaarverslag 

2014 / 

2015 Jaarverslag 

2016 Eigen observaties en kernverslagen 

2017 Focusgroepen 

… – 

2020 

Toekomstplan 2015 – 2020 

 

10.2 KERNVERSLAGEN VAN DE FOCUSGROEPEN 

10.2.1 INLEIDENDE FOCUSGROEP 1 

Mensen hebben verschillende redenen om bij ONT te komen: 



 

 
ii 

– om na te denken over mensen met een beperking 

– om af en toe mee te gaan op reis: bijvoorbeeld op uitstap of congres 

– om ook eens je zegje te kunnen doen. Om te kunnen zeggen wat je wil. Om voor 

jezelf op te komen en je niet te laten doen. 

– om andere mensen te ontmoeten 

Mensen komen minder voor de projecten. Sommige staan er niet bij stil. Sommige 

hebben wel ideeën om te doen. Of willen later wel helpen. 

Vaak komen mensen bij ONT via iemand die ze kennen binnen ONT. 

– bijvoorbeeld Dominiek via Marc Lenoor en Ludo 

– bijvoorbeeld Cindy via Patricia en Marc 

– bijvoorbeeld Karel via enkele coachen binnen ONT 

– bijvoorbeeld Davy via Didier 

Het is soms wennen om aan te sluiten binnen ONT. Het is spannend en een beetje 

beangstigend om nieuwe mensen te ontmoeten. Je wilt graag aanvaard worden. 

Mensen met een beperking zijn vaak niet gewoon om te spreken voor groep. Ze 

vinden het moeilijk. Het is iets nieuw om te doen. Dit kunnen ze leren binnen ONT. 

Soms hebben ze ook negatieve ervaringen gehad in het verleden. Bijvoorbeeld dat 

ze uitgelachen werden als ze hun mening zeiden. Ze nemen hun geschiedenis mee. 

Binnen ONT is het belangrijk dat je wel je mening zegt. Het wordt geapprecieerd. Op 

een kernvergadering worden soms persoonlijke verhalen gedeeld. Binnen ONT 

hebben we respect voor ieders verhaal. ONT staat open voor alles. Een voorbeeld 

hiervan is dat ze een lid hebben in een rolstoel. Ze hebben nog geen leden die 

bijvoorbeeld blind zijn. 

ONT is vrijwillig. Iedereen komt wanneer hij wilt. Leden vinden het leuk om zich in 

te zetten voor mensen met een beperking. Patricia zegt dat het haar blijft boeien. 

Het is blijven hangen. Er wordt naar mensen geluisterd. Mensen helpen mekaar en 

ondersteunen mekaar. Je leert altijd bij. 

Bij de coachen kan je altijd terecht. Het is een vertrouwenspersoon waar je mee kan 

babbelen. Vertrouwen is belangrijk bij ONT. ONT is een vriendenkring. Ze hangen 

aan mekaar. Ze wisselen uit. Je mag er je gedacht zeggen en er wordt geluisterd. 
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In een voorziening krijg je een stempel. Ze zeggen: ‘Je mag dat niet doen en jij moet 

dat doen’. Maar het zijn volwassen mensen. Er wordt ook rap gezegd dat je 

gehandicapt bent.  Er moet altijd een stempel handicap zijn en dat is spijtig. Het 

maakt mensen kwetsbaar. De kernleden kiezen voor mensen met een beperking. 

In een voorziening hebben begeleiders weinig tijd om je te leren kennen. Dat is ook 

spijtig.  Maar soms mag er ook over iets niet gepraat worden. Dit komt van hoger 

hand.  Het is soms een taboe. Begeleiders en opvoeders zijn bang om hun job te 

verliezen. 

ONT is hun rechterhand. ONT helpt hen, buiten de voorziening. Het is een beweging. 

Het is geen vrije tijd. Als je iets wil veranderen, kan er altijd met iemand over 

praten.Maar je moet het zelf doen. Je geeft mekaar een duwke in de rug. 

Soms vertrekken mensen binnen ONT. Dat is moeilijk. Soms komt dit doordat er 

geen vaste coach is. Bijvoorbeeld bij Ludo wanneer Jill vertrekt. Mensen met een 

beperking zijn gevoelig aan die veranderingen. ONT heeft geen budget voor coachen 

te betalen. Dit is anders dan bij andere organisaties. ONT is vrijwillig. Maar je 

privéleven staat op de eerste plaats. Je kiest zelf of je nog wil komen of niet wil 

komen. Er werd al nagedacht over een coachenbureau. Het is een moeilijk punt. 

10.2.2 INLEIDENDE FOCUSGROEP 2 

Iedereen heeft zijn eigen manier van werken. Wat mensen met een beperking doen, 

is voor ons goed. ONT kan erover praten en kan ondersteunen. Dit gebeurt samen 

met kernleden en coachen. Kernleden, voorzitter en coachen zitten op een tandwiel. 

Het moet klikken. Het moet draaien. Als je iets wil veranderen, moet iedereen 

meedraaien. Als iemand tegenwerkt, draait het niet. 

Binnen ONT kijken mensen naar elkaar. Ze kijken op naar zelfadvocaten. 

Bijvoorbeeld Cindy kijkt op naar Patricia. Mensen kunnen groeien binnen ONT. 

Mensen met een beperking moeten hier zelf stappen in zetten. Van zaad, naar kiem, 

naar wortel, naar boom. Dat is belangrijk! Soms bloeien kernleden open. Het zijn niet 

meer dezelfde personen. Ze veranderen en leren veel. Ze durven voor zichzelf 

opkomen en spreken. Ze durven in discussie gaan met een coach. Mensen met een 

beperking willen zichzelf verbeteren. Ze willen er aan werken. ONT kan hierin 

ondersteunen. 
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Belangrijk is de klik en het vertrouwen. Soms voel je die meteen, soms moet dat 

groeien. In het verleden is dat al eens fout gelopen. Er was geen vertrouwen meer 

tussen coachen en kernleden. Mensen stappen dan uit ONT. Soms draait het ook niet 

tussen coachen. Ook dan is het vertrouwen weg. Je moet kunnen werken met 

mensen waar je je goed bij voelt. Je moet ook zelf kunnen kiezen met wie je werkt. 

Coachen mogen niet beïnvloeden tijdens de verkiezingen. De kernleden kiezen zelf 

hun voorzitter. Vroeger was dat niet zo. Vroeger werd er beïnvloed op wie moest 

stemmen. Ludo en Marc zijn niet gekozen als voorzitter en ondervoorzitter. Ze zijn 

uitgeroepen. Dat is geen eerlijk verloop. Nu gebeurt dit anders. Coachen staan niet 

apart van kernleden. Vroeger zaten coachen apart. Ze zaten op een hoek. Nu zitten 

ze tussen de kernleden. 

De grens tussen ONT en privé is soms moeilijk. Kernleden willen niet dat er 

privézaken besproken worden op de kernvergadering. ONT heeft daar geen zaken 

mee. ONT moet niet alles weten. Vroeger was dit soms zo. Een coach en kernlid 

konden niet afspreken los van ONT. Dat mocht niet. Dominiek is het daar niet mee 

eens. Hij vindt dat dat wel kan. Belangrijk is dat er duidelijke afspraken zijn. 

Bijvoorbeeld soms spreek je af los van ONT. Dan moet ONT dat niet weten. Dan 

spreek je daar niet over op de kernvergadering. Soms denk je na over een project 

van ONT. Dan zal je daar wel binnen ONT over praten. Bijvoorbeeld ook afspraken 

naar ondersteuning. Wie mag je koorts nemen op het werkweekend? Wie mag bij jou 

op een kamer slapen? Er moet duidelijk gecommuniceerd worden en de persoon moet 

het zelf vragen. 

Een coach is voor kernleden: 

– ondersteuning 

– hun steun 

– vriendschap, zoals tussen de kernleden 

Maar wat ondersteuning is, is voor iedere persoon anders. Sommige zien een coach 

als een hond of als een weegschaal. Sommige geven een ticje als signaal om in te 

springen. Sommige geven een schouderklopje. Een coach krijgt soms meer 

vertrouwen dan een begeleider. Met een coach kan je ook eens iets leuks doen. 

Bijvoorbeeld samen naar de Gentse Feesten gaan. 



 

 
v 

Afscheid nemen is moeilijk. Marc heeft het moeilijk dat Ludo geen voorzitter meer is. 

Zij waren twee handen op één buik. Nu is de band anders. Er is een tijd van gaan en 

een tijd van komen. Kernleden leren van mekaar. Marc heeft van Ludo geleerd: 

– vertrouwen 

– met een groep samenwerken 

– de groep proberen samenbrengen 

– een vergadering leiden 

– iedereen aan het woord laten 

– hand opsteken en blijven zitten 

Ludo had het moeilijk met de dood van Eric en met het vertrek van Jill. Soms stoppen 

coachen omdat ze geen tijd meer hebben voor ONT. ONT is vrijwillig. Je wordt niet 

betaald. Studenten en coachen kiezen vaak voor een job dat wel betaalt. 

Er zijn nu projectmedewerkers die betaald worden. Er is geen verschil tussen coachen 

die betaald worden of niet betaald worden. De band is hetzelfde. Bijvoorbeeld 

Dominiek die uitgenodigd wordt op het feestje van Matthijs. Bij begeleiders is er wel 

een verschil. Zij hebben een werkgever van hoger af. Zij moeten daar naar luisteren. 

Ze zijn bang om hun job te verliezen. Bij ONT is dat niet. Kernleden kiezen zelf wie 

ze in dienst nemen. Alles vertrekt van de kernleden. Maar een coach kan altijd zeggen 

waar hij het niet mee eens is. Een coach kan ook zelf iets voorstellen. Belangrijk is 

dat er een dialoog is. Er wordt naar iedereen geluisterd. Iedereen heeft inspraak. 

Inspraak en samenwerking zijn belangrijk. 

10.2.3 STELLINGNAME FOCUSGROEP 3 

10.2.3.1 ONZE NIEUWE TOEKOMST IS NIET VOOR DE WERKENDE MENS 

Dit is afhankelijk van je job. Als je werkt, is het tijdens de week vaak moeilijker. Je 

kan het combineren als je zelf je uren kan kiezen. Als je zelf je baas bent. Dan kan 

je, als je dat wil tijd, maken voor ONT. Wanneer je een keuze moet maken, is dat 

soms moeilijker. Dit kan zorgen voor stress. Soms wordt er verlof genomen voor 

ONT. 

ONT is vrijwillig. Je wordt er niet voor betaald en anders moet je opletten voor je 

uitkering. Maar mensen willen wel vergoed worden, bijvoorbeeld voor de afstand. Dit 

moet mensen stimuleren. ONT is ook vrije tijd. Maar geen vrije tijdsorganisatie. Het 
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is niet echt ontspanning. Kernleden denken in hun vrije tijd na over belangrijke 

thema’s. Ze zijn denkers, onderzoekers en ervaringsexperten 

10.2.3.2 ONZE NIEUWE TOEKOMST HEEFT DE MAATSCHAPPIJ WAKKER GESCHUD 

ONT heeft als kleine organisatie veel bewezen en verwezenlijkt. Maar ONT moet meer 

naar buiten komen. Ze moeten naar de boerenbuiten en op straat gaan. ONT moet 

niet enkel naar voorzieningen. ONT moet zich blijven richten op mensen met een 

beperking. Zij zijn moeilijk te bereiken en moeten wakker geschud worden. ONT is 

ontstaan vanuit het opkomen voor EIGEN rechten. Vooral mensen bereiken die nog 

niet voor zichzelf kunnen opkomen. Door de werking van ONT tonen mensen wat ze 

wel kunnen. 

ONT werkt vanuit een ongedwongen en normale manier. ONT bewijst dit door 

bijvoorbeeld de spaghettiavond. 

Ook moet ONT blijven studenten aanspreken. Studenten leren om goed te coachen. 

Maar ONT mist een grote groep. ONT spreekt mensen zonder beperking en geen 

begeleider zijn niet aan. Iedereen is gelijk. We moeten hen ook laten nadenken. ONT 

moet ook de maatschappij wakker schudden. De maatschappij moet veranderen. 

Mensen met een beperking staan gelijk aan anderen. Er moet gevochten worden voor 

inspraak. We moeten vragen durven stellen en vragen terugkrijgen. Het moet heen 

en weer gaan! Altijd in overleg, uitwisseling en met netwerken. Het is  

en uit uw kot komen en het kot breken! 

10.2.3.3 KAN IEMAND ZELFADVOCAAT ZIJN DIE NIET KAN PRATEN OF 

SCHRIJVEN? 

Ja, met extra ondersteuning of hulpmiddelen. We moeten leren door mekaar. 

Iedereen doet het op zijn eigen manier. Iedereen is welkom bij ONT. Maar sommige 

mensen hebben schrik om uitgesloten te worden. Een zelfadvocaat is iemand die 

zichzelf, maar ook anderen kan verdedigen. Een zelfadvocaat wil iets bereiken en 

niet zeggen ‘dat kan ik niet’ . Hij of zij moet kunnen aanvoelen wat onrecht is. Hier 

heb je kennis voor nodig. In die kennis moet je groeien en zelf stappen zetten. 

Je moet er vertrouwen in opbouwen. Iedereen kan zelfadvocaat worden, ook als je 

niet kan praten of schrijven. Belangrijk is dat je lamp aangaat! Bijvoorbeeld iemand 

die zelf de bus leert nemen. Iemand die zelf beslist waar hij naartoe gaat. 

Iemand die niet in zijn plaats laat beslissen. Extra ondersteuning hiervoor krijgen, 

maakt het wel moeilijk. Mensen hebben hiervoor toegang nodig. Ze moeten de juiste 

mensen leren kennen hiervoor. Je hebt het gevoel dat je een zelfadvocaat bent, 
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wanneer je dingen hebt bereikt. En wanneer je het zelf hebt gedaan. Dat wil niet 

zeggen dat je het alleen hebt gedaan. Soms heb je een duwke in de rug nodig of hulp 

om er te geraken. Je mag je niet laten doen. 

10.2.3.4 HOE KAN ONZE NIEUWE TOEKOMST ERVOOR ZORGEN DAT ER NIEUWE 

LEDEN KOMEN ZONDER DAT DE GROEP TE GROOT WORDT? 

ONT kan werken met aparte groepen binnen 1 groep. Bijvoorbeeld een groepje dat 

werkt rond verjonging. Binnen een klein groepje kan een relatie en vertrouwen 

opbouwen. De kleine groepjes koppelen terug naar de grote groep. Het teamgevoel 

is belangrijk. Hier moet je mensen steeds op aanspreken. Kleine groepjes allemaal 

samen zijn ook 1 team. Het is afhankelijk van de persoon wanneer het teveel is. We 

moeten zorg dragen voor mekaar. Iedereen moet aan bod kunnen komen. In kleine 

groepjes kan dit beter. Dit is plezanter. Het is belangrijk dat we veel mensen 

aanspreken. Ook jonge leden en vrouwen. Dit probeert ONT bij de ontmoetingscafés. 

Maar het is niet makkelijk. Soms moeten mensen toestemming vragen aan hun 

ouders. We moeten nadenken hoe we mensen kunnen aanspreken. En hoe we 

jongeren kunnen aanspreken. Er zijn op school al heel veel regels. Jongeren willen 

iets doen. Ze willen weg zijn. We kunnen leerlingenraden aanspreken. 

10.2.3.5 WAT MAG EEN COACH VAN EEN KERNLID VERWACHTEN? 

Coachen en kernleden werken in wisselwerking en samenwerking. Ze zijn collega’ s. 

Coachen mogen ook verwachtingen stellen ten opzichte van kernleden. Het moet van 

twee kanten komen. Dit is een uitdaging. Je moet elkaar coachen. Coachen 

verwachten dat er enthousiasme en engagement is. Maar ook duidelijkheid is nodig. 

Soms wordt er niet genoeg voorbereid. Dan is het zoeken. Coachen verwachten ook 

dat je je houdt aan afspraken. Kernvergaderingen mogen strakker zijn. Iedereen zou 

zijn goedkeuring op een kernvergadering moeten / kunnen geven. ONT werkt 

vraaggestuurd. ONT vertrekt vanuit de kernleden. Dit moet ONT behouden. 

Kernleden hebben al lang ervaring. Die kunnen zij aan coachen meegeven. Maar je 

moet ook bewaken dat je verwachtingen niet te hoog zijn. ONT blijft vrijwillig en doen 

de meeste in hun vrije tijd. De verwachtingen zijn hoger wanneer je bijvoorbeeld 

meewerkt aan een project of in het bestuur zit. Er wordt verwacht dat je je houdt 

aan de afspraken. Bij een kernvergadering en werkweekend mag je kiezen wanneer 

je komt. 

Aanvulling 13 mei 2017: ONT is een beweging van, voor en door mensen met een 

verstandelijke beperking. Dat is de slogan van ONT. Maar klopt dit wel? Hier hebben 
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we over nagedacht. Patrick ziet de slogan eerder als: ONT is een beweging van, voor 

en MET mensen met een verstandelijke beperking. Wisselwerking is belangrijk. Het 

verschil tussen een coach en kernlid wordt minder duidelijk. Als je naar een congres 

gaat, ga je als ONT, niet als kernlid en coach. Ze zijn samen ONT. Het gaat samen, 

maar het blijft ergens ook gescheiden. Kernleden vertellen vanuit hun ervaringen. 

Coachen vertellen vanuit hun ervaringen. Coachen zullen bijvoorbeeld op een 

coachenvergadering enkel spreken over hoe ze het best kunnen coachen. “Het moet 

ons verhaal zijn!” Het moet duidelijk zijn wie het eigenlijk brengt. Kernleden trekken 

hierbij het voortouw. Je kan verhalen samenbrengen, maar iedereen vertrekt vanuit 

zijn eigen verhaal, dromen, talenten. ONT brengt mensen samen. Mensen leren er 

nieuwe mensen kennen. Ze zetten verandering teweeg binnen deze mensen. Ze 

zetten mensen in beweging. 

 

10.2.4 STELLINGNAME FOCUSGROEP 4 

10.2.4.1 ONZE NIEUWE TOEKOMST ZIJN BESTAAN IS AFHANKELIJK VAN 

PROJECTEN 

Voor een stuk is het waar dat ONT zijn bestaan afhankelijk is van projecten. Door 

projecten heeft ONT een impact op de buitenwereld. Door een project kom je als 

beweging eens in the picture. Danny maakte een mopje dat we er nog geen 

schoonheidsprijzen mee hebben gewonnen. ONT heeft wel de Cultuurprijs gewonnen 

in 2009. Er was ooit een project rond de zwangerschap van ONT. Dit is mislukt. Dit 

kwam doordat er dubbel geld werd binnen gebracht. Het was nog te vroeg om als 

beweging uit te breiden over heel Vlaanderen. Toen had ONT nog niet veel coachen 

die zich hier op wouden storten. Nu is ONT hier wel klaar voor. Het is belangrijk dat 

het blijft zoals het idee van waaruit ONT is vertrokken. 

10.2.4.2 ONZE NIEUWE TOEKOMST WORDT STERKER DOOR ZIJN PROJECTEN 

Doorheen 20 jaar heeft ONT heel wat valkuilen gekend. Een moeilijke periode was 

bijvoorbeeld na het boek “één voor allen – allen voor één”. Het was ook voor de 

kernleden op persoonlijk vlak een dieptemoment. Eric Vriamont zorgde ervoor dat ze 

uit het dal klommen. Daarom was hij zo belangrijk voor Onze Nieuwe Toekomst. 

Ze zijn er steeds sterker uit gekomen. Projecten komen steeds uit de mensen zelf. 

Dat is de kracht van projecten. Patrick zou graag hebben dat de krantjes een nieuw 

leven worden ingeblazen. In de krantjes komen de verhalen. Nu komt ONT minder 

naar buiten met verhalen, maar meer met projecten. Als mensen de Krant van ONT 
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zouden kunnen lezen, zouden ze bekender zijn. ONT is een kleine organisatie maar 

is er altijd bij. Ze kunnen niet zonder ONT. Michel van Gelijke Kansen werd op de 

ONTmoetingsdag ontvangen door mensen met een handicap. Dit gebeurde nergens 

anders. Hierdoor krijgt ONT geld. Ze willen vanuit Gelijke Kansen dat de stuurgroep 

van mensen met een beperking zelf komt. ONT is een trekker, maar tegelijk blijven 

ze een kleintje. Hoe komt het dat ONT zo klein is? Dat is de vraag. Met het nieuwe 

project is er misschien een kans op uitbreiding. Daarom moeten we mensen warm 

maken rond de problemen en er samen iets aan doen. Je moet het verkopen als een 

soort opleiding hoe je moet omgaan met mensen met een beperking. ONT is bezig 

met het project rond de ONTmoetingscafé’s. Patrick ziet in een ONTmoetingscafé een 

verkleinde ‘Grote Bijeenkomst’. Voor Patrick zijn de bomen al veel gegroeid in 20 

jaar. Maar ze zijn nog niet volgroeid. Dat wil hij dat mensen weten. 

Aanvulling 13 mei 2017: Een project kan een steen verleggen in het water. Het kan 

veranderen hoe de maatschappij naar mensen met een beperking kijken. Dit doen 

ze door te praten, door mensen te ontmoeten. ONT licht de maatschappij in. Mensen 

met een verstandelijke beperking zijn ook mensen. Maar er is nog veel werk aan de 

winkel. 

Daarnaast hebben projecten een invloed op mensen zelf. Kernleden leren er uit. Tom 

heeft bijvoorbeeld veel bijgeleerd over de mensenrechten. Mensen met een 

beperking kennen vaak hun rechten niet. Door het project leerden ze hun rechten 

kennen. Oscar ziet een project als een nieuwe uitdaging, als een manier om zichzelf 

beter te leren kennen. 

Een project heeft ook een invloed op de beweging. Een project is van korte duur. Het 

kan een nieuwe boost geven. Je wil er veel energie in steken en je krijgt er zelf ook 

energie uit! 

Als nieuw lid is het niet altijd makkelijk om aan te sluiten bij een project. Een project 

groeit vaak uit vorige projecten. Kennis en thema’s worden verder uitgediept. 

Materiaal wordt hernomen en geoptimaliseerd. De overheid staat mee aan het begin 

van een project. Maar de projecten bouwen verder op elkaar. Ze groeien steeds 

verder uit ideeën van kernleden. 
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