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De dialoog ondertiteld met beelden

Sofie Sergeant & Lien Verreyt

1. Inleiding

1.1. Communicatie

In de dagelijkse praktijk (bijvoorbeeld tijdens vergaderingen en in mailverkeer) ervaren we dat 
we leven in een cultuur waarin heel snel gecommuniceerd wordt, en vaak verbaal. Hierdoor 
botsen mensen met een verstandelijke beperking die verbaal vaak minder sterk zijn, op hun 
communicatieve grenzen en kwetsbaarheden. In de dialoog met mensen met een verstandelijke 
beperking zijn elementen als herhaling, eenvoudige taal, aanvullend beeldmateriaal en concreet 
tastbaar materiaal … onontbeerlijk. En deze elementen zijn niet enkel voor mensen met een 
verstandelijke beperking een ondersteuning. Laat ons dit een communicatieprobleem noemen: 
door gebrek aan tijd, kennis en inspiratie ontbreken deze elementen vaak. 

Uit de praktijk van KONEKT1 en uit literatuuronderzoek leren we dat beeldmateriaal de dialoog 
met mensen met een verstandelijke beperking op gang kan brengen (ook over delicate thema´s), 
kan verbreden en verdiepen (Schuurman et al., 2004; Becker et al., 2004; Jurkowski, 2008; Baar-
da et al., 2005; Folkestad, 2000; Clark, 1999). 

Beeldmateriaal blijkt een verbinding te maken tussen mensen, blijkt handvaten te bieden in 
dialoog, blijkt zeer waardevol te zijn. Wij ervaren dat werken met beelden een meer diepgaande 
en waardevolle communicatie op gang kan brengen, en ontmoeting en dialoog kan faciliteren. 
En niet enkel mensen met een verstandelijke beperking hebben nood aan ondertiteling van de 
dialoog met beelden. 

KONEKT ontwikkelt visueel materiaal2 om communicatie – ook over moeilijke thema’s – te 
ondersteunen, te ondertitelen met beelden. KONEKT werkt samen met partners aan aangepaste 
context, aan de gepaste (multizintuiglijke) ondersteuning en aan (kennis over) ondersteunende 
technologie.
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1.2. Talentdenken

Ten tweede ervaren we dat we niet leven in een cultuur waarin in eerste instantie gefocust wordt 
op talenten. Mensen met een beperking worden in realiteit vaak benaderd vanuit hun grenzen 
en kwetsbaarheden. Dit geldt trouwens niet alleen voor mensen met een beperking: ook in on-
derwijs, in tewerkstelling … worden mensen vaak afgerekend op wat ze niet kunnen. Laat ons 
dit een cultureel probleem noemen: we leven in een cultuur waarin het deficit denken nog 
steeds floreert.

In de praktijk van KONEKT merken we dat het inzetten op talenten en mogelijkheden van men-
sen ons veel verder brengt: mensen krijgen terug ‘goesting’ om te leren, zelfvertrouwen groeit, er 
ontstaat een openheid en dus meer kans tot ontwikkeling en groei.

Mensen met een verstandelijke beperking beschikken over talenten. Bied de juiste context aan 
en de gepaste ondersteuning, en het talent kan groeien. Dit klinkt zo normaal, zo gewoon, zo 
evident. Maar we ervaren in de dagelijkse praktijk, dat we nog te vaak uitgaan van wat niet lukt. 

In deel 2 zoomen we in op de situatie van mensen met een verstandelijke beperking die na het 
Buitengewoon Secundair Onderwijs geen kansen meer krijgen om zich verder bij te scholen, 
een vak aan te leren. Laat ons dit een structureel probleem noemen: we leven in een samenle-
ving waarin er blijkbaar van uitgegaan wordt dat men na het Buitengewoon Secundair Onder-
wijs een leerplafond heeft bereikt (Verreyt, Hemelsoet, Schippers & Van Hove, 2013).

We geloven er in dat indien volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteuning en 
vorming/training krijgen vanuit de visie van talentgericht denken, dit een enorme meerwaarde 
is voor het geloof in zichzelf, hun persoonlijke groei en de return die de samenleving hiervoor 
krijgt: mensen met een verstandelijke beperking zijn in staat om te werken, te geven, mee zorg 
te dragen ...

1.3. Van rechts naar links denken

Je leest het. We sommen bij aanvang van dit hoofdstuk (1.1. en 1.2.) drie uiteenlopende proble-
men op die wij actueel waarnemen: een communicatief, een cultureel en een structureel pro-
bleem. Maar we verlaten hier deze ‘kommer en kwel’ insteek. Eerder dan te kijken naar wat ac-
tueel (niet) voorhanden is, eerder dan te kijken naar wat problematisch is …, kijken we verder in 
dit hoofdstuk naar het doel, zijnde het bereiken van een goede kwaliteit van bestaan voor mensen 
met een verstandelijke beperking. We vragen ons af wat wij kunnen ondernemen, wat onze eerste 
stap in de richting van die droom kan inhouden. Robert Schalock beschrijft dit als ‘van rechts 
naar links’ denken (Van Loon & Van Hove, 2008). Dit ‘outcome based’ denken vertrekt dus 
vanuit het doel (de kwaliteit van bestaan verhogen), in plaats vanuit de aanwezige ‘input’. 

We baseren ons in dit onderzoek op de theorie van Robert Schalock, en zijn idee van Qual-
ity of Life (kwaliteit van bestaan) (Schalock, Gardner & Bradley, 2007). Deze visie wordt in 
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Vlaanderen en Nederland sterk in praktijk gebracht door onder meer de personal outcome scale 
(POS), en is actueel toonaangevend in het werken met personen met een beperking. 

1.4. Surfillerend richting doel

Het hier voorliggend hoofdstuk schetst de aanleidingen en onderzoeksvragen, de afbakening 
van het doctoraatsonderzoek – een onderzoek over het gebruik van beeldmateriaal in de com-
municatie met mensen met een verstandelijke beperking – en het product dat we willen creëren 
op basis van het onderzoek.

De afbakening van ons onderzoek gebeurde niet in rechte lijn, eerder al ‘surfillerend’. Surfilleren 
is een term die in Vlaanderen wordt gebruikt voor het met zigzagsteek afwerken van een stuk 
stof zodat ze niet verder uitrafelt, het afboorden. 

Dit beeld past uitstekend bij onze werkwijze: zoekend, tastend, met het doel af te grenzen. Het 
is een boeiende weg: de zoektocht naar de juiste mede-onderzoekers en partners, de keuze wat 
betreft de methodiek en de aanwending van de resultaten. Al ‘surfillerend’ stootten we op vol-
gende aanleidingen en vragen:

Aanleiding 1

Veel mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet lezen en schrijven, en kunnen de 
gesproken taal niet via geschreven tekst vasthouden. Beeldmateriaal is een betere ingang om 
met hen te dialogeren. (De Rijdt, 2013; Folkestad, 2000; Jurkowski, 2008; Schuurman, Speet & 
Kersten, 2004; Tuffrey Wijne, 2013). Beelden zijn breed toegankelijk en zetten aan tot vertellen. 

Aanleiding 2

De voorbije jaren konden we veel ervaring opdoen met de beeldboeken die Sofie Sergeant en 
Saar De Buysere ontwikkelden. Het betreft hier beelden met een grote complexiteit en meerdui-
digheid. De betekenissen komen in de beelden tegelijkertijd op de kijker af. Onze ervaring leert 
ons dat vele mensen met een verstandelijke beperking kunnen reflecteren op basis van complexe 
beelden: als mensen zich vrij voelen (en als ons oordeel op hun reactie achterwege blijft), als we 
hierin geduld tonen, als we tijd nemen en als mensen hierin mogen leren en exploreren … 

Aanleiding 3

Het accent op verzorging en opvang binnen voorzieningen en onderwijs verschuift naar deel-
name aan diverse reguliere activiteiten, in alle domeinen van onze samenleving. De job van 
veel begeleiders verschuift vaak van ‘zorgen voor’ naar ‘coachen van’. De samenleving wordt 
aangesproken en mensen in reguliere diensten krijgen coaching en opleiding. Mensen met een 
beperking worden zelf aangesproken op hun verantwoordelijkheid om te participeren in de 
samenleving en zelf standpunt en beslissing te nemen. Dit betekent: diepgaande dialoog over 
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alle levensthema´s met mensen met een verstandelijke beperking wordt steeds belangrijker en 
relevanter.

Onderzoeksvragen waaruit het doctoraatsonderzoek van Sofie Sergeant wordt opgebouwd
1. Als we mensen met verschillende leeftijd en sociologische, culturele, onderwijs- en beroeps-

achtergrond vragen om voor ons te tekenen wat voor hen kwaliteit van bestaan betekent (ver-
taald in de 8 levensdomeinen): wat tekenen zij dan? Welke illustraties kunnen wij verzamelen? 
Welke vormen komen terug? Welke combinaties van vormen komen voor? (Studie 1)

2. Als we mensen met een verstandelijke beperking confronteren met deze vormen in aller-
lei stijlen: pentekeningen, aquarel, bont, zwart-wit, ‘Disney’, cartoon, foto´s … Welke vorm 
verkiezen mensen met een verstandelijke beperking en welke reden geven zij hiervoor aan? 
Welke stijl zet mensen met een verstandelijke beperking aan tot gesprek? (Studie 2)

Onderzoeksresultaten

Voor alle duidelijkheid: de antwoorden op deze onderzoeksvragen vind je niet in dit hoofdstuk. 
Via www.konekt.be/projecten/ebb en via www.disabilitystudies.nl berichten we gaandeweg de 
onderzoeksresultaten en het onderzoeksproces. We proberen de onderzoeksresultaten te be-
schrijven in heldere en eenvoudige taal. 

Methodieken

In het onderzoek kiezen we voor kwalitatieve onderzoeksmethodieken. We verwerven kennis 
via het inrichten van een tekenlabo3, via photovoice en foto-elicitatie4, rondvraag en dialoog. 

Partners

Het onderzoek wordt gevoerd door een team van onderzoekers: Sofie Sergeant werkt samen 
met mensen met een verstandelijke beperking, met collega´s uit netwerkorganisatie KONEKT, 
Disability Studies in Nederland en Universiteit Gent vakgroep Orthopedagogiek, met de ploeg 
van KUNSTWERKT, en met kunstenaars. Het onderzoeksteam is verbonden met partnerorga-
nisaties KONEKT, Onze Nieuwe Toekomst, UGent, HoGent, Arduin en KUNSTWERKT.

Het product: de app

Voor ons is het belangrijk dat hetgeen we leren over dialoog met beeldmateriaal – na afron-
ding van het doctoraatsonderzoek – vertaald wordt naar ‘een medium’, ter ondersteuning van 
de communicatie. Dit medium wordt … een elektronische applicatie (app). Beide onderzoeks-
vragen monden dus uit in het creëren van de app ter ondersteuning van de dialoog van mensen 
met een beperking. 

De app met werktitel ‘Ebb’ wordt een instrument om met mensen in dialoog te gaan over wat 
zij belangrijk vinden, over hun kwaliteit van bestaan (Schalock, Gardner, Bradley, 2007): een 
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instrument om op een gelijkwaardige, uitnodigende manier in communicatie te treden op een 
wijze die voor iedereen goed aanvoelt. 
•	 We creëren een database met beelden waar de app gebruik van maakt. Deze database bevat 

divers beeldmateriaal dat we samen met mensen met een verstandelijke beperking, kunste-
naars en ondersteuners creëren en uittesten. 

•	 Via de app verwerpt en behoudt de gebruiker beelden in de database. De database kan ook 
worden aangevuld door de gebruiker met persoonlijk beeldmateriaal (uitgekozen beelden of 
snapshots van belangrijke thema´s, mensen en plaatsen).

•	 De app biedt een bepaald patroon met vragen en opdrachten die de app-gebruikers kunnen 
beantwoorden of vervullen. De app verplicht niet maar biedt een structuur aan waardoor 
mensen hun belangrijke thema´s en diepere betekenissen in beeld kunnen uitdrukken. 

•	 De app verzamelt, structureert, maakt zichtbaar wat voor de buitenwereld bestemd is en be-
schermt wat privé is. De app trekt contouren: vertelt in beeld wat de app-gebruiker belangrijk 
vindt, en toont deze persoon in zijn/haar sterktes, zonder de beperking uit te wissen, met 
respect voor wie iemand is. In die zin werkt de app empowerend: hij zorgt ervoor dat iemand 
zich in zijn sterktes kan laten zien. 

Methodieken photovoice en foto-elicitatie (uitgebreid beschreven bij 6.5) komen samen in de 
app. Mensen kunnen zelf beelden maken van wat voor hen belangrijk is. En daarnaast is er een 
database voorhanden waaruit mensen kunnen kiezen.

Met het beschrijven van de elektronische applicatie die we wensen te ontwikkelen kijken we 
opnieuw van rechts naar links. We vertrekken vanuit dit einddoel, en zoeken samen met het 
onderzoeksteam en zijn multiperspectieve insteek naar de eerste stap richting dit doel. 

Oproep

Eerst dit:

Lees dit hoofdstuk als een ode aan het beeld in de dialoog met mensen met een verstandelijke 
beperking. We hopen dat dit hoofdstuk kan inspireren om de mondelinge of schriftelijke taal 
aan te vullen met beeldmateriaal zodat mensen met een verstandelijke beperking meer vat krij-
gen op het gesprek en de inhoud ervan.

Oproep 1 is verbonden aan de eerste onderzoeksvraag:
Tijdens de tekenlabo´s vroegen we aan een breed publiek (mensen met en zonder beperking) 
wat voor hen kwaliteit van leven is en of ze dit voor ons konden tekenen. U kan meetekenen 
en het onderzoek steunen. Stuur ons je tekening door: in 10.3 verneem je hoe je dit kan doen.

Oproep 2 is verbonden aan de tweede onderzoeksvraag: 
We ontwierpen een eerste stap in de richting van de app. Momenteel is dit nog een website: 
http://www.beeldspraak.ugent.be. We vragen aan mensen met een verstandelijke beperking om 
ons via deze website duidelijk te maken welke stijl van tekeningen zij verkiezen. Via interiews 
geven we de participanten de kans om deze keuzes toe te lichten.
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Oproep 3 is verbonden aan het creëren van de applicatie in de toekomst:
We willen de app creëren samen met mensen met een verstandelijke beperking. In dit hoofdstuk 
hebben we ons idee van hoe de app er zou moeten uitzien op papier gezet. Dit plan willen we 
voorleggen aan een team van mensen met een verstandelijke beperking. We willen ook onze le-
zer vragen om feedback te geven op dit plan en ons via mail bedenkingen en ideeën toe te sturen. 
Wat hebben mensen met een verstandelijke beperking nodig? Waar ziet u mogelijke problemen? 
Waar moeten wij nog meer rekening mee houden?

2. Woord en beeld 

In de dialoog met mensen met een verstandelijke beperking voelen we de nood aan methodie-
ken die woord en beeld combineren. Op die manier kunnen we moeilijke, wezenlijke, dagelijkse 
zaken met hen bespreken. Ook andere zintuiglijke methodieken kunnen helpen om de dialoog 
te ondersteunen (smaak, geur, lichamelijk contact, muziek, stem …). 

Anton Došen5 zegt hierover: ‘Om psychologische hulp en ondersteuning te kunnen geven, moe-
ten we begrip hebben van iemands innerlijke wereld, van de manier van beleven van de omge-
ving. Hiertoe moeten we omgaan met de cliënt op ‘dat niveau’ dat iemand aankan: niet hoger 
en niet lager. Hierbij moet je stilstaan bij de vraag welke methodiek je gaat kiezen, hoe je je gaat 
aanpassen. Je moet je strategie aanpassen aan de mogelijkheden van de mens. Interactie tussen 
hulpverlener en cliënt kan op verschillende manieren gebeuren: verbaal, visueel maar ook via 
andere zintuiglijke kanalen.’

In 1.1. schrijven we: ‘En niet enkel mensen met een verstandelijke beperking hebben nood aan 
ondertiteling van de dialoog’. Complexe thema´s vragen altijd om ‘multiple forms of discourse’ 
(Tufte, 2006, p. 9): moeilijke dingen kan je beter via uiteenlopende taalvormen en uitdrukkings-
wijzen uitleggen (verbaal, handen en voeten, diagrammen, tekeningen, cartoons, video …). Ook 
in dit hoofdstuk integreren we beeld om onze geschreven taal te ondersteunen, te verduidelijken.

Het oude woord ‘manuscript’ bestaat uit het Griekse ‘manus’(hand) en ‘scriptus’ (schrijven). De 
hand schrijft of tekent met een pen, potlood of borstel. De hand stuurt woord èn beeld aan. Kijk 
naar de manuscripten van Leonardo Da Vinci, Galileo en zie hoe zij ‘optekenen’ en met ons hun 
ontdekkingen delen in woord en beeld (Tufte, 2006, p. 85). 

In 1.4. zie je die woord-beeldrelatie afgebeeld: tekst en beeld vallen samen bij het woord ‘surfilleren’. 
Bovenstaande tekst over de term ‘manuscript’ wordt hieronder door Saar Debuysere geïntegreerd 
in een beeld. Ook al kan je niet lezen, toch kan je de betekenis van deze tekst aanvoelen in dit beeld.
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Figuur 1: Woord-beeld

In modern wetenschappelijk onderzoek bestaat 25% van het gepubliceerd materiaal uit grafie-
ken, tabellen, diagrammen en beelden. De andere 75% zijn woorden. Beelden zijn dus ook dra-
gers van informatie en kennis (Tufte, 2006, p. 83).Recente hypes rond info-graphics6, visual sto-
rytelling7 en het gebruik van ‘multiple representations’, geven het belang aan van het aanbieden 
van informatie via verschillende zintuiglijke kanalen: niet enkel via tekst, ook zeer sterk visueel, 
en auditief. ‘Universal Design For Learning’8 pleit voor het aanbieden van kennis in verschillen-
de vormen, om leermateriaal zo toegankelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld in universiteiten. 

3. Voorbij de prothese

De beslissing om een elektronische applicatie te creëren vloeit voort uit de volgende bevindingen. 

Mensen met een verstandelijke beperking (en anderen) hebben baat bij ondersteuning van hun 
talige communicatie. De app kan je zien als een technologisch hulpmiddel dat het leven ge-
makkelijker kan maken en dat de kwaliteit van bestaan verhoogt 9. Met de app vervangen we 
evenwel geen lichaamsdeel of orgaan zoals een prothese dat doet, maar we ondersteunen wel het 
geheugen en het vermogen om ordening aan te brengen. Daarnaast ondersteunt de app mensen 
zodat zij dialoog makkelijker kunnen starten, verdiepen in intensiteit en verbreden in thema´s.

We onderscheiden onderstaande motieven voor het creëren van de app:

3.1. Zelfkennis

Jarenlange ervaring in het vormingswerk leert ons dat mensen met een verstandelijke beperking 
vaak geen zicht hebben op hun mogelijkheden en talenten. Zij kampen vaak met een negatief 
zelfbeeld. We constateren dat we via vorming en opleiding mensen dichterbij hun talenten en 
mogelijkheden kunnen brengen. We zijn in het vormingswerk op zoek naar een ‘drager’ van 
deze kennis van eigen talenten en mogelijkheden. De app zou dit perfect kunnen verzamelen en 
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ordenen. Op die manier kan de app bijdragen aan de zelfkennis en het positiever zelfbeeld van 
mensen met een verstandelijke beperking.

3.2. Begrijpen en leren

In de vormingen maken we bij KONEKT vaak gebruik van beeldmateriaal omdat mensen met een 
verstandelijke beperking vaak niet (goed) kunnen lezen en omdat we merken dat dit het leren aan-
genamer maakt en stimuleert. De app kan het persoonlijk beeldmateriaal verzamelen en ordenen, 
en de gebruiker kan deze collectie uitbreiden met afbeeldingen die de app zelf aanbiedt. Via dit 
beeldmateriaal kan de ondersteuner in dialoog gaan, zaken uitleggen en informatie overbrengen.

3.3. Uitwisseling

We willen een applicatie creëren die in opleidingen en in de dialoog met mensen met een ver-
standelijke beperking kan worden aangewend. De app laat toe beeldmateriaal te verzamelen en 
te tonen. Enerzijds komt dit ten goede aan hun zelfbeeld, en anderzijds kunnen ze dit uitwisse-
len met anderen waardoor ze hun eigen vragen en wensen concreter kunnen uiten. De app kan 
helpen om initiatief te nemen tot dialoog, om contact te maken met anderen.

3.4. Zicht op geschiedenis

Tijdens talrijke ontmoetingen met mensen met een verstandelijke beperking ervaren we dat zij 
vaak hun levensverhaal niet goed kennen, of kwijt geraakt zijn. Als zij vertellen over hun leven 
en de gebeurtenissen/ontmoetingen is dit associatief en wat chaotisch10. 

Hun ondersteuners kunnen soms niet helpen in het aanvullen van het levensverhaal omdat het 
veelal passanten zijn en omdat zij hier ook niet altijd zicht op hebben om verschillende redenen: 
mensen met een verstandelijke beperking brengen veel tijd door in talrijke organisaties, verhui-
zen vaak en voor familie is het soms pijnlijk om over de kindertijd te praten … 

De ervaringen met de beeldboeken ‘Dingske’ (beeldboek over dementie, met handleiding, Ser-
geant, Verhaest & De Buysere, 2010). en ‘Nu en straks’ (beeldboek over palliatieve zorg, met 
handleiding en werkboek, Sergeant & De Buysere, 2013) leren ons dat als mensen nadenken 
over hun leven, levenslijn en levensverhaal, ze springen van de ene gebeurtenis naar de andere 
… stilstaand bij die momenten die van invloed zijn geweest op hun leven, op hun identiteit. 
Vaak gebeurt dit verre van chronologisch, maar eerder associatief. De app kan helpen om het 
levensverhaal, de belangrijke anderen, talenten, verwezenlijkingen en dromen vast te houden.

4. Ebb

De werktitel van de app is momenteel ‘Ebb’. We kozen voor deze naam enerzijds als woordspe-
ling (ebb en app worden ongeveer gelijk uitgesproken) en anderzijds omdat de zee bij eb afdruk-
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ken nalaat in het zand. Dit is ook de bedoeling van de app: afdrukken nalaten van wie een mens 
is, en deze ‘sporen’ gebruiken om dialoog mogelijk te maken.

Wij gaan er van uit dat elke mens zich graag ‘van zijn/haar schoonste kant’ laat zien. De app 
nodigt uit om heel positief te kijken naar mogelijkheden, talenten. 

E-toestellen worden meer en meer gebruikt maar we beseffen wel dat dit voor mensen met een 
beperking niet altijd evident is. In 10.2 benaderen we deze en andere mogelijke hindernissen.

Het gebruik van de app ‘Ebb’ bestaat uit 4 stappen (en je kan altijd terugkeren, aanpassen en 
aanvullen): 
1. Aanmaak profiel
2. Beelden uitkiezen en toevoegen via database en eigen materiaal
3. Elk gekozen of toegevoegd beeld toewijzen aan een thema (via de icoontjes)
4. Beelden gebruiken in de dialoog aan de hand van de verschillende icoontjes

4.1. Start: Ebb-profiel

Als men de app installeert op een tablet, wordt eerst gevraagd een profiel aan te maken. Dit houdt 
in dat naam en basisgegevens kunnen worden ingevuld en een foto kan worden toegevoegd. 
Hoeveel informatie men prijsgeeft, beslist de gebruiker (al dan niet samen met ondersteuner).

Het ‘aan de slag gaan met de app’ hoeft geen solo-rit te zijn: een ondersteuner kan meehelpen. Het 
proces op zich (het samen-doen) is leerrijk en kan mensen ook dichter bij elkaar brengen. De app 
is dus – net zoals de beeldboeken ‘Dingske’ en ‘Nu en straks’ (zie 3.4) – een ‘samen-instrument’.

‘Ebb’ wordt een instrument om te gebruiken in dialoog, ondersteuning, vorming en opleiding. 
Auteurs van dit hoofdstuk Sofie Sergeant en Lien Verreyt gingen hieronder zelf aan de slag met 
een tablet en illustreren de app hieronder met eigen foto´s.

Figuur 2: Sofie Sergeant (links) en Lien Vereyt (rechts)
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4.2. Verzamelen van beeldmateriaal voor de beeldendatabase

In juni 2014 startten11 we met het verzamelen van beeldmateriaal. Eens de app in gebruik is zal 
de gebruiker zelf selecteren, ordenen en aanvullen. Dit is een proces dat geen einde kent. De 
persoonlijke QOL12-database zal altijd verder aangepast en aangevuld kunnen worden. 

De beelden voor de algemene database moeten gemaakt worden door een divers publiek dat, bij 
wijze van spreken onze samenleving zoveel mogelijk ‘vertegenwoordigt’, en worden afgewerkt 
door kunstenaars in functie van esthetische kwaliteit. 

De beelden moeten de acht kernthema´s van ‘kwaliteit van bestaan ‘ voldoende afdekken. 

Het beeldmateriaal moet beschikken over voldoende oproepkwaliteit voor mensen met een be-
perking. Hiermee bedoelen we dat – eens geconfronteerd met het beeld – mensen met een ver-
standelijke beperking hierover beginnen na te denken en verhalen vertellen. De beelden moeten 
dus begrijpelijk, bevattelijk en aantrekkelijk zijn voor een heel divers publiek van mensen met 
een verstandelijke beperking. Hiertoe hebben we op talrijke momenten tekenlabo´s georgani-
seerd. Tijdens deze tekenlabo´s tekende een heel divers en breed publiek voor ons over hun 
kwaliteit van bestaan. We organiseerden ook tekenlabo´s op plekken waar vooral mensen met 
een verstandelijke beperking aanwezig waren. 

Hieronder beschrijven we hoe we ons concept ‘Tekenlabo’ invulling geven. De foto´s gemaakt 
tijdens The Big Draw 2014 ontvingen we van KUNSTWERKTvzw.

Tekenlabo

Figuur 3: Tekenlabo

Het tekenlabo wordt ingericht in een ruimte waar het ‘goed toeven’ is. We brengen mensen in 
een omgeving waar rust heerst en geconcentreerd werken mogelijk is. Hierboven zie je een foto 
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van het tekenlabo ingericht voor The Big Draw 2014 in Antwerpen in het toekomstig (dus toen 
nog leegstaand) museum voor zilver en diamant. Van een inspirerende ruimte gesproken. 

Voor het tekenlabo van start gaat, maken we alle medewerkers herkenbaar: via de laboschort. 
Het medewerkersteam krijgt een mondelinge en schriftelijke introductie in ‘kwaliteit van be-
staan’ en de verschillende domeinen. Ze leren op eenvoudige wijze de domeinen beschrijven aan 
de gasten en krijgen inzage in de verschillende stappen die de tekenlabogasten doorlopen. We 
oefenen de ‘after-draw-gesprekjes’.

In het tekenlabo zijn ook minimaal twee kunstenaars aanwezig die de labogasten kunnen helpen 
bij het vorm geven aan hun ideeën.

In het tekenlabo nemen we de mensen mee langsheen een vooraf bepaald parcours. Dit zijn de 
achtereenvolgende stappen die de gasten doorlopen:

1. Verwelkoming
De gasten worden begroet en krijgen een korte uitleg over wat zij in het tekenlabo kunnen doen.

2. Toewijzing domein van kwaliteit van bestaan
De gasten worden naar de computertafel gebracht. Daar wordt gevraagd op de knop van het 
‘rad van kwaliteit van bestaan’13 te drukken . Het rad begint te draaien en stopt bij één van de 
acht levensdomeinen. Dit domein wordt kort en duidelijk uitgelegd aan de gast. Het is de be-
doeling dat de tekengast voor zichzelf nadenkt wat voor hem/haar belangrijk is in dit domein 
en dat deze persoonlijke thema´s in een tekening worden gegoten.

3. Toeleiding naar tekentafel
Meestal zijn de gasten onzeker bij het krijgen van deze moeilijke opdracht. Daarom leiden 
we hen kordaat naar éen van de tekentafels met de verzekering dat we hen gaan helpen. We 
bieden hen de gegeven info over het desbetreffende QOL-domein nog eens op papier aan (via 
tekst en mindmap) en we beantwoorden hun vragen.

4. Uitleg bij tekenmateriaal
Op de tafels bevinden zich:
- Informatie over de theorie van Schalock, kwaliteit van bestaan en de acht levensdomeinen
- Tekenpotloden, kleurpotloden, wasco´s, fijne zwarte stiftjes, gom, scherper, A4-bladen en 

A3-bladen

We overlopen het tekenmateriaal en maken duidelijk dat mensen mogen kiezen met welk 
materiaal ze aan de slag gaan. Gasten mogen ook de verschillende materialen combineren of 
eigen materiaal gebruiken. Ze mogen kiezen of ze werken op A4- of op A3-formaat. 



162 Sofie Sergeant & Lien Verreyt

Figuur 4: Tekenmateriaal

5. Begeleiding tijdens het tekenen.
Enkele medewerkers lopen rond om foto´s te nemen maar ook om een oogje in het zeil te 
houden. Sommige mensen ‘blokkeren’: het blad blijft leeg. Anderen zijn onzeker en willen er 
graag eerst nog eens over praten of hebben nog vragen …

Figuur 5: Begeleiding

Mensen die plots angst krijgen (‘Ik kan hiervoor niet genoeg tekenen’, ‘Ik weet niet hoe ik dit 
in beeld kan vertalen’) krijgen ondersteuning van één van de aanwezige kunstenaars. Soms 
helpt het om te brainstormen over vormen. Soms vraagt de gast aan de kunstenaar om een 
deeltje of om de hele tekening te tekenen. Daarbij moet de gast dan wel heel tijdens het teke-
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nen voortdurend precieze informatie geven over met welk materiaal, met welke kleuren, hoe, 
waar, hoe groot … de thema´s moeten worden afgebeeld.

6. ‘After-draw’-gesprekje.
Nadat de gast ons kenbaar heeft gemaakt dat de tekening af is nodigen we de gast uit aan de 
‘gesprekstafel’. We stellen mensen eerst gerust dat ze enkel die info geven die ze willen geven. 
De medewerker die het gesprek begeleidt houdt zich aan het stramien van de vragenlijst. 
We peilen in de vragenlijst naar: geslacht, leeftijd, studie, beroep, moedertaal, levensdomein, 
inhoud tekening, vormgeving tekening. Daarnaast vragen we ook aan de labo-gast of we de 
tekening en de gemaakte foto´s mogen aanwenden voor het onderzoek.

De ingevulde vragenlijst wordt bevestigd achteraan de tekening. 

Figuur 6: After-draw-gesprek

Fotosessie

Indien de gast toestemt met een fotosessie, leiden we hem/haar naar de camera. Dit zijn voor-
beelden van foto´s die de diversiteit van de labogasten illustreren:
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Figuur 7: Fotosessie

Een stopmotionfilmpje op basis van deze foto´s werd als ‘ode aan de diversiteit’ getoond op het 
Durf2020-congres op 28 april 2015.

7.  Archivering tekening. 
Alle tekeningen met vragenlijst komen in het archiefrek waarin de levensdomeinen met cij-
fers van één tot acht staan afgebeeld.

Figuur 8: Archivering

We organiseerden tekenlabo´s op volgende momenten:
•	 op het muziekfestival Rock for Specials juni 2014;
•	 tijdens het tekenfestival The Big Draw november 2014 (Antwerpen);
•	 op de Durfdagen in voorjaar 2015 verbonden aan het Durf2020-congres;
•	 op het Durf2020-congres in april 2015.

Het verzamelen van de tekeningen gebeurt in samenwerking met KUNSTWERKTvzw en KO-
NEKTvzw. 
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Hieronder vind je een door ons opgezocht beeldvoorbeeld onder elke domein van kwaliteit van 
bestaan. We willen hiermee de door ons gewenste en nagestreefde diversiteit in de tekeningen 
onderstrepen.

Emotioneel welbevinden
Bron: Niemann, 2012, p. 265

Persoonlijke ontwikkeling
Bron: Niemann, 2012, p. 129

Inclusie
Tekening gemaakt door Anton Dupré

Interpersoonlijke relaties
Bron: Niemann, 2012, p. 80

Lichamelijk welbevinden
Bron: Niemann, 2012,  p. 220

Materieel welbevinden
Bron: Niemann, 2012, p. 80

Rechten
Bron: Niemann, 2012, p. 48

Zelfbepaling
Bron: Niemann, 2012, p. 235

Figuur 9: Beeldvoorbeelden onder elk domein van bestaanskwaliteit 
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4.3. Ebb-afbeeldingenstroom

De tekenlabo´s hebben we dus al op verschillende locaties en tijdstippen georganiseerd. Het 
publiek reageerde heel enthousiast en het resultaat is verbluffend. We hebben een groot aantal 
tekeningen die we nu analyseren op vorm en inhoud.

De tekeningen zijn tevens een grote inspiratie voor de aanmaak van de database in functie van 
de app.

Nadat men het profiel heeft aangemaakt verschijnen op het scherm negen icoontjes. De gebrui-
ker doorloopt een parcours van icoon 1 naar 9. 

Icoon 1. Database van beeldmateriaal 

Achter het eerste icoon schuilt het bronmateriaal: de database van beeldmateriaal, geïnspireerd 
door de acht levensdomeinen (Schalock, Gardner, Bradley, 2007): lichamelijk, emotioneel en 
materieel welzijn; sociale relaties en inclusie; persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling en rech-
ten. Dit beeldmateriaal kan heel divers zijn: dit laten we zien in 4.2. 

Elke gebruiker kan kiezen uit deze database welke beelden bij hem of haar ‘passen’. Daarnaast 
kan de gebruiker ook via de app of via de website beelden toevoegen. Er is ook een mogelijkheid 
om afbeeldingen te downloaden (Google …) en zo toe te voegen. 

Nadat het profiel is aangemaakt krijgt de gebruiker dus via de database een reeks afbeeldingen te 
verwerken. Deze stap kan in verschillende tussenstappen worden opgedeeld.

Telkens kan de gebruiker kiezen of hij/zij de afbeelding houdt of verwerpt. Dit kan gebeuren via 
een heel eenvoudige ‘sleepbeweging’ via de tablet.

Naast het uitkiezen van beelden krijgt de gebruiker ook de kans zelf foto´s te nemen of afbeel-
dingen toe te voegen. Dit proces van beelden verwerven hoeft dus nooit afgesloten te worden.

Zo komt men via de app tot een database met afbeeldingen die de gebruiker heeft uitgekozen. 
Het blijft mogelijk om op latere tijdstippen deze database verder te bewerken aan te vullen. 

4.4. Afbeeldingen categoriseren

Het parcours loopt verder van icoon 2 naar 9. Elk van deze icoontjes vraagt reflectie en toevoe-
ging van beeldmateriaal. 

Dit is een arbeidsintensief werk en kan in vele kleine stapjes op verschillende momenten plaats-
vinden. Het is belangrijk dat de gebruiker geniet van dit werk. Daarom maken we dit zo eenvou-
dig en uitdagend mogelijk met een aantrekkelijke lay-out.

De toewijzingen worden bijgehouden en achteraf heeft de persoon de mogelijkheid het resultaat 
aan anderen te laten zien en hierover in dialoog te gaan. 
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Hieronder beschrijven we icoon 2 tot en met 9. De gebruiker kan binnen elk icoon antwoorden 
op de vragen door foto´s en afbeeldingen toe te voegen via snapshots of vanuit de eigen data-
base.

Icoon 2. Contour: een beeld van mezelf, dit ben ik

Onder dit icoontje worden verschillende vragen gesteld: ‘Wie ben ik?’, ‘Hoe zie ik eruit?’, ‘Wat 
kan ik goed?’, ‘Wat kan ik niet?’

Verschillende foto´s kunnen hier een plek krijgen: 

•	 Een foto van het gezicht in profiel. 

Figuur 10: Profiel

•	 Een foto van kop tot teen. 

•	 Een foto van de gebruiker die hij/zij heel mooi vindt. Deze foto kan gepost worden op ‘de 
muur’. Dit wordt een ‘publieke muur’ waar mensen elkaars foto´s kunnen zien, ‘liken’. Het 
is ook een statement naar de samenleving: dit ben ik, en hier ben ik trots op. Op die manier 
kan de app ook een verbindend instrument zijn: een instrument om mensen met elkaar in 
contact te brengen. 

•	 Foto´s over talenten, mogelijkheden en beperkingen: ‘Wat zijn mijn contouren: wat kan ik en 
wat kan ik niet, wat zijn mijn talenten, beperkingen of kleine kantjes … Welke afbeeldingen 
passen hierbij?’

Het is de bedoeling dat de persoon trots is op elke foto onder het icoontje ‘contour’. Dit icoontje 
biedt een mogelijkheid aan mensen die aan de slag zijn in een reguliere werkcontext om met 
hun omgeving in gesprek te gaan over zichzelf, zoals men met een portfolio onder de arm naar 
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een sollicitatie gaat. Het is tevens een instrument om ervaringen op te slaan zoals in een extern 
geheugen. Bij een foto kan men dan bijvoorbeeld vertellen: ‘Op deze plek heb ik stage gedaan.’

Icoon 3. Wonderkamer: mijn materiaal 

In de Renaissance- en de Barokperiode ontstond de traditie van de kunst- en wonderkamer. Ze 
zijn een afspiegeling van de toenmalige blik op de wereld en stand van de wetenschap.14

De wonderkamer in de applicatie is op dit idee gebaseerd. Hier is ruimte voor foto´s en filmpjes 
van allerlei soorten materiaal en ‘dingen’ verbonden aan hobby´s, passies en lievelingsactivitei-
ten: ‘Wat heb je altijd bij je? Wat zijn belangrijke voorwerpen voor jou? Wat is er echt alleen van 
jou, en koester je?’ 

Eén van de vragen luidt: ‘Hoe ziet je lievelingshandtas of -rugzak er uit? Wat zit er in je handtas?’

Figuur 11: Materiaal

Icoon 4. Voeten op de bodem: belangrijke plekken

Hier komen indien gewenst foto´s over ‘de plaatsen waar ik veel ben, de plaatsen waar ik geluk-
kig ben, waar ik woon, de plaatsen waar ik meer wil zijn …’’
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Figuur 12: Voeten op de bodem

Icoon 5. Stress-thermometer: wat helpt me wanneer ik stress heb? 

Een leven zonder stress, verlies en rouw is niet mogelijk. De gebruiker kan dagelijks zijn stress-
thermometer invullen. We geven de gebruiker via dit icoontje ook de mogelijkheid om – bij het 
ervaren van stress – aan te duiden wat helpt bij deze moeilijke momenten.

Welke woorden (en van wie), geluiden, gebaren, geuren, activiteiten, aanrakingen, muziek, lied-
jes … ervaart de persoon als ondersteunend in crisissituaties? Welke illustraties of afbeeldingen 
passen hierbij?

Icoon 6. Hart: belangrijke personen

‘Wie zijn de mensen rondom jou? Van wie hou je? Wie ziet je graag?’ Hier is ruimte voor een 
foto-album van de belangrijke personen in iemands leven. Met etiketten en kleine symbooltjes 
kan de gebruiker namen of begrippen kleven op de foto, en ook aangeven welke relatie men 
heeft met deze persoon (zus, nonkel, vriend, lief …). 

Icoon 7. Dromen 

De insteek is hier: wat zou jij graag nog bereiken, meemaken? Waar droom jij van? Wat is jouw 
hartenwens?

Ook hier wordt aan de app-gebruiker gevraagd om beeldmateriaal uit te kiezen uit de database 
of zelf persoonlijke beelden toe te voegen.
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Figuur 13: Dromen

Doordat mensen een keuze kunnen maken uit een groot aantal beelden in de database werkt dit 
soms horizonverruimend. Ze zien beelden over dingen waarvan ze zelfs niet durven dromen. 
Mensen worden zo uitgenodigd uit hun eigen vertrouwde kader te stappen en zich te laten uit-
dagen tot nieuwe wegen. 

Icoon 8. Logboek: vastleggen van heden, verleden en toekomst

•	 To do:
Hier is ruimte voor alle mogelijke persoonlijke ideeën, flitsen, te bespreken thema´s, invallen, 
lijstjes … De app-gebruiker kan ze zelf tekenen, fotograferen of illustraties zoeken die hierbij 
passen.

•	 Martini shot:
Een Martini shot is een term uit de filmwereld: het is de laatste filmshot van de dag, vooraleer 
iedereen de set verlaat. Het idee is om elke dag een foto toe te voegen aan een soort dagboek: 
elke dag één beeld om bij te houden, om van te genieten achteraf, of om eventjes bewust stil 
te staan: wat heb ik gedaan vandaag. ‘An image a day ...’

Elk ‘Martini shot’ kan men, indien gewenst, openbaar maken via een bestaand sociaal netwerk. 
Het gaat om een soort vereenvoudigd sociaal netwerk, een ‘facebookje’ dus: met mogelijkheid 
om vrienden toegang te verlenen tot jouw fotodagboek en door anderen toegelaten worden bij 
hen te kijken.
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Net zoals in het eerste icoon ‘Contour’ krijgt de gebruiker hier de kans zich te verbinden met 
anderen. Hierdoor kunnen mensen elkaar inspireren, opvrolijken, troost putten of zich uitge-
daagd weten.

Icoon 9. Achter slot en grendel: privé

Hier komen persoonlijke verhalen, foto´s, illustraties … van thema´s waarbij de persoon zelf het 
heel moeilijk heeft om erover te praten. Dit icoontje gaat enkel open via een persoonlijke code, 
op momenten dat de persoon zelf het nodig heeft, een gesprek hierover wenst ...

Achter dit icoontje schuilen reeds een groot aantal tekeningen waaruit de gebruiker kan kiezen. 
Daarnaast kan de gebruiker eigen materiaal toevoegen: foto van een begrafenis, een bidprentje15, 
enkele afbeeldingen.

Figuur 14: Slot en grendel (Bron: Sergeant & De Buysere, 2013, illustratie van Saar De Buysere

4.5. Aan de slag met ‘Ebb’

Onder elk icoontje schuilt dus een thema met de daaronder door de gebruiker toegewezen af-
beeldingen. Dit laat de gebruiker toe een thema te kiezen, dit te tonen aan iemand en hierover 
met elkaar in dialoog te gaan.

Klikken op één van de negen icoontjes betekent: de parachute uittrekken, vertragen, tijd nemen 
om over één van deze thema´s na te denken, met elkaar uit te wisselen …
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5. Netwerkorganisatie KONEKT

5.1. Wat is KONEKT?

KONEKT richt zich tot volwassenen met een beperking en hun omgeving, hoofdzakelijk in de 
zin van vormingen en projecten en is erkend als sociaal-culturele organisatie door de Vlaamse 
Gemeenschap, departement Cultuur. De drie pijlers van KONEKT zijn: vorming, bewegings-
werk (gericht op maatschappelijke verandering en sensibilisatie) en artistiek werk. KONEKT wil 
een maatschappelijk draagvlak creëren, ruimte maken in de samenleving voor volwassenen met 
een beperking. En zij doet dit ‘on the road’. Hiermee wordt bedoeld: op een naturelle manier, 
met zin voor realiteit op weg gaan richting inclusie en emancipatie, door mensen in de samen-
leving te plaatsen, een rol te laten opnemen. 

KONEKT wil als organisatie een hefboom zijn voor het verhogen van de kwaliteit van leven 
van mensen met een beperking. Ze willen iets teweeg brengen in het leven van deze mensen 
en hun netwerk. Ze gaan aan de slag met het professioneel en natuurlijk netwerk. ‘Verbinden, 
connecteren’ staat centraal.

KONEKT spreekt volwassenen met een functiebeperking aan op hun verantwoordelijkheid een 
rol op te nemen in de maatschappij. Naar het idee van activerend burgerschap, zoals beschreven 
door Douwe Van Houten (Van Houten, 2004), ondersteunt KONEKT personen in het actief 
opnemen van de rol van volwaardig burger in de samenleving. Zij krijgen de mogelijkheid om 
leerervaringen op te doen, en vaardigheden te verwerven om deel uit te maken van de samen-
leving. In de vormingen, projecten en opleidingen worden de cursisten empowered om zelf 
keuzes te maken in hun leven. KONEKT biedt handvaten aan waardoor mensen meer inzicht 
krijgen in hun sterktes, hun ondersteuningsnoden, hun verlangens, hun persoonlijkheid. Zelf-
kennis maakt hen sterker, doet hen steviger in het leven staan. 

5.2. Vlaams beleid 

Met deze visie draagt KONEKT bij tot de beleidsdoelstellingen die door Vlaams Minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen worden voorgeschreven in zijn beleidsnota 
‘Perspectief 2020’ (Van Deurzen, 2010). Daarin wordt het burgerschapsmodel als basismodel 
beschreven voor het verdere beleid ten aanzien van personen met een beperking. ‘Tevens houdt 
het burgerschapsmodel in dat personen met een handicap de eigen mogelijkheden maximaal 
kunnen ontplooien en hun eigen leven in handen kunnen nemen. Initiatieven die bijdragen tot 
het versterken van de persoonlijke autonomie en de zelfsturing dienen dus verder uitgebouwd 
te worden’ (Van Deurzen, 2010, p. 4). ‘Het burgerschapsmodel dient het basismodel te zijn voor 
de verdere uitbouw van het Vlaams beleid ten aanzien van. personen met een handicap en moet 
ons naar een echt inclusiebeleid leiden. Dit betekent dat we maximaal investeren in een vol-
waardige maatschappelijke participatie van personen met een handicap, dat we de personen 
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met een handicap handvaten in handen geven om hun eigen leven te sturen en dat we de sociale 
solidariteit maximaal laten spelen.’ (Van Deurzen, 2010, p. 5).

Prof. Geert Van Hove (2011) beschrijft dat wanneer men mensen met een beperking in eerste 
instantie beschouwt als burgers die dienen ondersteund te worden bij het opnemen van hun rol 
als actieve burgers, dit tot consequentie heeft dat er steeds minder in groepen en meer in termen 
van het individu en zijn natuurlijk netwerk zal worden gedacht. Hij stelt dat dit denken haaks 
staat op de idee dat mensen eerst moeten klaargestoomd worden en pas mogen participeren 
indien ze er klaar voor zijn. Dit ‘on the road’ toewerken met mensen naar een inclusievere sa-
menleving is de motor van de werking van KONEKT. 

Op die manier wil KONEKT mee richtinggevend zijn aan het Vlaams beleid omtrent volwas-
senen met een beperking en hun netwerk. Op een kritische doch constructieve manier geven wij 
mee uiting aan en tegelijk richting aan het Vlaams beleid, door in te zetten op ‘good practices’. 

5.3. Leermogelijkheden veronderstellen 

Binnen KONEKT worden volwassenen met een beperking benaderd als personen met leermo-
gelijkheden. Het leren van volwassenen met een verstandelijke beperking wordt theoretisch be-
naderd via het concept ‘presuming competence’ van Douglas Biklen. ‘Geen leermogelijkheden 
veronderstellen, is aannemen dat sommige individuen niet kunnen leren, zich ontwikkelen of 
deelnemen in de wereld. Mogelijkheden veronderstellen is niets minder dan het afleggen van de 
Eed van Hippocrates voor opvoeders. Het is een kader dat stelt, benader elk kind/ elke persoon 
als verlangend om er volledig bij te horen, gehoord te worden, bij te dragen. Door leermogelijk-
heden te veronderstellen, leggen opvoeders zichzelf de last op om op zoek te gaan naar nog meer 
creatieve, innovatieve manieren van leren. De vraag is niet langer wie er kan deelnemen en inge-
sloten worden of wie er kan leren. Maar de vraag is hoe we inclusief onderwijs kunnen bekomen. 
We beginnen bij het veronderstellen van mogelijkheden …’ (Biklen in Van Hove, Roets, Mortier 
& De Schauwer, 2008; Biklen in Kahn, 2012). Binnen KONEKT gaan wij aan de slag met volwas-
senen met een verstandelijke beperking die goesting hebben om na het Buitengewoon Secundair 
Onderwijs verder te gaan, bij te leren over zichzelf, maar ook over dingen die hen interesseren. 

Om in een reële context te mogen werken moet je jezelf kunnen bewijzen. Dat kan je alleen maar 
als je daarin gesterkt wordt, als je hiertoe kansen krijgt. Binnen KONEKT wordt een omgeving 
aangeboden waar mensen kunnen zijn wie ze zijn. We werken vanuit een, om het met Derrida te 
zeggen, ‘gastvrije benadering’ (Derrida, 1998). We geven mensen ons vertrouwen mee, waardoor 
ze naar de buitenwereld iets kunnen terug geven en bewijzen dat ze iemand zijn. In de samenle-
ving krijg je namelijk geen vrijgeleide, niet zomaar een kans, een job. De cursisten krijgen erken-
ning, zij worden niet langer aangesproken op wat zij niet kunnen. We aanvaarden hen in al hun 
diversiteit, en dagen hen uit hun grenzen te verleggen. We creëren een veilig kader om te leren, 
en geven kansen om hun talenten aan hun omgeving te tonen. We geven aan hun netwerk mee 
dat zij een serieuze kans verdienen hun talenten te ontwikkelen, ontdekken, in te zetten. Door de 
steeds groeiende succesverhalen, groeit het zelfvertrouwen, voelen mensen zich steviger staan. 
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Doch, we spreken niet van een oneindige onvoorwaardelijkheid. Derrida stelt dat een gastvrije 
benadering niet blijft duren, en er op een bepaald moment iets terug wordt verwacht. Men komt 
in een dialectiek. Wij kijken naar de cursisten als personen die in dialoog gaan treden, die iets 
terug geven, die zich inzetten. We kijken naar hen als mensen die zich voluit inzetten in de sa-
menleving. We verwijzen hiermee tevens naar het idee van Doortje Kal: ‘Kwartiermaken’ (Kal, 
2001). Zij beschrijft ‘kwartiermaken’ als het proces van acceptatie en herwaardering van ‘an-
ders zijn’, als een poging een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden 
ontstaan om erbij te horen naar eigen wens en mogelijkheden, voor groepen die niet al te veel 
ruimte krijgen, zoals personen met een psychiatrische achtergrond. 

6. Opleidingscentrum LetsCo! 

In het voorjaar van 2011 ontstond in het toenmalig vormingscentrum Handicum het project 
‘Talent in opleiding: Opleiding tot co-begeleider in de kleuterklas’. De reactie was enorm, de 
vraag was veel groter dan het aanbod. Dit project groeide en werd een specifiek deel binnen 
netwerkorganisatie KONEKT, dat zich onderscheidt door de focus op langdurige opleidingen 
en korte modules met betrekking tot werk op onbezoldigde basis. 

Sinds het voorjaar van 2014 is de naam van dit project ‘LetsCo!’16. Er werd gekozen voor deze 
naam omwille van de kracht en energie die deze ‘oproep’ uitstraalt: laat ons samen de stap 
zetten tot co-begeleider, laten we in co-creatie samen op weg gaan. Het uitroepteken doet de 
goesting vermoeden om voluit voor deze filosofie te gaan. Laten we ons verbinden en als col-
lega’s aan de slag gaan. 

6.1. Opleiding tot co-begeleider: een antwoord 
op een structureel hiaat in Vlaanderen 

Heel wat mensen willen graag een significante rol opnemen in de maatschappij. Vaak blijkt ech-
ter dat zij niet over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om op een reguliere plek te 
werken. Er is een reële maatschappelijke behoefte aan opleiding en bijscholing voor deze groep. 
Momenteel bestaat er voor mensen met een verstandelijke beperking geen enkele mogelijkheid 
om een werkgerelateerde opleiding te volgen, na hun middelbare opleiding in het Buitengewoon 
Onderwijs. Dit is een groot en structureel probleem in Vlaanderen. 

Het lijkt alsof ervan uit wordt gegaan dat men na het buitengewoon secundair onderwijs een 
leerplafond heeft bereikt (Verreyt, Hemelsoet, Schippers & Van Hove, 2013). Op het moment 
van het verlaten van het secundair onderwijs botsen volwassenen met een beperking op wacht-
lijsten van dagcentra en Begeleid Werken. Tegelijk is er een grote groep volwassenen die dage-
lijks thuis is, of naar een dagcentrum gaat, maar die droomt van meewerken in de samenleving, 
in een reguliere context. Ook voor hen zijn er weinig tot geen kansen om zich bij te scholen, 
langlopende praktijkgerichte trajecten te volgen om te groeien, te verdiepen, levenslang en le-
vensbreed te leren. 
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Opleidingscentrum LetsCo! wil dit hiaat invullen en praktijkgerichte opleidingen ontwikkelen 
om mensen te oriënteren en te laten doorstromen naar Begeleid Werken en/of hen verder te 
bekwamen. Met de opleidingen tot co-begeleider spreken wij volwassenen met een verstande-
lijke beperking aan om hun recht op onderwijs op te eisen zoals beschreven in het VN-verdrag17 
betreffende de rechten van personen met een handicap.

Het opleidingscentrum situeert zich niet onder het departement Onderwijs, maar onder Cul-
tuur. Wij werken dan ook niet met eindtermen of leerplannen. Meer dan enkel het opleiden van 
mensen, trachten wij een brug te maken tussen onderwijs en werk, en bieden wij praktijkgerich-
te trainingen aan die toe leiden naar een job op onbezoldigde basis in de reguliere gemeenschap. 

6.2. Wat en voor wie? 

LetsCo! organiseert een praktijkgericht opleidingsaanbod in alle Vlaamse provincies voor men-
sen met een beperking die niet, niet meer of nog niet in aanmerking komen voor betaald werk. 
Onder functiebeperking verstaan we een verstandelijke, lichamelijke en/of sensoriële beper-
king, autisme of een niet-aangeboren hersenletsel. Wij bieden deze opleidingen vandaag aan 
aan mensen die Begeleid Werken doen (ondersteund door Platform Begeleid Werken, aan de 
hand van de methodiek Supported Employment18), of die Begeleid Werken willen doen, aan 
leerlingen uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs Opleidingsvorm 1 (die niet worden toe 
geleid naar de sociale economie) die 18+ zijn, en aan volwassenen die een GTB-traject (gespeci-
aliseerde trajectbegeleiding en -bepaling) volgen bij de VDAB19. 

Momenteel organiseren we drie opleidingen voor volwassenen die Begeleid Werken doen of 
willen doen: de opleiding tot ‘co-begeleider in de kleuterklas’, de opleiding tot ‘co-begeleider 
in het woonzorgcentrum’ en de opleiding tot ‘co-medewerker in de logistiek’. Voor leerlingen 
uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs Opleidingsvorm 1 organiseren we de opleiding tot 
‘co-begeleider in de kleuterklas voor leerlingen’. Een ‘co-begeleider’ is een collega-begeleider, ie-
mand die meewerkt onder begeleiding, schouder aan schouder met de juf of werkplekbegeleider 
in het woonzorgcentrum. 

Daarnaast bieden we korte modules van 2 tot 3 dagen aan, met betrekking tot werk, voor men-
sen die Begeleid Werken (willen) doen. Deze behandelen thema’s zoals communiceren met col-
lega’s, grenzen aangeven, werkattitude …

De langdurige opleidingen tot co-begeleider bestaan uit een combinatie van opleidingsdagen en 
een stage in de lokale buurt (werkplekleren). Het is de bedoeling dat de deelnemers na hun op-
leiding kunnen blijven werken op hun stageplaats met blijvende ondersteuning vanuit Begeleid 
Werken. Dit project is innovatief, deze langlopende praktijkgerichte opleidingen die mensen 
met een verstandelijke beperking voorbereiden op Begeleid Werken bestaan nog niet in België.

Met de opleiding tot co-begeleider in de kleuterklas of woonzorgcentrum matchen wij mensen 
aan de juiste omgeving. We gaan op zoek naar een plek waar zij ten volle hun talenten kunnen 
inzetten ten voordele van die context. Het gaat over een win-winverhaal. Met de opleiding tot 
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co-begeleider zetten we in op de idee van goed ondernemerschap: het gaat niet om personen 
met een beperking inzetten om ze in te zetten. Zij hebben vaardigheden en bijzondere talenten 
(creatieve, muzikale, sociale ...) om met kinderen of ouderen te werken, en zij willen deze graag 
inzetten wanneer ze daartoe de kans krijgen. We gaan op zoek naar een plek waar we beide par-
tijen (werkplek en co-begeleider) aan elkaar matchen, en waarbij beiden gebaat zijn. 

De opleidingen hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van de co-begeleiders. Voor 
hen is vaak een nieuwe wereld opengegaan, met nieuwe perspectieven en bredere netwerken. 
Daarnaast bereiken we met de opleidingen ook de kleuters en hun ouders, de andere kinderen 
in de school en de leerkrachten, de ouderen in het woonzorgcentrum en hun professioneel en 
natuurlijk netwerk ... De positieve effecten op de beeldvorming rond mensen met een beperking 
en de impact van het project op de samenleving zijn zeer voelbaar. Zij worden verder beschre-
ven in bij onderdelen ‘7’ en ‘8’ die je verderop vindt. 

De vraag vanuit het Buitengewoon Secundair Onderwijs naar plaatsen in onze opleidingen is 
indrukwekkend. We voelen steeds meer de nood vanuit het onderwijs naar praktijkgerichte 
opleidingen die jongvolwassenen (18+) steviger doen staan in het leven, perspectief bieden, 
een zicht geven op hun sterktes en talenten, en die tegelijk toe leiden naar een werkplek op 
onbezoldigde basis, in de samenleving. Leerkrachten en orthopedagogen geven zelf blijk van de 
weinige tijd en ruimte om binnen het kader van het onderwijs met zulke intense, persoonlijke 
en ondersteunende trajecten aan de slag te gaan.

6.3. Begeleid Werken 

Op dit moment bestaat de methodiek van het begeleiden van mensen op de werkvloer onder 
de naam Supported Employment. Dit wordt in Vlaanderen georganiseerd door het Platform 
Begeleid Werken. In dit systeem worden mensen die geen bezoldigd werk kunnen doen, niet 
terecht kunnen in de sociale economie, ondersteund in het werken op reguliere werkplaatsen. 
KONEKT werkt voor het Letsco!-project samen met het Platform Begeleid Werken.

De langdurige opleidingen en korte modules met focus op werk geven mensen meer kansen op 
de werkvloer. Ze zijn beter opgeleid, staan sterker in hun schoenen en hebben meer kennis van 
de inhoud van hun job. Daarnaast wordt hun netwerk ook zeer sterk betrokken. De deelnemers 
van de opleidingen tot co-begeleider komen sneller in het circuit van Begeleid Werken terecht. 
Wij gaan met cursisten en hun netwerk op zoek naar een manier om blijvend aan de slag te gaan 
in een reguliere context. 

6.4. Focus op talenten: de waarderende bril 

Tijdens de opleidingen tot co-begeleider worden de cursisten en hun omgeving een specifieke 
visie meegegeven. De cursusbegeleiders gaan samen met de co-begeleiders en hun netwerk op 
zoek naar de talenten en sterktes van elk van hen. De stagebegeleiders, betrokken kleuterjuffen 
en werkplekbegeleiders uit de woonzorgcentra zijn aanwezig op enkele cursusdagen en worden 
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meegenomen in de theorie over talent die centraal staat in de opleiding. De juiste bril is namelijk 
erg belangrijk in het mee ondersteunen van de cursist en zijn leertraject. De cursisten leren aan de 
hand van verschillende methodieken op een waarderende manier naar zichzelf en anderen kijken. 

Deze wijze van waarderend kijken sluit sterk aan bij de manier van kijken die in Appreciative 
Inquiry (waarderend onderzoek) wordt gebruikt. Je gaat op een bepaalde, appreciërende manier 
naar je eigen leven kijken. Appreciative Inquiry (AI)20 is een manier om te leren en kijken die zich 
kenmerkt door een focus op wat goed gaat, op krachten en sterktes. Een hanteerbare manier om 
met deze talentvisie aan de slag te gaan, werd uitgewerkt door Luk Dewulf. In zijn boek ‘Ik kies 
voor mijn talent’ (2009) stelt hij dat het kiezen van waar je goed in bent, de weg is naar zelfrealisa-
tie en authenticiteit. Volgens hem zou dit de poort zijn naar het leveren van een positieve bijdrage 
aan de samenleving. Zijn idee is dat je door het ontplooien van je uniek talent steeds waardevoller 
wordt voor je omgeving (Dewulf, 2009). Talent kan pas tot uiting komen wanneer de geschikte 
context wordt gevonden, stelt Dewulf. Met de opleiding tot co-begeleider willen wij contexten 
aanbieden aan mensen waar hun talent kan bloeien, waar zij zichzelf kunnen laten zien.21

In de opleidingen gaan de cursusbegeleiders op zoek naar de talenten, en zoeken zij naar ma-
nieren om hefboomvaardigheden te ontwikkelen of de omgeving (bv. kleuterjuffen) in te zetten 
als hefboom om het talent zo krachtig mogelijk te laten stralen. Het werken aan vaardigheden, 
voelen dat je jezelf ontwikkelt en dat je groeit, versterkt het zelfbewustzijn (Deweer & Sergeant, 
2009). Daarbij komt dat het kennen van jezelf, van je sterktes en grenzen je steviger doet staan. 
Zo ervaren wij bij cursisten die de opleiding hebben afgerond dat zij assertiever worden, beter 
weten wat zij willen in hun leven. 

6.5. Methodieken Photovoice en Foto-elicitation 

Om mensen in dialoog te laten treden en op verhaal te laten komen, kiezen wij er in de oplei-
dingen voor om veel visuele, creatieve, beeldende en minder verbale methodieken te gebruiken. 
Zoals vooraf werd aangehaald, kunnen beelden de dialoog ondertitelen, en ondersteunen. Twee 
van die centrale methodieken zijn Photovoice en Foto-elicitatie. Beide methodieken komen te-
vens terug in de uitwerking van de app ‘Ebb’. 

Photovoice 

‘Beelden dragen bij tot de manier waarop we onszelf zien, hoe we onszelf definiëren en verhou-
den tot de wereld, en wat we waarnemen als significant anders. De les die een beeld ons leert, 
zit niet in zijn fysieke structuur, maar eerder in de manier waarop mensen het beeld in kwestie 
interpreteren.’ (Vrij vertaald naar Wang & Burris, 1997, p. 369-387).

Aan alle cursisten in de opleidingen tot co-begeleider in een kleuterklas of woonzorgcentrum 
vragen wij met een fototoestel vast te leggen wat zij het belangrijkst vinden in de opleiding. We 
maken namelijk gebruik van de onderzoeksmethodiek ‘Photovoice’ om door de ogen van de 
cursisten naar hun leertraject te gaan kijken. 
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Photovoice is theoretisch gestoeld op de ideeën van Paulo Freire. Deze stelde dat de visuele 
methode een middel is om mensen in staat te stellen kritisch te gaan nadenken over hun ge-
meenschap, de sociale en politieke machten, die hun alledaagse leven richting geven, te gaan 
bevragen. Hij maakte vooral gebruik van tekeningen die bepaalde realiteiten weergaven (Wang 
& Burris, 1997). Photovoice gaat een stap verder, door aan de slag te gaan met foto’s die door de 
personen, die zelf centraal staan in het onderzoek, zelf zijn genomen. 

‘Indien ik het verhaal in woorden zou kunnen vertellen, zou ik geen camera moeten mee sleu-
ren.’ (Vrij vertaald naar Wang & Burris, 1997, p.372). 

Aan de hand van de beelden die de cursisten zelf maken, gaan wij in dialoog met hen. Zij vertel-
len op welke manier de opleiding een meerwaarde was voor hun kwaliteit van leven, wie in hun 
leerproces belangrijk was, welke momenten zij nooit zullen vergeten. De cursusbegeleiders vin-
den op deze manier een ingang om op een diepgaande wijze met de cursisten in communicatie 
te gaan over de thema’s die zij belangrijk vinden. De foto’s worden op het eind van de opleiding 
door de cursisten verwerkt tot een deel van het portfolio. Het is hun verhaal in beeld. 

Foto-elicitatie

Het spreken na het bekijken van beeldmateriaal vinden we in de literatuur ook terug onder de 
term Foto-elicitatie. Foto-elicitatie is een methodiek waarbij foto´s aangeboden worden die te 
maken hebben met de te bespreken thema´s. Aan de hand van de foto´s wordt het gesprek opge-
bouwd (Vanderveen, 2008). Het beeld faciliteert de dialoog en begrenst ook de communicatie. 
Deze begrenzing is nodig en deugddoend zodat we bij een thema blijven en onze gedachten 
kunnen ordenen. Bijvoorbeeld bij het evalueren van de stage van de co-begeleiders bieden we 
verschillende foto’s aan die verschillende gevoelens verbeelden. De cursist mag zelf kiezen welke 
foto het best past bij zijn gevoel over de stage: hoe voel ik me op mijn werkplek, hoe voel ik me 
in de relatie met mijn werkplekbegeleider. Ze mogen zelf inhoud aan de foto verlenen. Ziet deze 
persoon op de foto er vermoeid uit, ontspannen, vrolijk, bezorgd,... De cursisten mogen één tot 
drie foto’s kiezen. Deze kleven we in het tussentijds evaluatiedocument, dat de basis vormt voor 
het gesprek op de werkplek. 

7. Het verhaal van Evi, co-begeleider in de kleuterklas 

Aan de hand van een verhaal illustreren we wat de opleiding tot co-begeleider in de kleuterklas 
kan betekenen voor de cursist, zijn omgeving en voor de maatschappij. De tekst vertelt het in 
woord, maar het beeld zegt minstens even veel. 

Evi is 27 jaar, en gaat dagelijks naar een dagcentrum. Ze droomt ervan met kinderen de werken. 
Het liefst zou ze minder tijd doorbrengen in het dagcentrum, en meehelpen in een kleuter-
school, waar ze met de kinderen kan spelen, hen troosten, de juf kan helpen. 
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Figuur 15: Evi, co-begeleider (Foto: Wouter Vanvooren, fotograaf Hart voor Handicap)

Evi volgt samen met 7 andere cursisten de opleiding tot co-begeleider in de kleuterklas bij ‘Lets-
Co!’. Ze leert er over hygiëne in de klas, over hoe de kleuters leren en hoe ze de wereld beleven. 
Maar ze leert ook veel bij over zichzelf: waar is ze sterk in, en hoe kan ze haar talenten inzetten 
in haar werk in de klas? Wat vindt ze moeilijk, en waar botst ze op haar grenzen? Evi loopt stage 
in een kleuterklas bij haar in de straat. Ze wordt hierbij begeleid door een stagebegeleider uit 
haar netwerk. De stagebegeleiders van de acht cursisten zijn jobcoachen, woonbegeleiders of 
persoonlijke assistenten ... 

Directie van de kleuterschool en kleuterjuf zijn blij met haar hulp. Drie halve dagen per week 
gaat Evi de juf ondersteunen. Samen maken ze een dagverloop: Evi maakt de vertelhoek klaar, 
helpt bij het koekmoment, begeleidt in de puzzelhoek, en gaat mee op de speelplaats. De kleuters 
tellen steeds af naar de dagen waarop juf Evi komt, en ook de juf is blij dat Evi haar kan helpen 
met de jasjes dicht doen, boekjes lezen, bekertjes drank uitschenken. Zo heeft zij meer tijd om 
de kinderen individueel te begeleiden. 

Evi vertelt dat ze zich beter in haar vel voelt. Ze gaat graag naar de school. De kinderen her-
kennen haar bij de bakker, in de supermarkt, en de ouders van de kleuters spreken haar aan 
op straat. Op het einde van de twaalf opleidingsdagen en twaalf weken stage die gelijktijdig 
lopen, krijgt Evi een leerbewijs. Dit is een portfolio waarop alles staat wat Evi leerde tijdens de 
cursusdagen. De cursusbegeleiders maakten samen met haar stagebegeleider, stagejuf en mede-
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cursisten een overzicht van alle talenten die zij hebben ontdekt tijdens het leertraject van Evi. Ze 
heeft een zeer sterk verzorgend talent: zij troost de kinderen graag, snuit de neusjes, ziet welke 
kinderen meer aandacht nodig hebben. Evi heeft ook een groot werktalent: de klas vegen, ma-
teriaal opruimen, tafels afvegen. Ook is ze zeer creatief. Ze bedenkt thuis activiteiten die ze kan 
doen met de kinderen, zoekt kleurplaten, schildert graag met de kinderen ... 

Na de opleiding wordt Evi door de cursusbegeleiders van de opleiding toe geleid naar Begeleid 
Werken. Ze mag verder blijven werken in de school als begeleid werker. Dit wil zeggen dat zij op 
onbezoldigde basis werkt, schouder aan schouder met de werkplekbegeleider, haar juf, onder-
steund door een jobcoach. 

Evi is gegroeid. Ze geeft aan zich beter te voelen, en nu te doen wat ze echt graag doet. Evi kreeg 
meer zelfvertrouwen, leerde zichzelf beter kennen. Ze leerde veel bij over wat ze vertelt met haar 
lichaamstaal, over hoe ze duidelijk grenzen kan stellen aan kleuters. In de opleiding leerde ze 
haar grenzen aanvoelen en aangeven, neen zeggen. 

8. Yes I can

8.1. Portfolio 

Aan het eind van de opleiding tot co-begeleider (na afronding van de cursusdagen en stage die 
ongeveer 7 maanden in beslag nemen) geven we neerslag van alle talenten, uitdagingen en ver-
gaarde competenties mee in de vorm van een leerbewijs. De bedoeling van dit soort persoonlijk 
portfolio is dat deelnemers iets onder de arm hebben, als bewijs van deelname. Maar belang-
rijker is dat dit een verslag is van hun persoonlijke groei, van hun ondersteuningsnoden op de 
werkplek, en in het bijzonder een verslag van hun talenten en krachten die zij willen inzetten in 
het werken met kleuters of ouderen. Dit is niet alleen van belang voor de nadruk op het leertra-
ject dat zij aflegden, maar ook een handig instrument bij het aanspreken van mogelijke nieuwe 
werkplekken in de toekomst. 

Wij ervaren de grote meerwaarde van erkenning die de cursisten ontvangen naar aanleiding 
van de uitreiking van de leerbewijzen als iets heel krachtigs. De cursisten voelen zich trots, de 
spotlights zijn op hen gericht, zij krijgen de kans om te laten zien aan hun omgeving dat zij 
ergens goed in zijn. 

8.2. Verhoogde kwaliteit van bestaan 

Prof. Dr. Claudia Claes onderzocht welke factoren een invloed uitoefenen op de kwaliteit van 
bestaan van mensen met een verstandelijke beperking (Claes, Van Hove, Van Loon, Vande-
velde & Schalock, 2012): (1) De aanwezigheid van een natuurlijk netwerk. (2) Het gebruik van 
‘person-centered planning’ strategieën (die streven naar inclusieve oplossingen voor de eige-
naar van ‘het plan’) (O’Brien & O’Brien, 2000), (3) Een bepaalde rol mogen en kunnen opne-
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men in de samenleving. Hieraan is status verbonden: men voelt zich betrokken bij anderen en 
bij de samenleving, men ervaart waardering en erkenning. (4) Opleiding, training en vorming 
(zowel formeel als informeel). (5) Betrokkenheid en engagement van de omgeving en interac-
tie tussen de persoon en de omgeving. Als iemand met beperkingen de kans krijgt om initiatief 
te nemen in de samenleving sterkt dit het zelfvertrouwen en de mogelijkheden tot persoonlijke 
groei. (6) De aanwezigheid van ondersteunende technologie. Hiermee samenhangend is ook 
het ervaren van een onafhankelijker leven van ontzettend groot belang. (7) Een zinvolle en pas-
sende job in het vrijwilligerswerk.

In de uitbouw van het opleidingcentrum hebben meerdere thesisonderzoeken plaatsgevonden. 
In 2011 werd door auteur Lien Verreyt de invloed van deelname aan de opleiding tot co-begelei-
der in de kleuterklas op de kwaliteit van leven van de cursisten onderzocht in een masterproef 
(Verreyt, 2011).

Uit dit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leven van de cursisten na afronden van de opleiding 
op bepaalde domeinen sterk is verbeterd. Zo geven de meeste cursisten aan dat zij sterk het ge-
voel hebben meer controle te hebben verworven over hun eigen leven, zelf meer aan het stuur te 
zitten. Zij staan sterker in hun schoenen, weten beter waar ze heen willen met hun leven, heb-
ben meer veerkracht, voelen zich gesterkt om meer zelf te bepalen wat zij met hun leven doen. 
Ze zien meer kansen om deel te nemen aan de maatschappij. Zij voelen zich empowered om 
keuzes te maken inzake dingen die zij zelf belangrijk vinden. Mensen die zelf hun leven bepalen 
verdienen een bepaalde vorm van respect in de maatschappij, worden door hun omgeving ge-
waardeerd. De co-begeleiders gaan zichzelf meer gaan waarderen, graag zien. De opleiding heeft 
een belangrijke bijdrage in het persoonlijk groeien van mensen.

Eén van de meest centrale outcomes van dit onderzoek is dat de cursisten aangeven dat zij zich 
erkend voelen. Zij kunnen iets betekenen voor hun omgeving, kunnen zich nuttig maken. Zelf 
kunnen zorgen voor mensen, eerder dan louter ontvangen van ondersteuning, geeft een sterk 
zelfwaardegevoel.

De erkenning en waardering die de cursisten ontvangen van hun netwerk, maakt hen ongeloof-
lijk fier. Het ervaren van die wederkerigheid kwam duidelijk naar voren in het onderzoek. 

8.3. Een actieve rol opnemen in de samenleving geeft betekenis 

Als co-begeleider kan je een rol opnemen in de samenleving. De rol die een persoon met een 
beperking kan opnemen blijft nu niet louter beperkt tot bewoner of gebruiker, cliënt. Zij kun-
nen als begeleid werker rollen opnemen als collega, medewerker, ondersteuner. Co-begeleider 
zijn in de samenleving verleent mee identiteit. Mee kunnen werken in een reguliere context, 
deel uitmaken van een werkplek en er nodig zijn leidt tot een verhoogde status, en verbeterd 
gevoel van eigenwaarde. 

In zijn boek ‘Identiteit’ (2012) schrijft Paul Verhaeghe dat identiteit een constructie is, die mee 
wordt geconstrueerd door de omgeving. Net omwille van die belangrijke rol die wordt toege-
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schreven aan de context, is het zo belangrijk dat wij inzetten op die omgeving. Net daarom is 
een omgeving die de nodige kansen biedt zo belangrijk. De grote rol van de context in de onder-
steuning van de cursist tijdens en na de opleiding tot co-begeleider werd uitvoerig onderzocht 
door Jolien Smis in haar masterproef ‘Co-begeleiderschap in de kleuterklas van mensen met een 
belemmering: de rol en visie van de context’ (Smis, 2013).

De opleiding draagt bij tot community based living (op een volwaardige manier deelnemen aan de 
samenleving) en lokale netwerkvorming. Als belangrijk doel wordt vooropgesteld dat we mensen 
op lokaal niveau willen overtuigen mee te werken aan de inclusieve ondersteuning van mensen 
met een beperking. Zij nemen een rol op in de maatschappij als actieve, verantwoordelijke burgers, 
los van de woon- of werkvoorziening waaraan zij zijn verbonden. Ze gaan op een actieve manier 
aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling en versterking van hun netwerk (Verreyt, 2011).

9. Belonging 

9.1. Wat is ‘belonging’?

Belonging – het idee dat iedere persoon afhankelijk is van andere personen in zijn doen en 
laten  – is een centraal uitgangspunt binnen KONEKT en binnen de deelwerking ‘LetsCo!’. 
 Belonging – erbij horen – geeft zin aan het leven (Sergeant en Verhaest, 2010).

De betekenis hiervan is: ‘Mensen worden wie ze zijn, in interactie met hun omgeving. Groeien 
als mens kan slechts in relatie. Mensen worden geboren in een gezin, een familie, een buurt 
en moeten daar in eerste instantie kunnen groeien met behulp van passende ondersteuning. 
Mensen met een beperking mogen bijgevolg niet worden gesegregeerd van de samenleving. Als 
volwaardige burgers hebben ze rechten als een ander. ‘Inclusie’ betekent niet ‘erbij horen’, maar 
mee-maken, mee-beslissen, mee-creëren’(Sergeant & Verhaest, 2010, p. 16).

9.2. ‘Room for Belonging’

Op de Disability Studies International Conference 201322 in Amsterdam gaf Prof. Dr. Ann Turn-
bull23 een pittige lezing over het thema van het congres: ‘Belonging’. Ann Turnbull sprak over 
‘the room for belonging’. Het is niet voldoende om te zeggen dat mensen met een verstandelijke 
beperking het recht hebben op participatie, erbij horen, mee-maken en mee-werken, op een 
kwaliteitsvol en rijk leven. De samenleving moet ook ruimtes creëren om dit te kunnen waarma-
ken. Volwassen mensen met een beperking staan vaker ‘buiten de samenleving’. Ze worden door 
de samenleving gepercipieerd als ‘zij die niet af zijn’, ‘degenen waar iets mee is’ (Van Houten, 
2004). We verdelen in twee kampen: ‘zij’ ten op zichte van ‘wij’. 

Ann Turnbull constateert dat mensen met een verstandelijke beperking vaak geen leven heb-
ben waarvan wij denken: ‘O dat wil ik ook.’. Zij stelt de vraag: ‘Hoe komt het dat mensen met 
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een verstandelijke beperking meestal geen benijdenswaardig leven (‘enviable life’) hebben?’. Wat 
veroorzaakt het verschil tussen ons leven en het leven van mensen met een beperking? 

Wat is nodig om een kwaliteitsvol en rijk leven te hebben, een leven dat wij graag zouden heb-
ben? Ann Turnbull geeft hierop drie antwoorden: Als eerste hebben we anderen nodig die we 
vertrouwen en die blijven tot de dood. We hebben een gemeenschap nodig waarin we mogen 
en geven en ontvangen en waar we ons thuis voelen. Tot slot hebben we mensen en organisaties 
nodig die ons ondersteunen om onszelf te verwezenlijken, onze toekomstplannen waar te ma-
ken op basis van onze mogelijkheden, contexten, talenten en beperkingen.

9.3. Ondersteuning in alle levensfasen 

Erbij horen, ruimtes betreden in de samenleving en daarbinnen werken en leven, je verbonden 
weten … is voor mensen met een verstandelijke beperking vaak enkel mogelijk mits de gepaste 
ondersteuning, vorming en opleiding. Met ‘gepast’ bedoelen we hier: aansluitend op iemands no-
den en wensen, met voldoende frequentie en intensiteit maar vooral ook georganiseerd vanuit het 
reguliere (familie, vrienden, dorp, omgeving …) en met voldoende ‘aarding’ in de samenleving. 

Uit onderzoek van Ann Turnbull blijkt dat ontzettend geïnvesteerd wordt in reguliere onder-
steuning tijdens de eerste levensfase van mensen met een verstandelijke beperking. Kinderen 
en jongeren krijgen ondersteuning van thuis, van school, van reguliere sport- en vrijetijdsorga-
nisaties. Het gezin is vaak nog heel present in de ondersteuning. Het natuurlijk en het profes-
sioneel netwerk ondersteunen de jonge persoon met een verstandelijke beperking om talenten 
te ontwikkelen, te leren en te ontdekken. 

Als mensen met een beperking de leeftijd van de (jong)volwassenheid bereiken, worden zij 
voorbereid op een leven in de samenleving. Veel mensen met een verstandelijke beperking dro-
men niet van een dagcentrum, waar ze in een gesegregeerde setting gaan werken, maar van een 
gewone job: kleuteronderwijzer, tuinier, vrachtwagenchauffeur, kapper, dierenverzorger, teke-
naar, bejaardenverzorger …

Om deze dromen en plannen effectief te realiseren, hebben mensen met een verstandelijke be-
perking als jongvolwassene, als volwassene, als senior vaak veel ondersteuning nodig. We vin-
den het belangrijk hierbij op te merken dat dit niet enkel voor mensen met een verstandelijke 
beperking geldt. 

Om ‘belonging’ voor mensen met een verstandelijke beperking te realiseren zal levenslange re-
guliere ondersteuning vanuit en in de samenleving dus van wezenlijk belang zijn. Wetende dat 
ouderwordende mensen met een verstandelijke beperking vaak geconfronteerd worden met een 
steeds kleiner wordend persoonlijk netwerk, is dit absoluut geen makkelijke opgave.
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9.4. De link met de opleidingen in LetsCo!

We ervaren dat de studenten binnen LetsCo! kunnen werken (op onbezoldigde basis) mits zij 
beschikken over voldoende zelfvertrouwen, een positief (edoch realistisch) zelfbeeld, de juiste 
opleiding en voorbereiding. Wat heeft het netwerk nodig: overleg tussen alle partijen, zoeken 
naar de juiste context, aanpassing van de reguliere context …

Ann Turnbull pleit voor ‘Room for Belonging’24: er moet ruimte zijn in de samenleving om een 
actieve rol te kunnen opnemen. Het gaat over een dialectiek die voortdurend is beweging is: de 
samenleving dient ruimtes te creëren om op een actieve manier deel te kunnen nemen. Het gaat 
over ‘mogen worden’. Tegelijk dienen mensen ondersteund te worden om sterker te worden in 
het opnemen van een rol. Mensen worden aangesproken een actieve rol als volwaardig burger 
op te nemen in de maatschappij. Of zoals Bart Peeters het zingt: ‘Het is niet wat het is, het is wat 
je ermee doet’25. 

Laat ons de wijze woorden van Bart Peeters verbinden met de wijze woorden van Prof. Ann 
Turnbull. Ook de jonge mensen die nu naar het buso gaan, ook de mensen met een verstande-
lijke beperking die wij mogen ontmoeten in de opleidingen, hebben talenten, en hebben recht 
op een inclusieve èn ondersteunende omgeving waar mensen geloven in dit talent en in hun 
kans om ‘iemand te worden’ in de samenleving. En de keuze voor een leven met ‘meer focus op 
inclusief ’ en ‘minder segregatie’, kan op elk moment van het leven genomen worden. ‘Het maakt 
niet uit hoe lang je de verkeerde weg nam, maar wanneer je je realiseert dat je verkeerd bent, 
draai je om’26 (Vrij vertaald naar Turnbull). 

10. Toepassing van de app ‘Ebb’ voor de opleiding 
en de praktijk van co-begeleiders

10.1. De clou

Je hebt er als lezer lang moeten op wachten maar hier komt het verhaal van het doctoraatson-
derzoek (Sofie Sergeant en onderzoeksteam) en het opleidingscentrum Letsco! (Lien Verreyt en 
collega´s) samen. 

Zoals vermeld werkt ‘LetsCo!’in de opleidingen tot co-begeleider toe naar een portfolio. Dit is 
de neerslag van de ervaringen die de cursisten in de opleiding mee kregen, tijdens de cursus-
dagen, maar ook op de stage etc. Dit portfolio bestaat op dit moment uit een oplijsting van de 
verschillende modules die werden behandeld in de cursus, een oplijsting van de talenten van de 
cursisten en de photovoice-selectie die de cursisten zelf maakten. Met dit portfolio hebben de 
cursisten een mooi overzicht in handen van hun leertraject. Zij kunnen met dit onder de arm 
naar toekomstige werkgevers stappen als begeleid werker. 

Met dit portfolio stuurt ‘LetsCo!’ mensen opnieuw de wereld in, gewapend met meer zelfken-
nis, een hoger zelfwaardegevoel, een realistischer zelfbeeld. Ze mogen zelf richting geven aan 



De dialoog ondertiteld met beelden 185

de manier waarop ze hun sterktes inzetten in de samenleving. De co-begeleiders worden mee 
actieve bepalende actor van hun leven. 

De app zou een grote meerwaarde kunnen bieden voor het documenteren en in beeld brengen 
van het leerproces tijdens de opleiding. De photovoice zou digitaal kunnen worden georgani-
seerd, er zouden foto´s gemaakt kunnen worden van de stage en de vormingen … Op die ma-
nier kan de cursist alle actoren rond zich betrekken bij zijn leerproces en kunnen de sterktes en 
talenten visueel krachtig worden verbeeld. 

De app wordt een instrument van mensen om hun leven in beeld te brengen. Dit heeft een 
heel verbindende, waarderende werking, en doet focussen op zichzelf. De app doet naar binnen 
gaan, zet de lens scherp op het eigen leven. 

Dat de app mensen verbindt bewijst ook dit hoofdstuk: een samen denken en samen schrijven 
van twee auteurs. Wij hopen ook jou te kunnen verbinden via onze oproep (10.3.). 

10.2. Bedenkelijke blikken

Om te vermijden dat het doctoraatsonderzoek eindigt op een bibliotheekschap, verbinden we 
dit onderzoek aan de creatie van een instrument voor mensen met een verstandelijke beperking 
waardoor ze beeldmateriaal kunnen verzamelen en inzetten in dialoog en situaties in wonen, 
werken en vrije tijd. Vandaag krijgen we soms bedenkelijke blikken bij het idee om een app te 
maken voor mensen met een beperking: kunnen zij dat wel? Zij hebben toch geen smartphone? 
Kunnen zij daar wel mee werken? Hebben zij hier geld voor? 

Figuur 16:Cartoon (Bron: ZAK, http://www.demorgen.be/fotografie/zak-cartoons-fd176efc/)
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Met de ontwikkeling van de deze app willen wij discussie aanwakkeren over de beeldvorming 
rond volwassenen met een beperking. Zoals aangehaald willen wij van rechts naar links denken, 
en uitgaan van mogelijkheden. We willen ‘durven doorgaan’, voluit gaan, en de vele digitale 
mogelijkheden van vandaag inzetten om de kwaliteit van leven van vele mensen te verhogen. 

We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen beschikt over een smartphone, en we er niet mogen 
vanuit gaan dat begeleiders, opvoeders en ondersteuners hier handig mee weg kunnen. Maar 
we weten we ons geïnspireerd door goede praktijkvoorbeelden die nu reeds het bewijs leveren 
dat apps voor mensen met een beperking wérken. Voorbeelden als Cloudina27 en Blue Assist28, 
digitale toepassingen die mensen met een verminderde zelfstandigheid ondersteunen in het 
dagelijks leven, zijn mooie succesverhalen. 

We zijn ons tegelijk bewust van het gevaar dat we mensen ‘over het paard tillen’ of dat mensen 
zichzelf gaan overschatten. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat in de app enkel ‘mooie leu-
gens’ voorkomen (10.3).

Men moet eerst een veilige basis hebben voordat een mens geneigd is om naar buiten te treden. 
Ontmoetingen kunnen alleen plaatsvinden als mensen zich veilig voelen en als er ruimte is voor 
hun ‘anders zijn’ (Jongerius, Meininger, Renders & Roelofsen, 2014). De app kan voor mensen 
met een verstandelijke beperking een ordening van materiaal maar ook structuur en veiligheid 
bieden waardoor zij zich meer ‘in de wereld’ wagen. De app dient dan als ‘voorbereide omge-
ving’, op basis waarvan dialoog kan ontstaan.

Jan Steyaert, lector aan de Fontys Hogeschool, spreekt over ‘de steeds groter wordende digitale 
kloof ’. Mensen zonder internetervaring, dreigen steeds verder achter te lopen op mensen die 
ervaren zijn en steeds meer toepassingen ontdekken en gebruiken. 

Het veilig participeren binnen de digitale samenleving, e-inclusie, is een thema dat vraagt om 
aandacht (Steyaert, 2008). Mensen met een verstandelijke beperking gaan, mits ondersteuning 
door familie en begeleiders, meedoen als ze meetellen. Tegelijkertijd gaat het beleid van de over-
heid ervan uit dat je pas meetelt als je meedoet (Jongerius, Meininger, Renders & Roelofsen, 2014).

We willen een gebruiksvriendelijke elektronische applicatie creëren. Via een content manage-
ment system kunnen beelden toegevoegd worden aan de database die de app zal gebruiken. 
In mensentaal betekent dit dat de applicatie zowel via een smartphone als via een computer of 
laptop kan gebruikt worden. 

10.3. Eindigen in schoonheid

Tot slot willen we eindigen in schoonheid, maar dan wel in de schoonheid van het onvolko-
mene. We verbinden ons hiermee met ideeën uit de uit Japan afkomstige filosofie ‘Wabi sabi’. 

Wabi komt van wabiruba. In het Japans betekent dit zowel ‘hunkeren naar soberheid’ als ‘een-
zaamheid en verlatenheid’ en ‘bevrijding van de dwang van de materiële wereld’. ‘Sabi slaat op 
de vergankelijkheid en het nostalgische gevoel dat daarmee samen gaat: het besef dat alles voor-
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bijgaat. Beide woorden samen betekenen – vrij vertaald – eenvoudig leven in een tijd die voor-
bijgaat én dat zonder moeite aanvaarden (Weidner, 2007).

‘Wabi sabi staat dus niét voor het majestueuze en het overweldigende, maar wél voor het kleine, 
het verborgene, het weifelende en vergankelijke. Wabi-sabivoorwerpen tonen dat schoonheid 
vaak in details zit, en ook in het onvolkomene. Ze tonen ons dat we niet voor alles een antwoord 
klaar moeten hebben. Ze tonen dat onze problemen van voorbijgaande aard zijn, dat de tijd 
wonden verzacht. En ze bewijzen dat elke persoon uniek is, juist omdat onze onvolkomenheden 
ons van alle anderen onderscheiden’ (Weidner, 2007).

Als we werken aan een applicatie waardoor mensen met een verstandelijke beperking hun eigen 
ideeën met zich mee kunnen dragen, en hierdoor sterker in die wereld kunnen staan en hun 
eigen spraak kunnen ondertitelen met beelden, dan hebben we dit wabi-sabi-idee in ons achter-
hoofd. Doel van de app is niet een leugenachtige droomwereld te scheppen maar schoonheid te 
zien in het ‘onvolmaakte leven’. 

Surfend op deze geruststellende en milde gedachte nodigen we je uit om stil te staan bij je eigen 
leven en wat jou levenskwaliteit verschaft. We verwachten de applicatie in 2016-2017. Tot dan 
èn daarna willen we de database voor de app blijven aanvullen met nieuwe afbeeldingen. De 
uitnodiging om ons afbeeldingen, foto´s en illustraties door te sturen die passen bij de acht le-
vensdomeinen van kwaliteit van bestaan blijft dus gelden. Op die manier kunnen we de database 
met beeldmateriaal telkens updaten en verrijken. We hopen dat je antwoordt op onze oproep en 
kijken uit naar ontzettend veel en gevarieerd beeldmateriaal dat ‘kwaliteit van bestaan’ in beeld 
brengt. Je kan het vergelijken met straatjutten29: onbevangen rondlopen, waarnemen, uitzoeken 
en ‘meenemen’ in de vorm van een foto of een beeld. En niet vergeten ons het resultaat van je 
straatjutten door te sturen…

OPROEP 

Oproep 1
Het verzamelen van de tekeningen gebeurt in samenwerking met KUNSTWERKT vzw, orga-
nisator van de Belgische versie van het tekenfestival The Big Draw30. Op dit openbaar evene-
ment vroegen wij het brede publiek een eigen invulling te geven aan het begrip ‘kwaliteit 
van bestaan’. 

Wij zoeken nog mensen die willen meetekenen en –fotograferen. Je hoeft je hiervoor niet te 
verplaatsen.

Stuur je zelfgemaakte tekening door naar: info@kunstwerkt.be. Ook zelfgemaakte foto´s, 
foto´s van eigen composities en andere creatieve 2Dbeelden zijn welkom. De vraag hierbij 
is: wat is voor jou onmisbaar, heel belangrijk in je leven? Wie of wat bepaalt jouw kwaliteit 
van bestaan. Eens we je tekening ontvangen hebben, krijg je van ons een kleine vragenlijst 
toegestuurd. 
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Oproep 2
Bekijk samen met mensen met een verstandelijke beperking de website http://www.beeld-
spraak.ugent.be en meld31 ons hoe mensen omgaan met het swipen van beelden. Vinden zij 
het fijn om te doen? Hoe lang houden zij dit vol? Lokt het gesprek uit?

Oproep 3
Bespreek ons applicatieplan met mensen met een verstandelijke beperking en met collega´s 
en persoonlijk netwerk en meld ons jouw feedback en tips. 

Wij bedanken alvast hartelijk voor je medewerking.

Noten
1 Sofie Sergeant werkte de voorbije jaren en Lien Verreyt werkt nog steeds voor netwerkorganisatie KONEKT. 
2 www.konekt.be/winkel
3 We lichten het concept ‘tekenlabo’ toe onder 4.2.
4 Onderzoeksmethodieken photovoice en foto-elicitatie worden verder uitgelegd bij 6.5. 
5 Het video-interview – dat Didier Rammers van het Centrum voor Consultatie en Expertise hield met Em. Prof. 

Dr. Anton Došen – maakt onderdeel uit van het project ‘Hollandse Meesters in Gesprek’ van het CCE. Voor 
meer informatie zie http://hollandsemeesters.cce.nl. Het volledige interview kan gezien en beluisterd worden via: 
https://www.youtube.com/watch?v=eyNp1bjFulY.

6 Een infographic (information graphic) of informatieve illustratie combineert tekst en beeld voor het weergeven 
van informatie, data en kennis. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan in de vorm van een grafiek, instructieve tekening, 
een kaart ... Deze techniek wordt toegepast als verklarend beeld of met educatieve doeleinden door journalisten, 
bij openbaar vervoersregelingen, in financiële verslagen of voor wetenschappelijke en educatieve doelen.

7 Meer info op http://sunnibrown.com/doodlerevolution of Roam, D. (2012).
8 Meer info via www.siho.be, www.cast.org/udl/ en http://ctfd.sfsu.edu/udl-resources
9 Onze app is dan wel geen implantaat, maar we zien hier toch een link naar de bionica. ‘In de bionica onderzoekt 

men de werking van natuurlijke systemen en organismen om vervolgens de technologische toepassing ervan te 
bekijken.’ Seys, A., 2014, p. 3.

10 We willen hier aan toevoegen dat ook mensen zonder verstandelijke beperking vaak eerder associatief over het 
eigen leven vertellen, van de hak op de tak springen, in plaats van chronologisch te berichten.

11 We bepalen geen einddatum aangezien de database in de toekomst blijvend zal moeten aangevuld worden.
12 QOL staat voor Quality of life (kwaliteit van bestaan).
13 Aangemaakt via http://wheeldecide.com/
14 Mensen creëerden verzamelingsruimtes waarin kostbare kunstwerken (Artificialia), zeldzame natuurelementen (Na-

turalia), wetenschappelijke instrumenten (Scientifica), exotische objecten (Exotica) en onverklaarbaarheden (Mirabi-
lia) bewaard en tentoongesteld werden. Tentoonstelling, gezien in Berlijn: Me Collectors Room Stiftung Olbricht.

15 Een bidprentje, gedachtenisprentje of doodsprentje is een klein kaartje dat binnen de Katholieke Kerk als herin-
nering aan het overlijden wordt verspreid in de kerk.

16 www.letsco.be
17 www.gelijkerechten.be
18 www.begeleidwerken.be
19 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.
20 Grondleggers zijn Ron Fry en David Cooperrider. 
21 Collega Stef Thienpont geeft binnen vormingcentrum VONX, onderdeel van KONEKT, kortlopende vormingen 

‘aan de slag met mijn talent’ aan volwassenen met een beperking en aan hun netwerk.
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22 http://disabilitystudies.nl/disability-studies-international-conference-2013
23 Prof. Dr. Ann Turnbull, Beach Center on Disability: Co-Founder, Co-Director, Distinguished Professor, University 

of Kansas.
24 Prof. Dr. Ann Turnbull, gehoord op het Disability Studies International Conference 2013.
25 Bart Peeters, www.bartpeeters.net
26 Prof. Dr. Ann Turnbull, gehoord op het Disability Studies International Conference 2013.
27 www.cloudina.eu/nl
28 www.blueassist.eu/nl
29 Een concept van Richard Stomp: www.straatjutten.nl
30 www.thebigdraw.be
31 Voor vragen omtrent het onderzoek, de ontwikkeling van de applicatie en voor feedback: www.konekt.be/projec-

ten/ebb of via sofie.sergeant@ugent.be
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