
Participatie vanuit ervaringsdeskundigheid: ‘Waar een wil is, is werk’ 
 

‘Ze zeggen dat ik niet kan werken’, zo luidde de titel van het verhaal van Didier Peleman 

in het scholingsprogramma van SMZ en Disability Studies in Nederland (DSiN). En nee – 

betaald werk doet hij niet, maar met zijn verstandelijke beperking doet hij volop mee in 

de samenleving. “Waar een wil is, is werk.” 

Peleman is als actief vertegenwoordiger van de self advocacy-beweging in Gent 

ervaringsdeskundige als geen ander. Allereerst is hij penningmeester van Onze Nieuwe 

Toekomst, een beweging van en voor mensen met een verstandelijke beperking in Vlaanderen. 

Hij is ook politiek actief. In 2012 was hij namens de christen-democraten zelfs kandidaat voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in Gent. En daarnaast doet hij nog veel meer. 

Sociaal talent 

In de Vrije Universiteit illustreerde hij op donderdag 2 oktober zijn 

verhaal aan de hand van zijn gevarieerde weekindeling, 

geassisteerd door zijn secondant en goede vriend Geert van Hove, 

hoogleraar aan de Amsterdamse VU en in Gent. Want: “Waar een 

wil is, is werk”, aldus Peleman en Van Hove. 

Peleman zorgt voor het uitvoeren van zijn activiteiten voor een duidelijke structuur in zijn leven en 

krijgt de nodige ondersteuning. “Liever dit dan een beschutte werkplaats”, vindt hij, onder meer 

vanwege de vele sociale contacten die hij in zijn dagelijkse bezigheden opdoet. En dat is ook 

precies wat hem drijft. 

Van Hove: “Ik ben jaloers op zijn sociale vaardigheden. Hij heeft een talent voor sociale contacten. 

Daar wil hij wat mee doen.” 

 

Wat doet Didier Peleman? 
Veel – heel veel. Een greep uit zijn activiteiten: 

Elke maandag werkt hij voor het project CICI, dat (onder meer) nieuwe en creatieve oplossingen 
bedenkt voor problemen die mensen met een beperking ervaren op het vlak van werken, wonen, 
vrije tijd, relaties. 

Op dinsdag en woensdag werkt hij voor Onze Nieuwe Toekomst: de e-mail, de Facebookpagina en 
de boekhouding worden bijgewerkt. Contacten worden gelegd en onderhouden, vergaderingen 
bijgewoond. 

Op woensdagavond is hij ‘terreinafgevaardigde’  bij een zaalvoetbalclub. Geen geringe taak: de 
zaalvoetballers zijn soms een ‘zootje ongeregeld’, dat Peleman in het uiterste geval van het terrein 
moet zetten. 

De donderdag staat in het teken van zijn politieke werk: thuis leest hij stukken die hij krijgt. 
Vrijdags is hij actief in zijn eigen buurt. Zo organiseerde hij voor de Belgische tegenhanger van 
het radio-evenement Serious Request een buurtdiner om geld in te zamelen voor het goede doel. 



Ook in de weekends zit Peleman niet stil. Dan zijn er vergaderingen van Onze Nieuwe Toekomst. 
Bij de thuiswedstrijden van profvoetbalclub AA Gent begeleidt hij bezoekers naar hun plek (al is 
hij zelf supporter van concurrent KSC Lokeren). 

 

Ondersteuning 

Bij veel van zijn bezigheden krijgt hij ondersteuning. Moeilijke woorden, afkortingen, kleine letters, 

lange teksten: daar heeft hij hulp bij nodig. Een Tina doet samen met hem de boekhouding van 

Onze Nieuwe Toekomst, en ook bij andere activiteiten krijgt hij coaching. Ook hier komen zijn 

sociale vaardigheden goed van pas. Van Hove: “Hij weet heel goed hulp in te schakelen.” 

Wat levert het op? “Het is een social return on investment en dat is natuurlijk moeilijk te 

berekenen”, aldus Van Hove. En welk cijfer geeft Peleman zelf aan zijn mate van participatie? “Een 

8!”, vindt Peleman, zeker sinds een bezoek aan Roemenië, waar hij zag dat mensen met een 

beperking daar veel minder kansen hebben. 

 

 

 

Betaald werk?  

Complimenten vanuit de zaal aan het adres van Peleman waren er volop. 

Maar wat als je als verzekeringsarts of arbeidsdeskundige  Didier op het spreekuur krijgt? Kun je 

dan zeggen: als je dit kunt, dan kun je ook werken? Of zet dat zoveel druk op iemand, dat hij 

minder bereikt? Welk advies kun je dan geven als UWV-professional? De taak van UWV ligt 

uiteraard op het vlak van betaald werk, maar misschien lukt participeren soms beter met een 

uitkering, opperen de aanwezigen. 

Het bleef een vraag zonder antwoord, maar die volop stof tot verder nadenken gaf… 



 

Over het scholingsprogramma van SMZ en DSiN 
Deze workshop was de derde in een scholingsprogramma van UWV-SMZ en DSiN. Het programma 
heeft als doel bij te dragen aan de bevordering van een volwaardige participatie van mensen met 
een beperking. De reeks bestaat uit incompany workshops, die het thema arbeidsparticipatie 
telkens vanuit een andere invalshoek belichten. 

Volgende bijeenkomst 
Er volgen nog twee bijeenkomsten in deze serie. De volgende is op donderdag 18 december en 
heeft als onderwerp ‘(Arbeids)participatie aan de keukentafel’. 

Daarbij staat het Almeerse project de Inclusieve Stad centraal. Projectleider Edwin Luyzen de 
Vos en (vanuit DSiN) Alice Schippers delen daarbij hun ervaringen met het integreren van lokale 
initiatieven, waarbij de persoonlijke levensgebieden onderwijs, werk, zorg, ondersteuning en vrije 
tijd het vertrekpunt vormen. 

Aanmelden kan bij Irene van Helden van DSiN. 
 


