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Introductie 
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Onderzoeksthema’s: 

 Disability (beperking) & identiteit 

 Hoe hangen concepten als identiteit en ervaren positie samen met zorg?  

 Hoe kunnen professionals zorg verbeteren vanuit de ervaring van mensen 

met beperkingen?  

Vandaag: 

 Korte introductie onderzoek 

 Drie Critical Incidents uit lezing Belonging 

Metareflectie adhv dilemma’s  

 Bespreking 
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Beau 

 Zoektocht naar beperking 

 

 Insiders perspectief 

 

 Schuilnaam 
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Onderzoek naar blogs 
 
 Aantal:  133 

 Periode:   2010-2016  

 Gepubliceerd op:  

Eigen blog (2010-2012) 

Website zorgorganisatie 

 Gebruikt voor: 

Bijeenkomsten zorgorganisatie 

Column in personeelsblad 

Overigen enkel voor de blog 
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Recent: lezing rond Belonging 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lezing DS bij de Lunch 

 Being, becoming en belonging zijn onlosmakelijk verbonden. Factoren in in 

construct ‘Identiteit’ 

 

 Belonging: 

 ‘Thuis’ voelen 

 Een onderdeel voelen van een gemeenschap 
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Thuis voelen 
 Recent verhuisd 

 Nieuwe aanvraag voor aangepast vervoer 

 Eén zin duwt Beau terug in het ‘lidmaatschap’ van een groep 

 

Implicaties: 

 Sta stil bij de blijvende impact van labels 

  Laat ruimte aan mensen met beperkingen die niet bij een specifieke groep willen horen 

 Creëer ruimte voor zowel gedrag (geven) als voelen / ervaring (ontvangen) 

 
 

Critical incident I – geen keus 
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Reflectie – dilemma I 
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Dubbele pet 

 
Veel onderzoekers binnen Disability Studies, zeker rond mensen met verstandelijke beperking, zijn 

afkomstig uit het systeem dat zij mede onderzoeken. Of zijn zelfs onderdeel van... 

 

Vragen: 

- Hoe bewaar je objectiviteit 

- Maar ook: systeem niet afvallen.  

- Tegenstelling idealen onderzoek – praktijk; ‘zweverig vs realistisch’ 
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 DSiN Conferentie in Amsterdam 

 Beau: moeilijk, want: confronterend; (Dis)abling Environment 

 

Implicaties: 

 Onderzoek biedt in parallelprocessen een voorbeeld voor zorg 

 De grote waarde van participatief onderzoek ligt in het proces 

 Conflicterende rollen!  

 

Onderdeel voelen van gemeenschap 

Critical incident II – conferentie 
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Reflectie – dilemma II 
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Verantwoordelijkheid 
 

De impact die Beau ervaart van het congres is anders die van mij.  

 

Vragen: 

- Mag ik dit van Beau vragen? 

- Hoe om te gaan met de melding achteraf -> nazorgteam?  

- De impact op mijzelf: ik kan de werkelijkheid niet mooier maken. Helpt het onderzoek wel echt 

mee?  
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Bijdragen aan de ontwikkeling van gemeenschap 

 Intentie: bijdragen aan de kwaliteit van zorg 
 

Implicaties: 

 Being kan niet zonder Belonging 

 Blijf bespreken hoe samenwerking bijdraagt aan een positief geleefde ervaring van Belonging 

 Complexiteit van onderzoek: data kunnen ‘ontwikkelen’ tijdens het proces, de betekenisgeving kan 

veranderen 

 

 

 

 

Critical incident III – baan 
 

Hanna Peels & Beau | DS bij de Lunch | September 2019 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlpbH6p9fLAhWElQ8KHf_rAKMQjRwIBw&url=http://disabilitystudies.nl/&bvm=bv.117218890,d.bGQ&psig=AFQjCNGsysJSsO9fpinyd4aSH020HVH_NQ&ust=1458839801414957


Reflectie – dilemma III 
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Spiegel kijken 
 

Beau wordt overvraagd op haar identiteit als ‘persoon met beperking’. Maar doe ik feitelijk niet 

hetzelfde – zij neemt deel aan het onderzoek wégens haar beperking? 

 

Vragen: 

- Hoe integreer je een onderzoeker op méér dan de beperking in het onderzoek?  

- Hoe om te gaan met het achterstellende label ‘onderzoeker met beperking’  

- Mag / kan een onderzoeker zijn/haar eigen manier van onderzoek inrichten. 
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Vragen / Contact 

Contact: 

 

Hanna Peels MSc. 

 

 jjpeels@hotmail.com 

 

https://www.linkedin.com/in/hanna-peels-79b8657 
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