
Wat houdt disability studies in?
“Bij disability studies wordt kennis ontwik

keld over hoe je de samenleving zo kunt inrichten 
dat mensen vanzelfsprekend meedoen. Waar vindt 
uitsluiting plaats en waarom? Hoe kun je dat te lijf 
gaan? In tegenstelling tot andere landen bestond 
dit vakgebied in Nederland niet. In de wandelgan
gen van expertisecentrum handicap + studie, waar 
ik voor werkte, zeiden we tegen elkaar: zullen we 
één serieuze poging doen? Na vier jaar lobbyen en 
onderzoeken hebben we in 2008 een notitie ge
schreven en een symposium georganiseerd. Inmid
dels zijn we een stichting die zich inzet om het vak 
in Nederland te laten landen en groeien.”

Waarom is het vakgebied niet bij 
een universiteit ondergebracht?

“We hebben er bewust voor gekozen om zelfstan
dig te blijven, zodat we ons voortbestaan zelf in 
de hand hebben. Instituten aan universiteiten zijn 
kwetsbaar, en bovendien hebben we meer pijlen op 
onze boog. Onze missie is breder dan een leerstoel 
bekleden en onderzoek doen. Naast het onderwijs 
werken we ook samen met maatschappelijke orga
nisaties als UWV en MEE Nederland.”

Wat is uw taak bij disability studies?
“Samen met directeur Alice Schippers houd 

ik me bezig met de inhoudelijke lijn, het zoeken 
en ondersteunen van partners en het ontwikkelen 

van projecten. Een voorbeeld is de vertaling van 
onderzoeksresultaten naar onderwijsmodules voor 
hboopleidingen. Daarnaast doe ik zelf onderzoek. 
Ik heb onlangs een verkennende studie afgerond 
over ervaringskennis op het terrein van leven met 
een beperking en gezondheid. Tegenwoordig krijg 
je zonder patiëntparticipatie geen geld meer voor 
onderzoek. Maar over wat het begrip inhoudt, 
wordt heel weinig nagedacht. Ik ben me nu aan het 
oriënteren op een vervolgonderzoek over levens
kunst. Hoe geven mensen met een beperking vorm 
aan wat volgens hen een goed leven is? Ik wil niet 
alleen in de boeken duiken en interviews houden, 
maar dat ook via kunstuitingen onderzoeken.”

Welke functie kan kunst 
volgens u hebben?

“Kunst tilt je even boven de dagelijkse beslom
meringen uit. Het leven is gefragmenteerd, heeft 
allerlei zuurs en zoets in zich. Goede kunst helpt 

Door een progressieve ziekte gaat 

ze sinds haar jeugd in een elektrische 

rolstoel door het leven. Het onder

zoeken van inclusie vormt een rode 

draad in haar werk. Zelf gebruikt ze 

liever de term belonging, je ergens 

thuis voelen. Jacqueline Kool (1963), 

kennismanager Disabilitiy Studies in 

Nederland: “Voor mensen met een 

beperking is kunstbeoefening zeker 

een manier om mee te doen.”

Kennismaking met Jacqueline Kool

“Kunst raakt mensen 
op een ander niveau”

Jacqueline Kool

Foto: José Vorstenbosch

3N I E U W S  O V E R  K U N S T  V A N  M E N S E N  M E T  E E N  H A N D I C A P



“Onze missie is breder 
dan een leerstoel bekleden 

en onderzoek doen”

mij om die tegenstrijdigheden te integreren. Kunst 
is ook een mooie manier om vorm te geven aan 
visies op het leven of existentiële ervaringen. Over 
belonging, je ergens thuis voelen, kun je lang pra
ten, maar vaak wordt dat nog meer zichtbaar in het 
niettalige. Kunstuitingen zetten aan tot nadenken 
of het stellen van vragen. Juist voor mensen met 
een beperking is kunstbeoefening misschien een 
vorm waarmee ze etiketten enigszins kunnen om
zeilen. Het is zeker een manier om mee te doen, 
waarbij die beperking er even niet toe doet. Of er 
juist heel erg toe doet, maar door het kunstwerk 
een andere betekenis krijgt. Dan raakt het mensen 
op een ander niveau, brengt ze in de war over wat 
normaal is en wat niet. Om dat in taal zeggen, heb 
je heel veel zinnen nodig. Als je naar een kunst
werk kijkt, gebeurt het gewoon.”

Hoe kijkt u aan tegen de verande
ringen in de financiering van de zorg?

“Als ik die positief duid, zie ik ruimte om buiten de 
instituties vernieuwingen te laten groeien. De zorg 
is heel lang een systeem geweest waar verschrik
kelijk veel geld in omging en waar veel mensen er 
belang bij hadden dat dat keurig in die structuren 
bleef circuleren. Ik vind het mooi dat zorginstellin
gen en mensen die zorg of ondersteuning bieden 
worden uitgedaagd om de samenleving meer in 
beeld te hebben en met participatie bezig te zijn. 
Maar de wat zorgelijke kant in mij ziet dat er door 
het overheidsbeleid met kapmessen van alles wordt 
weggehakt, waarbij ik echt schrik van de manier 
waarop naar mensen met een beperking gekeken 
wordt. Vaak is dat heel plat: je moet participeren 
op ‘onze’ voorwaarden.” 

Kent u voorbeelden van  
 interessante vernieuwingen?

“Vanuit disability studies zijn we in Almere al een 
paar jaar bezig met het project De Inclusieve Stad. 
Het leuke daarvan is dat burgers, instellingen, 
zorgaanbieders en wijkteams samen bekijken wat 
er moet gebeuren, zodat iedereen in de wijk kan 
meedoen. De gemeente geeft daar veel ruimte voor 
en zegt: dit is wat we willen. Je ziet ook vaker dat 
mensen met een beperking voor zichzelf beginnen. 

De voorstelling Inside Out 

van Conny Janssen Danst

Foto: Leo van Velzen
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Als die banen dan toch niet beschikbaar of bereik
baar zijn, gaan ze het anders doen.”

In Trouw schreef u een opiniërend 
artikel over het keukentafelgesprek. 

“Ik werd daarin heel paternalistisch aangespro
ken door mijn overheid, alsof ik een ondeugende 
kleuter ben. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Als 
dat de participatiesamenleving is, dan mogen ze 
zonder mij verder. Wat eronder zit is dat gemeen
ten het beter moeten doen met minder geld, maar 
eigenlijk niet goed weten hoe. Dus gaan ze stan
daardiseren en zetten mensen in die geen verstand 
hebben van indicaties. Mijn buurvrouw vertelde 
bijvoorbeeld aan de keukentafel dat ze amper een 
kopje thee kan optillen. De volgende vraag was: 
kunt u zelf uw bed verschonen? Dat niveau wil je 
toch niet hebben?”

Hoe is er op uw artikel gereageerd?
“Het heeft veel reacties opgeroepen. Door dit 

stuk, andere reacties en zevenhonderd bezwaar
schriften realiseert de gemeente Utrecht zich 
dat ze het misschien toch minder slim hebben 
aangepakt dan ze dachten. Ze willen nu in ieder 
geval opnieuw kijken naar de groep mensen met 
duidelijke fysieke beperkingen, voor wie anderhalf 
uur huishoudelijke hulp in de week echt peanuts is. 
Vooralsnog lijkt dat alleen iets op te leveren voor 
mensen die via de thuiszorg hulp inkopen en niet 
voor mensen met een pgb. Er zijn ook rechtszaken 
over de beslissingen. Ikzelf zou liever een rechts
zaak voeren over de bejegening. Ik vind het echt 
niet kunnen dat de overheid zo in de privacy van 
mensen treedt.”

Is werk het toverwoord 
voor participatie? 

“Werk is voor vrijwel iedereen belangrijk, maar dat 
kan verschillende vormen hebben. Er wordt heel 
sterk gedacht vanuit vaste formats: participeren wil 
zeggen dat wij bepalen wat daar wel en niet onder 
valt, maar ook dat je mee moet doen. Zo niet, dan 
zul je het voelen in je portemonnee. Wat is nou 
belangrijk in het leven en samenleven van mensen? 
Soms is het voor iemand al heel wat als er een paar 
plekken zijn waar hij of zij zich een beetje thuis voelt. 
Als je dan een traject naar betaald werk oplegt, maak 
je dat stuk. Voor mensen met beperkingen kan een 
baantje van drie uur in de week geweldig zijn, maar 
dat telt niet mee in de statistieken. Daarnaast zie 
ik dat veel mensen met beperkingen of chronische 
ziekten door alle onzekerheid over de voorzieningen 
stress oplopen. Mensen die hun stinkende best doen 
om hun leven goed op de rails te houden en zoveel 
mogelijk deelnemen aan de samenleving. Zij worden 
nu de bomen in gejaagd van schrik omdat alles op de 
schop moet. Ik snap dat gewoon niet.”

Heeft creatieve dagbesteding 
volgens u toekomst?

“Overal moet bezuinigd worden. Creatieve acti
viteiten zijn meestal niet de core business van een 
zorginstelling. Maar soms zie je toch verrassende 
ontwikkelingen. Bij EsdégéReigersdaal bijvoor
beeld hebben ze er bewust voor gekozen om 
theatergroep De Eenhoorn bij de bezuinigingen 
niet te schrappen. Op een andere locatie willen ze 
zelfs een tweede groep opzetten. Ineens is het geen 
dagbesteding meer, maar een interessante toneel
groep van mensen met en zonder beperking die 
samen iets moois maken, waar ook nog publiek op 
afkomt. Als managers binnen een instelling ervoor 
open staan, kan zo’n initiatief groeien. Maar het 
blijft vrij uitzonderlijk dat er betaalde krachten zijn 
die het kunnen stimuleren en organiseren.”

Disability Studies 
in Nederland
Disability studies is een interdisciplinair vakgebied 
dat disability bestudeert als complex maatschap-
pelijk verschijnsel. De stichting Disability Studies in 
Nederland (DSiN), opgericht in 2009, stimuleert on-
derwijs en onderzoek op dit terrein. Mieke Cardol 
werkt als lector Disability Studies bij het Kenniscen-
trum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam is sinds 2013 een 
leerstoel ingesteld, bekleed door bijzonder hoog-
leraar Geert van Hove. De leerstoel wordt gefinan-
cierd door vijf fondsen: SPZ, het Revalidatiefonds, 
NSGK, MEE Nederland en het Fonds Verstandelijk 
Gehandicapten. Jacqueline Kool: “Vier of vijf keer 
per jaar organiseren we op de universiteit een the-
matische lunch, waar verschillende belangstellen-
den op afkomen: wetenschappers, studenten, men-
sen die actief zijn in belangenorganisaties, partners 
uit allerlei projecten, maar bijvoorbeeld ook ouders 
van een kind met een handicap. Dat zorgt voor een 
leuke chemie. En academici zien dat de onderwer-
pen die ze onderzoeken ook een maatschappelijk 
belang hebben.”

Eén van de toekomstambities van disability studies 
is het ontwikkelen van een volledig opleidingspro-
gramma. “Omdat dat behoorlijk ingewikkeld is, kie-
zen we er nu nog voor om modules aan te bieden 
binnen bestaande opleidingen. Als studenten die 
op verschillende plekken volgen, kunnen ze op den 
duur een bachelor- of masterprogramma samen-
stellen.”
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voel, beweging en lichamen denken, terwijl ik door 
mijn fysieke situatie toch in taal moest overbrengen 
wat ik wilde. Het was een heel bijzonder proces.”

José Vorstenbosch

www.dysabilitystudies.nl

Welke rol kan een organisatie als 
Special Arts hierin vervullen?

“Als het gaat om kunst van mensen met een verstan
delijke of psychische beperking, is er nog veel koud
watervrees. Op het moment dat je deze creatieve 
uitingen zichtbaar maakt, breek je iets open in de 
hoofden van mensen. Ze zien iets goeds en denken: 
het kan dus wel en het is nog interessant ook.”

Wat is uw favoriete kunstvorm?
“Ik ben gek op moderne dans. Als kind vond 

ik tutu’s en spitzen geweldig, daar heb ik nu niets 
meer mee. Ik was onlangs bij de voorstelling Inside 
Out van Connie Janssen Danst, dat vind ik prach
tig. Vaak is dans heel serieus, daarom is het leuk 
als er grappige elementen in zitten. Dans komt ook 
heel direct binnen. Wat je met lichamen allemaal 
kunt uitdrukken!
Vorig jaar kreeg ik voor mijn vijftigste verjaardag 
een dansvoorstelling cadeau. Met het gezelschap 
De Dansers heb ik in vijf weken een choreografie 
gemaakt, die op mijn verjaardag is uitgevoerd. Ik 
dacht: waar begin je, welke taal moet je gebruiken? 
Ik heb van tevoren twee keer gepraat met choreo
grafe Wies Merkx. Ze zei al snel: wat je in je hoofd 
hebt, is wel dansbaar. Ze heeft een middag samen 
met mij en de dansers gewerkt, daarna kon ik zelf 
met hen verder. Wat ik zo mooi vond aan dit project 
is dat je in een wereld stapt waarin mensen in ge
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Uw kunst op keramiek

Kijkt u eens naar voorbeelden op www.schoonhovenkeramiek.nl

Schoonhoven Keramiek BV produceert en ontwikkelt relatiegeschenken in 
keramiek met kunst. We hebben ons gespecialiseerd in het reproduceren van 
kunst op een grote verscheidenheid van keramische vormen. En dat doen 
we met vele bekende en onbekende kunstenaars. Inmiddels hebben we 
in samenwerking met tal van ateliers en kunstenaars prachtige opdrachten 
uitgevoerd. Mooie porseleinen serviezen, schalen, doosjes, vazen etcetc. 
Tevens kunnen wij u eigen vormen reproduceren in keramiek.

De lat ligt hoog bij ons. U kunt van ons absolute kwaliteit verwachten. 
Met onze passie en kennis voor kunst en ambacht en onze jarenlange ervaring 
met reproductietechnieken van kunstwerken zijn wij u graag van dienst om 
de mogelijkheden voor u organisatie te onderzoeken. Tevens staan wij u bij 
om uw atelier onder de aandacht van bedrijven te brengen.
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