The art of belonging
Een congres waar je je welkom voelt
DSiN organiseert onderwijs, kennisdeling en onderzoek. Het organiseren van inclusieve
congressen is een belangrijke opdracht voor DSIN omdat dit de drie pijlers doorkruist en
verbindt. Naar aanleiding van het derde internationale congres ‘The Art of Belonging’ in
2017 publiceert DSiN op basis van eigen ervaringen en ontvangen evaluaties tips en
ideeën om een congres zo inclusief en welkom mogelijk te maken. Dit is een
samenvatting. Het volledige overzicht vind je op https://disabilitystudies.nl/toegankelijkcongres.

Een congres waar iedereen zich welkom voelt begint bij…
Een welkome plek: Organiseer een event waar ieders eigenheid/talent gezien en
gewaardeerd wordt. Zet in op toegankelijkheid op alle gebieden, ook financieel. Geef
mensen de kans bij te dragen en zet in op gastvrijheid zodat mensen zich werkelijk
welkom voelen.
Ruimte voor ervaringsdeskundigheid: Geef ruimte aan ervaringsgerichte verhalen. Geef
mensen de kans om hun ervaring uit te drukken via het woord, het beeld, film, theater,
muziek, ... Zo komen ook verhalen aan het licht die anders, op een meer traditionele
manier van presenteren, niet zouden worden verteld op conferenties.
Ondersteuning voor iedereen: Met een ondersteuningsbalie (support bar) kan je
geruisloze (!) ondersteuning organiseren voor iedereen die dit wenst of nodig heeft.
Voorzie mensen die heel ongedwongen/naturel welkom heten. Denk aan fluistertolken,
gebarentolken, schrijftolken, mensen die je de weg wijzen, voorzie plekken om tot rust te
komen. Denk aan water en uitlaatservice voor de blindengeleidehonden.
Toegankelijk congresboek: Maak een overzichtelijk congresboek. Op papier en digitaal.
In woord en beeld. Vertaal waar mogelijk. Duid aan welke workshop eerder academisch
zijn en welke meer praktisch en toegankelijk. We communiceren en leren allemaal op
een andere manier. Bied een kleurrijk palet aan: lezingen, posterpresentaties theater,
muziek, dans, actieve workshops, academische uiteenzettingen.
Samen organiseren: Een congres waar iedereen zich welkom voelt organiseer je samen
met ervaringsdeskundigen! Nodig ook bezoekers uit om elkaar te ondersteunen zodat
ieder optimaal kansen krijgt om te leren.
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