
Samen werken
Samen leren



Participatief Onderzoek

Participatief onderzoek is een gezamenlijke 
inspanning waarbij mensen wiens leven kan worden 
beïnvloed door de onderzochte kwesties, partners 
zijn in alle of een deel van de fases van het 
onderzoek. 

Doel: verandering! 

Proces:  democratiserend, participatief, versterkend 
en educatief 



Mijn ervaringen in participatief onderzoek
• Meerwaarde
• De samenwerking
• De taakverdeling
• Toegankelijkheid



Samen werken, samen leren

Samen veranderen
Sofie Sergeant (DSiN), Henriette Sandvoort (LFB), Alice 
Schippers (DSiN), Geert van Hove (VU Metamedica)

Samenwerking in beeld
Kim van den Bogaard, Elsbeth Taminiau, Petri Embregts  
(AWVB, Tilburg University)

→ Advisering ZonMw en programmacommissie met 
betrekking tot realisatie en evaluatie van de 
programmadoelstellingen.  



Cabrio - modules

• Ik en mijn talent
• Reflectie en zelfreflectie
• Communicatie en rapportage
• Presenteren van je onderzoek
• Onderzoek. Iets voor mij?
• Wat is onderzoek doen?
• Onderzoeksmethoden
• Analyse in onderzoek
• Ervaringskennis en –deskundigheid
• Samenwerken in onderzoek
• Beroepsgeheim 
• Tekenlab & Ebb



Wat leren we uit de Cabriotraining

✓ Je kan niet zomaar zeggen: mensen met een beperking doen mee in het 
onderzoek.

✓ Co-onderzoekers en onderzoekers hebben nood aan training en coaching. Aan 
tools.

✓ Tijd en geld moet worden ingecalculeerd. Training aanbieden: ondersteunend, zonder 
‘moeten’.

✓ In training hebben mensen niet alleen nood aan vaardigheden en 
onderzoekstechnische training.

✓ Basis: wie ben ik, wat kan ik… Nood aan voortgezet onderwijs voor mensen met een 
beperking. Training on the job.

✓ We moeten durven ‘uit de verbale box’ stappen. Zoeken naar gemeenschappelijke 
taal. Geen verkleutering. Maar onderzoeksmethodieken die toegang bieden tot tacit
knowledge. 



Creatieve onderzoeksmethode: 
Tekenlab

• Interviewen zonder vragen
• Graphic elicitation
• Failure free environment
• Silent support
• > 600 tekeningen
• QoL
• Toegankelijkheid in onderzoek
• Focus, eigen agenda, beleving
• Meerduidigheid en gelijktijdigheid



De catwalk

▪ Tekenlab op IASSIDD Congress Athene – augustus 2018

▪ 600 congresgangers. 600 tekeningen. 

▪ Knippen: Wat herken ik van mezelf in deze tekeningen? 

▪ Kunstenaar Selcuk Gürisik op de 8e verdieping van het 
hotel

▪ Knipsels en chitons

▪ 14 modellen

▪ Ode aan diversiteit

▪ Ode aan creatieve methodieken

▪ Ode aan beweeglijkheid van informatie



Film Drawing Lab & Catwalk Athens

https://youtu.be/ZyctnIMCFNg


De app Ebb: www.ebb-app.eu

✓ Contact en communicatie

✓ (Zelf)reflectie en zelfbepaling

✓ Participatie, Initiatief in communicatie

✓ Positief kijken naar jezelf en je omgeving, waar zitten 
hulpbronnen?

✓Niet-stigmatiserend, cool





Dank u


