Dag allemaal,
Hierbij de uitnodiging donderdag 3 maart naar Hogeschool Utrecht te komen voor een
bijeenkomst van het onderzoekersplatform disability studies, inclusie, belonging.
Tijd: van half elf tot half twee - inclusief lunch
Plaats: Daltonlaan 300, 3584 BK Utrecht
Programma: de betekenis van de capability approach voor inclusie
Promovenda en kwartiermaker Annica Brummel zal het thema inleiden, op de achterhand
aangevuld door Janny Beernink (zoals bekend vormt de capability approach in haar
proefschrift Floreren het theoretisch kader).
Met aandacht voor:
* de kernconcepten, de ontstaansgeschiedenis, de verschillen tussen Sen en Nussbaum.
* wat er is geschreven over de capability approach (CA) en disability (afgelopen maand is een
special health and disability uitgekomen van journal of human development and capibilities
(HDCA = Human Development & Capability Association)
* voorbeelden van het toepassen van de CA in onderzoek naar inclusie; naast voorbeelden uit
de themagroep health and disability zullen Annica en Janny ook vanuit hun eigen onderzoek
aangeven hoe zij CA toepassen.
* niches in CA: welke thema's zouden nog verder uitgediept kunnen worden vanuit CA
perspectief?
* kritiek/kanttekeningen/grenzen; verhouding tot de kwaliteit-van-bestaan-benadering van
Shalock.

* het Vlaams Nederlands netwerk en plannen van Annica en Janny binnen dit netwerk.
Het idee is dat deze zonder twijfel opwindende presentatie de nodige vragen en reflecties van
de platformleden op zal roepen. Daar willen we dan ook ruim gelegenheid voor bieden.
Het laatste uur besteden we dan aan een brainstorm
1. over de vraag wat we als platform met de capability approach kunnen/willen. Hoe draagt de
capability approach substantieel bij aan de door ons beoogde body of knowledge? En hoe
verhoudt de CA zich tot andere door ons waardevol geachte theorieën, benaderingen?
2. over de invulling van de miniconferentie op 9 juni.
Wat willen we bereiken, wie nodigen we uit?
Tot nog toe liggen er drie suggesties voor:
1. verder door op de capability approach
2. Naar het hart van empowerment (deel 2) door Jenny Boumans (Movisie/Trimbos)
3. Expeditie Inclusie - 'Je leven na de transformatie' en 'Veranderkunde op straat'.
(Deze laatste twee suggesties komen van Jean Pierre Wilken. Expeditie Inclusie is een
publicatie nav onderzoek van de HU, Vilans, Inclusionlab, LFB, Perspectief; Doortje Kal zat
in de begeleidingscommissie van het onderzoek van Jenny Boumans.)
We kunnen de suggesties ook samen nemen.
Ter voorbereiding kunnen bijgaande artikelen gelezen worden en voor de brainstorm
kan je misschien vast een beetje nadenken…
Wil je je komst melden bij ondergetekende, vooral in verband met de lunch!
Ook namens Jacqueline Kool en dr Gustaaf Bos, heel hartelijke groet,
Doortje Kal in samenwerking met Annica Brummel en Janny Beernink

