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Verslag door Sofie Sergeant
Bij deze Incompany Workshop 24 mei werd ingegaan het belang van het netwerk van je familie. Op de website
van Disability Studies in Nederland zijn de verslagen en presentaties van deze en eerdere workshops terug te
lezen.
- Kwaliteit van bestaan

Dagvoorzitter Sofie Sergeant leidde de bijeenkomst in met goed nieuws. Naast het bekende
scholingsprogramma voor UWV zal DSiN vanaf 2019 ook een verdiepingsprogramma aanbieden waarbij er
meer ruimte voor theorie en de verbinding met persoonlijke vraagstukken en eigen praktijk is. Wij houden
u op de hoogte.
Dr. Alice Schippers - directeur en onderzoeker van DSiN/VUmc - introduceerde het theoretisch kader met
betrekking tot 'kwaliteit van bestaan’. De individuele beleving van ‘kwaliteit van bestaan’ omvat kansen tot
ontwikkeling, emotioneel, sociaal, fysiek welzijn, gevoel van veiligheid, privacy, zelfbepaling en
waarborging van rechten. Eén van de belangrijkste pijlers binnen het Disability Studies vakgebied is Familie
Kwaliteit van Bestaan omdat bovenstaande domeinen altijd in verbinding staan tot onze naasten,
belangrijke anderen. Alice definieert het begrip ‘familie’ en we ontdekken dat het niet alleen over
bloedband gaat maar om degenen die we zelf als familie beschouwen en degenen van wie we op
regelmatige basis steun ontvangen. In verbinding met anderen kunnen we onszelf ontwikkelen, maar deze
verbinding kan ons ook grote zorgen opleveren. Familie faciliteert mogelijks dat we kunnen werken maar
familie kan het ook ingewikkeld maken om te kunnen werken. Alice neemt ons mee van het medische naar
het sociale en het ecologische model om naar beperking/handicap te kijken. We ontdekken de
verantwoordelijkheid van context in de ondersteuning van mensen met een beperking. Hulpverleners
krijgen niet 1 persoon voor zich maar ‘een systeem’: een samenspel van relaties met anderen, culturele
invloeden, overtuigingen, geschiedenis, …. Hulpverleners worden vandaag uitgedaagd om zich niet
uitsluitend te richten op het ‘repareren’ van de ander maar om de kijken naar hoe we een context zo
kunnen inrichten dat eenieder zich thuis voelt en kan bijdragen (belonging). Het hebben van een sociaal
gewaardeerde rol is een ontzettend belangrijke factor in het ervaren van kwaliteit van bestaan. UWV heeft
hierin een sleutelrol. Niet alleen individuen worden gestigmatiseerd maar hele families. Werken aan
competenties is slechts één van de invalshoeken in de ondersteuning. Alice brengt ons tot inzicht dat
constructies van stigma en discriminatie ontzettend belemmerend werken en dat hier ook een grote
opdracht ligt.

Antropoloog Aad Zwaard deelt met ons zijn levensverhaal. Hij reed met zijn fiets een Spaans ravijn in en
ontsnapte nipt aan de dood. Het leven met zijn vrouw die ziek wordt en overlijdt, het hebben van negen
broers en zussen, het samen vechten en revalideren… We worden stil van de rollercoaster waarin Aad ons
laat ervaren hoe het is om als patiënt ervoor te moeten zorgen dat je als mens gezien blijft worden. Hij
doet ons inzien dat vele hulpverleners gigantisch veel tijd staken in het zoeken naar gepast en betaald werk
en dat dit toch niet kan op een manier zodanig dat hij financieel overleeft. We voelen het allemaal: hier is
verandering nodig. Zijn ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis in de zaal komen mooi
bij elkaar in de dialoog. Doortje Kal, Enno Tromp en velen in de zaal reageren en wakkeren de discussie aan
tijdens deze bijeenkomst die nog een hele tijd nazindert: in de borrel, en daarna.

