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Voorwoord

Beste lezer,
Voor jezelf zorgen, uitvogelen wat je zelf nodig hebt en dat ook uitdrukken,
luisteren naar het gefluister van eigen lichaam en geest, … het zijn adviezen
die een béétje ortho in zijn repertoire heeft als hij of zij anderen ondersteunt.
Dat zelf spontaan in praktijk omzetten is soms ietwat lastiger, daarom deze
tip: lees de vorige zinnen opnieuw. En denk aan jezelf.
We openen dit tijdschrift opnieuw met een ‘speciaal’ artikel. Geert Bettinger
schreef een boek over zijn andere kijk op probleemgedrag en licht dat voor
ons toe. Annemie Van Neck breekt binnen in dit artikel met een aantal reflecties op wat Bettinger schrijft. Dit alles in goede banen geleid door onze eigenste Hadewych Schepens. Er ontstaat een soort dialoog tussen mensen die
elkaar niet zagen of hoorden. Het klopt: de gekste ideeën halen het vaak eerst,
bij ons aan de redactietafel …
Deze bijzondere dialoog leidt ons naar heel persoonlijke verhalen, naar Socrates, naar maïeutiek.
ICT kreeg tijdens Corona een meer prominente rol in de hulpverlening. Ook de
hulp aan mensen met een verstandelijke beperking schuift meer op naar een
blended vorm. Dat gaat dan van informatietools op websites, over communicatietools als chat, email en skype, tot dienstverleningstools zoals online
aanmelding. Dit kan zorgen voor meer regie bij de cliënt en laat bv. toe om
meer vraaggestuurd te werken. De auteurs wijzen ons op nog andere mogelijke voordelen, en onderzochten hoe online hulp een plaats kan bemachtigen
binnen het hulpverleningsproces aan volwassenen met een verstandelijke
beperking. Hun relaas vind je in het tweede artikel.
Bij het begrip superdiversiteit komen velen niet verder dan te verwijzen naar
migratieachtergronden, en daarmee missen ze een aantal lagen, maar wat
betekent dat vandaag nog? Mensen zijn geen lid van één cultuur of gemeenschap, creëren een versnipperende identiteit en handelen vanuit verschillende deelidentiteiten, zo leren we onder meer van Beno Schraepen in het derde
artikel. Maar er zijn dus een pak méér kenmerken die naar diversiteit verwijzen. Schraepen onderzoekt hoe bruikbaar het begrip superdiversiteit is.
Beste lezer, laat de vakantie maar beginnen: misschien is dat de meest
tastbare vorm van zelfzorg. In eigen huis, streek, land, continent of planeet:
luister goed naar waar je het meest deugd van hebt. U mag uw fijne vakantiekiekjes gerust met ons delen, maar dan ben je weer aan een ander aan het
denken. Dus doe dat meer eventjes niet.
Denk aan jezelf.
Zomerse groeten,

Tom Demeulenaere,
hoofdredacteur VVO tijdschrift
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Anders kijken naar
‘probleemgedrag’
door Geert Bettinger en Annemie Van Neck

Geert Bettinger schreef een
boek. Hij vertelt in dit artikel
wat zijn kernboodschap wil zijn
en hoe hij daartoe is gekomen.
We vroegen Annemie Van Neck
om te reflecteren op zijn tekst.
Zij doet dat vooral vanuit haar
ervaring in de zorg voor mensen
met dementie. Hadewych
Schepens vat samen wat de
maïeutiek aanbrengt.

Anders kijken naar ‘probleemgedrag’
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Geert Bettinger:

Geert Bettinger:

Ik heb een boek geschreven met als titel: “Door stil te
staan kom je verder.” De subtitel luidt: “een andere kijk
op ‘probleemgedrag.’”

In dit boek beschrijf ik mijn visie op de bejegening van
en de hulpverlening aan deze cliënten. Eerst zullen wij
stil moeten staan bij de signalen die zij ons, al dan niet
bewust, met hun gedrag geven.
Er zijn veel theorieboeken geschreven over hulpverlening.
De motivatie voor het schrijven van dit boek heeft te
maken met mijn verleden. Als kind ben ik seksueel
misbruikt. Mede door de pijn en de verwarring vroeg ik
toen veel ‘negatieve’ aandacht. Ik kon, mocht, durfde er
in die tijd met niemand over spreken. Mede daardoor
liet ik veel ‘probleemgedrag’ zien. Ik gaf regelmatig
signalen aan de buitenwereld dat er iets mis was, maar
deze werden niet of nauwelijks begrepen. Ze werden
overigens wel beoordeeld, of zelfs veroordeeld.

Het is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met
zorgafhankelijke cliënten.
Denk hierbij aan psychologen, orthopedagogen, verzorgenden, begeleiders, verpleegkundigen, mantelzorgers
en studenten van opleidingen voor zorg en welzijn.
Waarom schreef ik dat boek?
Er wordt naar mijn mening te gemakkelijk gesproken
over cliënten met ‘probleemgedrag’. Tegenwoordig noemen we het ook wel: cliënten met ‘onbegrepen gedrag’.
Dit zegt echter onvoldoende over hun werkelijke situatie. Ik heb het altijd een uitdaging gevonden om meer
de achtergrond van het gedrag te begrijpen. Zorgafhankelijke cliënten hebben vaak geen woorden of durven
deze niet uit te spreken als ze problemen hebben. Zij
zullen daarom regelmatig op hun eigen, specifieke manier aandacht ‘moeten’ vragen voor zaken die mis lopen.

Annemie Van Neck:
Reeds in het werken met jongvolwassen mensen met een verstandelijke beperking was de
confrontatie met ‘moeilijk gedrag’ een dagelijkse realiteit. Gelukkig had ik de kans om te
werken in een team met een toentertijd opmerkelijke visie: “Elk gedrag heeft betekenis.”
Gedrag dat door mij als problematisch ervaren
wordt, is gedrag met een betekenis. Het is dus
mijn taak om die betekenis te zien.
Toen ik de overstap maakte naar de ouderenzorg dacht ik te beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Al gauw had ik door dat dit niet echt zo
was. De herkenbaarheid was verrassend groot.
Ook ouderen, en zeker ouderen met dementie
stellen bepaald gedrag waarvan de betekenis
niet altijd wordt gezien of begrepen. Gedrag dat
niet past in ons verwachtingspatroon, onze visie
van ‘normaliteit’. Gepaste communicatie is dan
de sleutel tot contact.

Bij signaalgedrag hoort
de reactie niet te zijn:
“Stop!”. Onze reactie hoort
te zijn: “Onderzoek!”
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Veel zorgafhankelijke cliënten vragen ook op een ‘negatieve’ manier aandacht voor hun persoonlijke situatie. Negatieve aandacht zegt mijn inziens alles over de
ander en niets over de cliënt. Hoe kun je pijn, verwarring,
verdriet en angst, kortom ‘onveiligheid’ labelen als negatief?
Negatieve aandacht willen wij als buitenstaanders,
waaronder zeker ook hulpverleners, zo snel mogelijk
omzetten naar een positieve wijze van aandacht vragen.
Dit doen we vaak middels operante conditionering. U
kent het wel: negatief gedrag afkeuren of negeren en
positief gedrag waarderen of belonen.
Als CCE-consulent (te vergelijken met de Vlaamse consulententeams, nvdr.) en als trainer binnen zorginstellingen krijg ik nogal eens de vraag: “Hoe kunnen wij het
negatieve gedrag, de gedragsproblemen, die deze meneer
of mevrouw veroorzaakt, doen stoppen?”
Deze ‘aanmeldingsvraag’ triggert mij echter direct.
Moeten we ons immers niet alleen de basisvraag stellen:
“Wat is het probleem?”
En direct daarbij: “Voor wie is het een probleem?” Het
gedrag van een cliënt is nogal eens zijn enige mogelijkheid om ons, hulpverleners, alert en attent te maken dat
dit een signaal is.
En bij signaalgedrag hoort de reactie niet te zijn: “Stop!”.
Onze reactie hoort te zijn: “Onderzoek!”
We moeten heel bewust stilstaan bij zorgafhankelijke
cliënten, met als doel hun signalen beter te begrijpen
en daardoor verder te komen.

Annemie Van Neck:
Bij ouderen is het gedrag dat wij waarnemen
soms een uiting van een onderliggend probleem
dat niet kan verwoord worden, een ongemak of
frustratie, een vraag … maar soms, en hier wil ik
nog iets verder gaan dan Geert Bettinger, is het
ook gewoon een uiting van een persoonlijkheid

of sluit het aan op de levensgeschiedenis. De
oudere die aanklampt bij de zorgkundige is
misschien bang om te verdwalen tussen vreemde mensen in een vreemde omgeving en zoekt
houvast bij die witte schort. Het laatste wat hij
nodig heeft is: “Ga daar zitten en laat me mijn
werk doen.” Belevingsgericht handelen kan hier
helpen: ingaan op de emotie van de persoon, de
angst om te verdwalen. De oudere die in de
eetzaal per se wil dat medebewoners een vaste
plaats innemen, heeft geen probleem: het is de
onderwijzer (voor ons verleden, voor hem nu)
die ook nu nog wil dat zijn leerlingen op hun
vaste plaats gaan zitten. Hij heeft nood aan
erkenning omdat hij in deze een verantwoordelijkheid opneemt. Valideren van zijn gedrag, ook
al is dat gedrag op dit moment voor mij niet zo
passend, kan voor de persoon ondersteunend
zijn.
Geert Bettinger:
Wat is hulpverlening eigenlijk?
De een vraagt hulp en de ander geeft hulp.
De een heeft een vraag en de ander het antwoord. Het
concept is duidelijk.
De een is onmachtig en de ander heeft de macht. Als het
goed is, misbruikt hij deze niet.
Als het goed is ... Is dit altijd wel zo?
Laat ik stervensbegeleiding als een eerste voorbeeld
nemen.
Wie begeleidt hier wie? Het antwoord was en is nog maar
al te vaak: de hulpverlener begeleidt de stervende.
Hoe komt het dat we bij het begrip stervensbegeleiding
denken aan iemand, een professional, die de stervende
begeleidt?
Een hulpverlener weet meestal veel over stervensprocessen, fases in het sterven, angsten, hoop, wanhoop
en ga zo maar door. Er zijn boeken vol over geschreven.
Met andere woorden: de hulpverlener heeft veel kennis.
Hij heeft ook geleerd zich empathisch op te stellen en
te luisteren met zijn hart. Daardoor krijgt hij per ‘situatie’ meer ervaring.
Kortom: hij wordt steeds deskundiger om stervenden
te begeleiden.
Wat we echter steeds lijken te vergeten is, dat er hier
maar één echte deskundige is; de stervende zelf! Hij is
de enige binnen deze (hulpverlenings-)relatie die weet
en voelt hoe het is om te gaan sterven. Die daadwerkelijk de echte ervaring heeft hoe het is, hoe het voelt om
dood te gaan, om het – lees ‘zijn’ - leven te verlaten.
Door vanuit dit perspectief de mens die aan het sterven
is te zien als de enige deskundige, zullen wij, hulpverleners, over onze professionele grenzen heen moeten
stappen.
Het is de stervende zelf die ons leidt.
Anders kijken naar ‘probleemgedrag’

Laten we dit toe? Durven we ons als onwetende, ondeskundige zelfs, op te stellen?
Ons rest slechts de nederige mens, de toehoorder, de
vriend, de belangstellende te zijn. Dan pas kan de stervende ons toelaten op zijn terrein. Dan zal hij ‘zijn poort’
openzetten en kan de grens worden geslecht.
Het is daarnaast ook niet alleen een (abstracte) mens
die gaat sterven. Het is een individu met een naam,
achtergrond, levensverhaal, karakter, persoonlijkheid
die ons bij de hand mag gaan nemen.
Nu komen wíj op onbekend terrein, waar de ander zichzelf mag zijn. Wij zijn te gast.
We zullen van houding en standpunt moeten gaan veranderen om een goede hulpverlener te zijn.
Hadewych Schepens: “De ‘maïeutiek’ en de
socratische methode maken gebruik van
hetzelfde idee.”
Maïeutiek is Grieks voor de verloskunde of
vroedvrouwkunde, maar werd door Plato en
Socrates gebruikt als ‘de kunst van het uitvragen om de ondervraagde tot inzicht te brengen.’
Korter gezegd: het is de kunst van het vragen
stellen.
“Hippocrates (tijdgenoot van Socrates) legde de
basis van het ziektemodel waarin tot op de dag
van vandaag de meeste westerse hulpverleners
zijn opgeleid. In de kern van de zaak gaat het
model ervan uit dat [1] symptomen worden
veroorzaakt door in de patiënt gelegen factoren,
die bekend moeten zijn voordat er een goede
ingreep mogelijk is, [2] wanneer het de patiënt
niet lukt om gezond te blijven, de dokter een op
deze oorzakelijke factoren gerichte ingreep
moet doen, en [3] de dokter moet proberen om
de patiënt zo min mogelijk te laten lijden.”
Socrates, wiens moeder verloskundige was,
hanteerde een heel ander paradigma voor
problemen en de manier waarop die op te lossen
zijn. Zoals de verloskunde hulp en ondersteuning biedt bij het baren van kinderen, biedt zijn
maïeutische methode hulp en ondersteuning bij
het in de wereld brengen van de eigen wijsheid.
“Volgens Socrates zijn mensen met problemen
ook altijd zwanger van de oplossing. Ze hebben
het alleen niet door, omdat ze zich te veel op het
probleem concentreren. Als hulpverlener moet
je volgens hem de aandacht van de patiënt
weghalen van het probleem en richten op de al
aanwezige oplossing. Vervolgens moet die
oplossing ter wereld worden gebracht door het
‘persen’ van de patiënt. Anders dan Hippocrates,
richt Socrates de aandacht dus niet op het
probleem en de daaronder liggende oorzaak
maar op de ook aanwezige oplossing. Het
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tweede verschil met Hippocrates is dat niet de
dokter het werk doet, maar de patiënt. De
therapeut helpt alleen om het proces te begeleiden. Ieder mens heeft zijn eigen wijsheid, terwijl
vragen stellen en informatie bieden nodig zijn
om die wijsheid wakker te maken en te voeden.
Het derde verschil is dat Socrates zich niet
primair laat leiden door klachten, maar door
‘ontsluiting’. Het is pas echt zinvol om aan het
werk te gaan wanneer die groot genoeg is. Waar
Hippocrates dus aan het werk gaat zodra de
patiënt lijdt, wacht Socrates tot er voldoende
‘ontsluiting’ is om de oplossing te baren. Het
‘kopje van gedragsverandering’ moet volgens
Socrates zichtbaar zijn tussen de psychologische ‘benen’ van de patiënt, anders heeft een
interventie geen zin!”

(Bronnen: https://www.maieutiek.nl/over-maieutiek/; https://nl.wikipedia.org/wiki/Maieutiek; https://
www.directievetherapie.nl/artikelen/jaargang31/
het-effect-van-socratisch-motiveren-op-het-gespreksplezier-van-hulpverleners-31-4-3/).

De belevingsgerichte zorg, zoals Cora Van Der
Kooij die uitwerkte in haar zorg voor mensen
met dementie, gaat terug op dit gedachtengoed.
(http://coravanderkooij.com/belevingsgerichte-zorg).

De cliënt is misschien trouwens niet alleen de
persoon met beperking of dementie of ..., maar
misschien ook de hulpverlener zelf? Is de taak
van orthopedagoog, psycholoog, psychotherapeut, ... ook niet om zorgverleners te brengen
tot hun eigen wijsheid?

Tante Roos: mijn beste
hulpverlener ooit. Zij vroeg
niet naar het ‘wat’ maar zag
wel het ‘dat’.

Geert Bettinger:
Een ander voorbeeld uit eigen ervaring.
Ik ben als kind zowel geestelijk als seksueel misbruikt.
Er zijn mensen over mijn grenzen gegaan. In zijn algemeenheid, zonder dat ik dit als zodanig expliciet heb
ervaren. Ik vond het erg. Ik vond het pijnlijk, zeker. Nu,
jaren later, word ik gezien als een incestslachtoffer.
Ik behoor opeens tot een doelgroep …, ‘slachtoffer van
o.a. seksueel geweld’.
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Het voelt voor mij echter helemaal niet zo. Ik ben Geert.
Of zoals ik in mijn boek beschrijf: ik bén géén doelgroep.
Ik eis mijn identiteit op door in alle toonaarden duidelijk
te maken dat ik geen slachtoffer ben, maar Geert met
ervaringen. Dat is mijn identiteit!
Menig hulpverlener, misschien beter gezegd ‘buitenstaander’ heeft deze houding / opvatting al weten te
labelen tot ‘ontkennen, dissociëren, wegdrukken, overlevingsstrategie, vluchtgedrag,’ enzovoort.
Ik begrijp deze labeling inmiddels ook veel beter. Want
met begrippen als dissociatie, ontkenning, wegdrukken,
overlevingsstrategie en vluchtgedrag kom je op het
vakgebied van de hulpverleners. Op het deskundigheidsterrein van de therapeuten. Ze realiseren zich nauwelijks
dat ze enorm over mijn grenzen heengaan door mij naar
voor hun bekend gebied te leiden, te lokken wellicht. Zij
hebben hun ‘poortje’ opengezet en mij daarin welkom
geheten, want daar is het tenslotte veilig (voor de hulpverlener).
Ikzelf heb deze poort (zoals bij de stervende) voor hen
echter niet opengezet. Ze gaan, zoals zovele hulpverleners, over mijn grens, die ze blijkbaar niet echt kunnen
waarderen, laat staan respecteren, want de ander weet
wat goed voor mij is. De ander weet waarvoor ik hulp
kan gebruiken. De ander levert deze dan ook nog. Maar
heb ik om ‘hun soort’ hulp gevraagd?
Zo ja, waarvoor dan? En hoe weet hij dat dan?
Ik wil gezien worden als Geert, die ook misbruikervaringen heeft. Het is vele malen moeilijker om mij als
Geert te benaderen dan als cliënt. Het is vele malen
gemakkelijker mij als onderdeel van een doelgroep te
zien dan een uniek persoon? Hierdoor blijft er altijd
sprake van een hulpverleningsrelatie.
Het is hiermee eigenlijk de cliënt die de hulpverlener
helpt zijn rol te pakken.

Tante Roos
Een korte terugblik: in mijn puberjaren speelde zich het
misbruik, de mishandeling af. Ik liet regelmatig, onbewust, gedrag zien dat als negatief werd beschouwd.
Probleemgedrag volgens velen, signaalgedrag noem ik
het nu. In die periode had ik een tante, Tante Roos. Ik
hield van haar en zei hield van mij. Ze heeft mij nooit
gevraagd wat er met mij aan de hand was.
Ze gaf mij wel het veilige gevoel door het volgende te
zeggen: “Ik hoef niets te weten, maar ik zie wel dat er
iets is.”
Tante Roos: mijn beste hulpverlener ooit. Zij vroeg niet
naar het ‘wat’ maar zag wel het ‘dat’. Ze zag hierdoor
mij en daardoor respecteerde ze mijn grenzen en liet
ze haar eigen behoefte mij ergens mee te helpen achterwege. Onze relatie was hierdoor veilig.

Annemie Van Neck:
De belevingsgerichte benadering leerde mij dat
echt contact ontstaat in de ontmoeting van de
beleving van de zorgvrager en de beleving van
de zorggever. Beide partijen dragen een rugzak
en zonder het professionele handelen in de weg
te staan, kunnen we stellen dat we ook als
zorggever onze eigen rugzak niet mogen negeren. Wat ik zelf meemaakte, de manier waarop
ik als zorggever omga met stress en problemen,
mijn eigen copingmechanismen, zullen mij ook
beïnvloeden in mijn kijk op de zorg en mijn
handelen. Geert Bettinger gaat dit in zijn tekst
en boek ook niet uit de weg door te vertrekken
vanuit zijn eigen kwetsbaarheid.
De Belevingsgerichte benadering heeft mij ook
geleerd dat we steeds zoekend bezig zijn. Van
Der Kooij beschrijft het als zoeken naar het
evenwicht tussen meegaan in een emotie en
toch soms wat tegengewicht geven, zoeken naar
het evenwicht tussen stimuleren en aanvaarden
van afhankelijkheid. In dit zoeken is het belangrijk steeds de juiste attitude te hanteren: op een
respectvolle manier openstaan voor de beleving
van de persoon en passend regulerend zijn om
hem de nodige veiligheid te garanderen (‘Gewoon Lief zijn’ Cora van der Kooij - uitverkocht).
In de theorie van de Persoonsgerichte zorg van
Tom Kitwood leerde ik dan weer het belang van
persoonsversterkend in tegenstelling tot het
persoonsondermijnend handelen. Ook hier ligt
de klemtoon op het respectvol benaderen van de
persoon, hem erkennen in zijn identiteit en
mogelijkheden, hem betrekken bij beslissingen,
hem aansluiting laten vinden, hem een veilige
omgeving aanbieden, hem steunen in het
creëren van een zinvol bestaan, alles vanuit een
liefdevolle houding. Als we er in slagen om
vanuit die houding iemand te benaderen, is er
eigenlijk geen sprake meer van ‘moeilijk gedrag’ want dan wordt er tegemoet gekomen aan
de noden en behoeften van die persoon.
Ook deze redenering kan ik terugvinden in de
tekst van Geert Bettinger.
In het boek van Hilde Vermeiren ‘dementie, het
blikveld verruimd’ (9789044129533) wordt deze
theorie op een zeer toegankelijke manier
beschreven.
Het boek van Johan Abrahams ‘Respectvol
omgaan met personen met dementie’ (ISBN
978-90-334-7602-0) is een praktijkvertaling van
deze theorie.

Anders kijken naar ‘probleemgedrag’

Zorgafhankelijke cliënten
zullen regelmatig op hun
eigen, specifieke manier
aandacht ‘moeten’ vragen
voor zaken die mis lopen.

Geert Bettinger:
De deskundige
Daarom is het nu tijd dat we naar de echte deskundige,
‘cliënt’ genoemd, gaan luisteren. Dat we gaan proberen
te volgen wat zijn verlangens, wensen en behoeften zijn
in plaats van wat zijn problemen zijn. ‘Welk signaal
zendt hij uit?’ in plaats van ‘welke problemen heeft hij?’.
Of nog erger: ‘Welke problemen hebben anderen - hulpverleners met dit gedrag?”
Zolang je een cliënt niet kunt zien als een uniek individu kun je gemakkelijk, onbewust, ongewild over zijn
grens gaan. En een professional mag nooit iets onbewust
doen: hij moet zich bewust zijn van alle interventies,
adviezen en dergelijke. Hij moet zich steeds afvragen:
“Ga ik hiermee over de grens van de ander, ‘lok’ ik de
cliënt over mijn grens?”
Ik durf te stellen dat veel mensen met traumatische
ervaringen minder behoefte hebben te vertellen en zo
de ander verder te helpen. Ze hebben vooral behoefte
aan liefde. Dit begrip komt nog maar zelden voor in
hulpverleningssituaties. We zijn er als hulpverleners
mogelijk zelfs een beetje bang voor deze te geven. Liefde is mijns inziens juist het terrein waar geen grenzen
bestaan. Liefde is grenzeloos.
Mijn werk binnen het C.C.E.
Ik kom veel in instellingen voor gehandicaptenzorg en
ouderenzorg. Onder andere als consulent van het Centrum voor Consultatie en Expertise (C.C.E.).
Meestal krijg ik de vraag: “Er is hier een cliënt, bewoner,
die ernstig ‘probleemgedrag’ laat zien. Wij weten ons
geen raad meer met deze cliënt. Hoe moeten we nu verder?”
Vaak blijkt dat genoemde persoon al veel medicatie heeft
om hem rustig te houden. Dat er benaderingsplannen
zijn beschreven zodat hij niet te moeilijk gaat doen. Dat
hij soms door drie verzorgenden in bedwang moet worden gehouden opdat hij gewassen kan worden.
Het probleemgedrag relabel ik - zoals hierboven gesteld
– tot ‘signaalgedrag’. Deze cliënt laat ons, soms onbewust,
zien wat hij/ zij/ jij niet prettig vindt, geeft ons de signalen dat er wat mis is in deze, vaak specifieke situatie.
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Durven we ons als
onwetende, ondeskundige
zelfs, op te stellen? Ons
rest slechts de nederige
mens, de toehoorder, de
belangstellende te zijn.

Mijn ervaring is dat iedereen met, bijvoorbeeld, dementie ook vaak gedrag laat zien dat het signaal is dat hij
zich onveilig voelt. Dan doen mensen zonder dementie
overigens net zo.
Laten we deze cliënt met zijn signaalgedrag proberen
te volgen. Laten we proberen zijn wensen, behoeftes of
verlangens (hoe en wanneer het wél veilig voor hem is)
te begrijpen. Kijken of hij ons toelaat achter zijn poortje
in plaats van hem medicatie te geven zodat hij rustig
wordt, of een benaderingsadvies voor te schrijven zodat
hij niet agressief gaat worden, of hem met drie medewerkers in bedwang te houden zodat hij gewassen kan
worden.
Met deze manieren van omgaan willen we hem op ons
terrein van deskundigheid brengen, hem over grenzen
trekken. Met deze manieren van omgaan gaan we immers feitelijk over zijn grens en willen we dat hij ons
probleem oplost. Door zich zo te gaan gedragen dat wij
er geen last meer van hebben.
Deze houding van medewerkers vraagt heel veel. Het
vraagt dat ze proberen juist niet te handelen, niet veel
te doen, maar stil te gaan staan bij deze cliënt. Opdat
hij de gelegenheid, de tijd krijgt ons te gaan vertrouwen.
Durf jij je te laten leiden door de ander? Die man of vrouw
met een diagnose?
Durf jij over je grens van de professionele deskundige
te stappen en gewoon liefde te geven?

Annemie Van Neck:
Theoretisch gezien klinkt het allemaal zo logisch
dat ik me soms afvraag waarom deze inzichten
in de praktijk al niet veel langer en veel meer
ingang vinden. Mijn eigen praktijkervaringen
hebben me steeds met de neus op de feiten
gedrukt. Het blijft een opdracht om in confrontatie met wat wij beschouwen als moeilijk
hanteerbaar gedrag, de nodige rust te bewaren.
Als zorggever zijn we gebrand om zo snel
mogelijk in te grijpen, problemen op te lossen.
Het blijft moeilijk om de strenge onderwijzer, de
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zorgzame moeder, de creatieve kunstenaar, de
hardwerkende boer … te zien in het vaak bizarre
gedrag. We vrezen, door in te gaan op die
emotie, door er erkenning aan te geven, dat we
dat gedrag zouden versterken. Terwijl het net
die erkenning is die de persoon nodig heeft om
rust te vinden: “Ik ben gezien als persoon, met
mijn noden, verlangens en aspiraties.”
Marianne Hartmann, met wie ik ooit samenwerkte, kon het samenvatten in een mooi
schema: elke mens ervaart emoties, emoties
die soms gekoppeld zijn aan verlieservaringen.
Dat vertaalt zich in gedrag. Als we dat gedrag
negeren of bestraffen dan bezorgen we die
persoon een nieuwe verlieservaring welke zich
weer zal uiten in zijn gedrag, een vicieuze cirkel
dus. Als we er daarentegen in slagen om zijn
emotie te zien, te aanvaarden en er een waarde
aan te geven, dan kunnen we samen groeien
naar momenten van kwalitatief contact.

Geert Bettinger:
Gelijkenissen met Gentle teaching
Mijn visie en principes sluiten aan bij de methodiek van
Gentle teaching. De begrippen die bij Gentle teaching
centraal staan, zijn:
› we respecteren elkaar
› we accepteren elkaar
› we proberen elkaar te begrijpen
› we waarderen elkaar
› we geven elkaar zelfvertrouwen
› we proberen elkaar vooruit te helpen
Men streeft er naar zoveel mogelijk onvoorwaardelijkheid in relaties, vraagt aandacht voor het verschil in
macht tussen hulpverlener en hulpvrager, en zoekt naar
‘de vraag achter de vraag.’ Een grote inzet op het bouwen
van verbinding is cruciaal.

Annemie Van Neck:
Verschillende theoretische kaders hielpen
mij om met het gedrag van cliënten om te
gaan: warme zorg, belevingsgerichte zorg
(Cora van der Kooij), persoonsgerichte zorg
(Tom Kitwood), validation (Naomie Feill),
presentie-theorie (Andries Baart) … Zonder
afbraak te doen aan elke specifieke benadering en het denkwerk door alle auteurs er
van, meen ik toch te mogen stellen dat het de
kruisbestuiving tussen al deze kaders was die
mij in de praktijk echt vooruit hielp.
Ook in de tekst van Geert Bettinger zie ik
verschillende elementen uit deze theoretische kaders. Het erkennen van betekenis in
gedrag is zeker een raakpunt.

Geert Bettinger:
Het belang van modellen en manier van kijken (visie
dus)
In de gehandicaptenzorg in Nederland wordt er al vele
jaren vanuit dit principe gewerkt.
In de ouderenzorg, met name bij mensen met dementie,
is dit wat korter een thema. Hier is een verschuiving
gaande van het medische model (brein-denken) naar
het sociale model. Van de patiënt naar de cliënt / de
bewoner.
Grote zogenoemde verpleegafdelingen (PG-afdelingen)
maken plaats voor kleinschalige woonvormen. Toch
kom ik in mijn werk veel kleinschalige woonvormen
tegen die nauwelijks meer zijn dat een verpleegafdeling
in het klein. Het draait hier om de visie op mensen met
dementie in relatie met professionals, die meer gaan
‘zorgen dat’ dan ‘zorgen voor’. De groepsgrootte is slechts
randvoorwaarde voor een kleinschalige woonvorm. Het
is geen doel.

Geert Bettinger: o.a. Auteur van het boek: Titel ‘Door
stil te staan kom je verder’ Subtitel: een andere kijk
op ‘probleemgedrag’
Mei 2021

Annemie Van Neck werkte 17 jaar als ergotherapeute
met mensen met een verstandelijke beperking en
25 jaar met mensen met dementie in een
woonzorgcentrum, maar ook 10 jaar als consulente
en vormingsmedewerker in het Expertise Centrum
Dementie. Nu is ze gepensioneerd.
Hofstade, juni 2021

Ik ben als CCE consulent al binnen zoveel instellingen
opgeroepen om ‘probleemgedrag’ te onderzoeken en te
doen stoppen. Toch kan ik in bijna alle onderzoekssituaties tot eenzelfde conclusie komen: Het ‘probleemgedrag’
van de bewoner is een direct signaal naar zijn woonomstandigheden en relaties binnen de woonvorm. Er
zal dus veel meer gekeken moeten worden naar de
kwaliteit van het contact dan naar ‘het probleem’ dat
zich aandient.

OVER DE AUTEURS

Binnen het medische model is veel meer sprake van
‘probleemgedrag dat moet stoppen’. ‘Onbegrepen gedrag
waar anderen (medebewoners en medewerkers) last
van hebben’. Hier speelt een team van verpleegkundigen,
psychologen en specialisten ouderengeneeskunde vaak
een leidende rol in de gedragsverandering.
De omslag naar een sociaal model houdt in dat men
evolueert van taakgericht werken naar persoonsgericht
omgaan met elkaar. Binnen het kleinschalige wonen
speelt de context, de kwaliteit van het contact en het
onderzoeken van noden en behoeften een prominente
rol.

Naam:
Geert Bettinger
Websites:
www.geertbettinger.nl
www.geertbettinger.com

Om af te sluiten met mijn boek:
Hoe kunnen we nu echt een fundamentele verandering
teweegbrengen?

Functie:
Docent, trainer-coach en adviseur
inzake complex gedrag

Kijk veel meer naar het eigen aandeel van iedere professionele begeleider dan naar het probleem waarmee
een bewoner zich ‘manifesteert’. Reflectie is hierbij een
belangrijke leermethode. In mijn boek staan vele herkenbare en invoelbare casussen. Achter ieder hoofdstuk
staan een groot aantal reflectievragen, waar jij als individuele hulpverlener en zeker ook als team verder
mee gaat komen. Ook hier geldt: door stil te staan kom
je verder.

E-mailadres:
g.bettinger@ziggo.nl
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Naam:
Annemie Van Neck
Functie:
Gepensoneerd ergotherapeute
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Iedereen meedia: online hulp
bij personen met een
verstandelijke beperking
door Heleen Neerinckx, Nathalie Drooghmans en Katrien Hermans

De invloed van de digitalisering op de samenleving is immens. Overal steken
online toepassingen de kop op. In maart 2020 verplichtte een strenge lockdown
ook hulpverleners om ‘online’ te gaan. De ervaringen die hulpverleners in deze
periode hebben opgedaan heeft de interesse voor integratie van Informatie- en
Communicatietechnologie (ICT) in de hulpverlening aan personen met een
verstandelijke beperking een boost gegeven. In dit artikel staan we stil bij het
transitieproces dat de hulpverlening aan deze doelgroep momenteel
doormaakt.
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Verkenning en achtergrond
De organisatie van het Vlaamse hulpverleningslandschap
aan personen met een verstandelijke beperking bevindt
zich in de transitie van ‘offline hulpverlening’ naar
‘blended hulpverlening’ (Bocklandt, 2017), of nog: de
combinatie van offline en online hulpverlening waarbij
face-to-face contacten afgewisseld worden met vormen
van online hulp op maat van de cliënt. Online hulp omvat elke interventie waarbij gebruikt gemaakt wordt
van ICT met het oog op het bestendigen of verhogen van
de kwaliteit van leven van een individu (Bocklandt, 2014).
Online hulp kent tal van mogelijkheden: van informatietools op websites, over communicatietools als chat,
email en skype, ondersteunende onlinetools zoals aanmeldingsformulieren, zelftests en onlinedagboeken,
evaluatietools zoals tevredenheidsvragenlijsten tot
dienstverleningstools zoals online aanmelding. Deze
online tools, apps en methodieken worden dan gebruikt
in de face-to-face hulpverlening en de digitale leefwereld
van cliënten vormt een onderdeel van de hulpverlening.
De voordelen van het gebruik van online hulptools zijn
legio: de regie kan meer bij de cliënt gelegd worden,
men kan meer vraaggestuurd werken en er zijn meer
middelen om hetzelfde doel te bereiken (Post, 2015).
Daarnaast kan het gebruik van ICT zorgen voor destigmatisering van een persoon met een verstandelijke
beperking (Shpigelman & Gill, 2014) en kan de empowerende kracht van het internet de kwaliteit van leven
verbeteren (Baxter, Enderby, Evans, & Judge, 2012). Zo
blijkt het gebruik van ICT in de hulpverlening het wonen
in een lokale gemeenschap te vergemakkelijken, de
fysieke en mentale gezondheid te verbeteren en de lasten voor familie en zorgverleners te verminderen (Chadwick, D., Fullwood, C., & Wesson, C., 2013; Miranda,
Cruz-Cunha, Varajao & Simoes, 2014; Nijs & Timmer,
2012). Om deze redenen kunnen we stellen dat, ondanks
het feit dat een online ondersteuningsaanbod voor personen met een verstandelijke beperking nog in zijn
kinderschoenen staat, er zeer veel potentie in zit. Tegelijkertijd stellen we vast dat er een hoge nood is aan
ondersteuning bij het implementeren van een online
aanbod bij deze doelgroep. Met het Online Care for Specials project willen onderzoekers van UCLL Research
& Expertise hun steentje bijdragen aan deze hoge nood.
Het algemene doel van dit project is om te kijken op
welke manier online hulp een plek kan krijgen binnen
het hulpverleningsproces van personen met een verstandelijke beperking. Hiervoor hebben we een aantal
ontwikkelaars van online hulptools (‘experten’) en ervaringsdeskundigen bevraagd om ervaringen te delen
betreffende online hulp en om randvoorwaarden te
formuleren om met online hulp aan de slag te gaan. Door
een overzicht van hun ervaringen en ideeën te geven,
willen we ons steentje bijdragen aan de grote nood aan
kennis en expertisedeling bij de organisatie en implementatie van online hulp binnen de hulpverlening aan
personen met een verstandelijke beperking.

Als ik hun op beeld heb en
ik zie hun mimiek, begrijp ik
hen tien keer beter. Je krijgt
alle non-verbale signalen
met dat beeldbellen mee.

Onderzoeksopzet en methodologie
Dit onderzoek focuste op ervaringen met het gebruik
van online hulptools. Mogelijke deelnemers contacteerden we aan de hand van hun link met online hulptools.
Om de ervaringen te beluisteren namen we zes interviews af, waarvan drie met experten (P.B., docent-onderzoeker onlinehulp; J.R., coördinator Liga Autisme
Vlaanderen; N.V. en T.P., medewerkers WAI NOT) en drie
met ervaringsdeskundigen (K.G., medewerker Kompas
vzw; M.N., leerkracht BuBao Windekind; K.D. en S.M.,
medewerkers WONOzo!) .
De interviews verliepen op semigestructureerde wijze.
Deze methode heeft als voordeel dat een aantal thema’s
en vragen vooraf worden bepaald door de onderzoeker,
maar biedt de geïnterviewden ook de mogelijkheid om
informatie toe te voegen, los van deze vooraf bepaalde
thema’s (Gill, Stewart, Treasure & Chadwick, 2008). Aan
de deelnemers vroegen we steeds toestemming om het
interview op te nemen, waarna we een transcript van
het interview konden neerschrijven. Deze transcripten
vormen de basis voor de verdere thematische analyse
van de betreffende interviews.
Om de thematische analyse op een gestructureerde manier uit te voeren, stelden de onderzoekers een codeboom
op, gebaseerd op de vooraf afgebakende thema’s die in
het interview bevraagd werden. Alle interviews werden
aan de hand van deze codeboom op onafhankelijke manier gecodeerd door twee onderzoekers.
Na een eerste codering van de interviews vergeleken
de onderzoekers de ervaren moeilijkheden tijdens het
proces van coderen. Een eerste overeenkomst van codes
berekenden we aan de hand van het gemiddeld aantal
overeenkomsten in het totaal aantal toegekende codes.
Na deze berekening klaarden we interpretatieverschillen in de codeboom uit en werden de interview bijkomstig en opnieuw gecodeerd. Een tweede overeenkomst
van de codes werd opnieuw berekend aan de hand van
het gemiddeld aantal overeenkomsten in het totaal aantal toegekende codes. We berekenden het percentage
overeenkomsten per interview (tussen 82% en 96%),
alsook over alle interviews (86%) heen.

Iedereen meedia: online hulp bij personen met een verstandelijke beperking
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“Ik ben 100% zeker dat als die corona er niet was
geweest, we nog nooit zover hadden gestaan in het
‘online zijn’. Het is een geluk bij een ongeluk” K.D.

We moeten op de hoogte
blijven van wat er nodig is
en wat er ontwikkeld wordt.
En, er is nog veel te
ontwikkelen.

Resultaten
Aanleiding tot het gebruik van online hulptools
Over de zes interviews heen zien we dat ‘noodzaak’ als
aanleiding voor het gebruik van online hulptools het
meest vermeld wordt. Hierbij haalt men het probleem
van de ellenlange wachtlijsten aan, waarbij een online
hulptool (bv. chatkanaal) een eerste bron van hulp kan
zijn voor personen in een acute (nood)situatie, vooraleer
deze terecht kunnen bij een andere dienst voor hulp en
ondersteuning. Ook de coronamaatregelen in maart
2020 zorgden duidelijk voor een opmars in het gebruik
van online hulptools. Doordat cliënten en begeleiders
geen face-to-face contacten meer mochten hebben,
werden ze verplicht om alternatieve vormen van communicatie te gebruiken. Deze verplichting tot het gebruikmaken van technologie opende deuren, zo konden
begeleiders en cliënten ervaring opdoen en vertrouwen
winnen in het gebruik ervan.
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Ervaringen met het gebruik van online hulptools
Het belangrijkste voordeel is dat er meer verbondenheid
en contact wordt bereikt tussen begeleiders en cliënten.
Chatten creëert bijvoorbeeld een bepaalde veiligheid
waardoor gevoelige thema’s makkelijker besproken
kunnen worden. De drempel om iets in ‘real life’ te vertellen valt weg en cliënten durven meer thema’s te bespreken. Of zoals P.B het mooi verwoordde: “Er is meer
nabijheid dankzij de afstand.”
“Pubers komen via de chat met vragen over verliefdheid
en seks terwijl dat tijdens een face-to-face gesprek met
een thuisbegeleider niet zal gebeuren” J.R.
Beeldbellen wordt ook vermeld als een manier om warmer contact, geruststelling en verbondenheid te creëren
met je cliënt.
“Als ik hen op beeld heb en ik zie hun mimiek, begrijp ik
hen tien keer beter. Je krijgt alle non-verbale signalen
met dat beeldbellen mee.” K.G.
Daarnaast heeft online contact ook voordelen ten opzichte van telefonisch contact en kan het makkelijker
ingepland worden dan face-to-face contacten, waardoor
je cliënten op jaarbasis meer kan zien.
Een ander voordeel is dat online toepassingen de flexibiliteit en de kwaliteit van de begeleiding vergroot.
Kleine praktische probleempjes (vb. een brief niet be-

grijpen, …) kunnen vanop afstand worden opgelost en
cliënten moeten niet meer wachten op hulp. De face-to-face contacten zullen bijgevolg kwalitatiever worden.
Communicatie met derden, zoals (groot)ouders, brussen
en begeleiders kan op online manier ook verhoogd worden. Personen met een verstandelijke beperking kunnen
bijvoorbeeld via online technologie zoals WAI NOT contact met elkaar houden. Ook samenkomen met verschillende partijen is op deze manier eenvoudig en creëert
meer contact tussen de verschillende betrokkenen. (Groot)
ouders, brussen en begeleiders hoeven niet altijd in
persoon aanwezig te zijn, maar kunnen via een online
kanaal aansluiten bij gesprekken.
Ten slotte is het gebruik van online hulptools gewoon
leuk en heeft het een positief effect op de zelfredzaamheid van de cliënten en de betrokkenheid bij hun eigen
hulpverleningsproces. Cliënten krijgen zelf een grote
verantwoordelijkheid over het gebruik van de online
tools, ze kunnen ze zelfstandig gebruiken, ze kunnen
zelf nieuwe tools gaan zoeken die ze zouden willen gebruiken, enz. De mogelijkheid om een tool te personaliseren op maat van de cliënt blijkt dan ook van groot
belang om de motivatie van cliënten te verhogen.
(De vrees voor) extra werk komt regelmatig terug als
negatieve ervaring in de interviews. Er heerst zowel
angst voor een toenemende administratie, alsook voor
extra werk bij het installeren van nieuwe apps, bij het
leren kennen van nieuwe apps en hier vervolgens vertrouwd mee te geraken.
Daarnaast heerst er nog veel onduidelijkheid omtrent
begrenzing. Het niet (kunnen) werken met een professionele gsm of een professioneel account wordt als
moeilijkheid ervaren. De doelgroep van personen met
een verstandelijke beperking blijkt grote moeite te hebben met het stellen van grenzen en het bewaren van
afstand. Het ‘online zijn’ van de begeleiders staat in hun
ogen gelijk aan ‘het steeds bereikbaar zijn’, wat voor de
begeleiding veel extra werk kan meebrengen. De ervaringsdeskundigen vertellen hierover dat ze nog erg
zoekende te zijn in de hoeveelheid online sessies die ze
mogen inlassen, en tot waar kunnen ze zichzelf mogen/
moeten begrenzen, of nog, hoe (on)bereikbaar ze mogen/
moeten zijn. K.G. van Kompas vzw noemt het bewaken
van zijn eigen grenzen zelfs één van de zwaarste uitdagingen van zijn job, aangezien cliënten er voortdurend
proberen over te gaan.

hulptools eigen te maken en binnen hun dagelijkse
werking te integreren. Door begeleiders expliciet tijd te
geven om zich in te werken in deze thematiek rond
‘online hulp’, zal hun bereidheid groter zijn dan wanneer
ze dit buiten hun werkuren moeten doen.
Dit laatste leidt tot volgende randvoorwaarde, namelijk
het beschikken over de nodige kennis, informatie en
vaardigheden om online hulptools te gebruiken. Hierbij
gaat het zowel over een algemene kennis over het gebruik
van internet en computers, als over specifieke kennis
over bepaalde tools (bv. aandacht voor privacy, beveiliging, kostprijs,…). Voor organisaties is het dan ook van
belang om hun hulpverleners de tijd en ruimte te geven
om dingen te verkennen, te ontwikkelen en zich eigen
te maken.
“We moeten op de hoogte blijven van wat er nodig is en
wat er ontwikkeld wordt. En, er is nog veel te
ontwikkelen.” N.V.
Tot slot is de aanwezigheid van een duidelijke visie omtrent de implementatie van online hulptools in de dagelijkse werking een derde randvoorwaarde. Zo vinden
de ervaringsdeskundigen het essentieel dat er op organisatieniveau richtlijnen worden opgesteld en afspraken
worden gemaakt omtrent GDPR en privacy en dat er een
duidelijk standpunt wordt ingenomen wat betreft de
positie van online hulp ten opzichte van face-to-face
ondersteuning.

Randvoorwaarden voor de cliënten om online
hulptools succesvol te gebruiken
Vooraleer hulpverleners aan de slag gaan met een online hulptool is het volgens de experten van groot belang
dat ze de bruikbaarheid en toegankelijkheid van de tool
voor hun cliënt nagaan. Bruikbaarheid is volgens hen
immers dé randvoorwaarde om een online hulptool voor
te stellen aan een cliënt. Enerzijds verwijzen ze hiermee
naar het belang dat beide gebruikers, i.e. de begeleider
en de cliënt, de tool vlot en veilig kunnen installeren en
kunnen (blijven) gebruiken. Binnen een hulpverlening

Randvoorwaarden voor organisaties om online
hulptools succesvol te gebruiken
Een eerste randvoorwaarde om het gebruik van online
hulptools te implementeren in een organisatie is de
aanwezigheid van financiële middelen. Hierbij gaat het
zowel over financiële middelen voor de aankoop hulptools
en software, als om middelen om de begeleiders ‘vrij te
roosteren’ en hen de nodige tijd te geven om zich deze
Iedereen meedia: online hulp bij personen met een verstandelijke beperking

Pubers komen via de chat
met vragen over
verliefdheid en seks terwijl
dat tijdens een face-to-face
gesprek met een
thuisbegeleider niet zal
gebeuren.
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Ik ben 100% zeker dat
als die corona er niet was
geweest, we nog nooit
zover hadden gestaan in
het ‘online zijn’. Het is een
geluk bij een ongeluk.

worden immers persoonlijke en soms ook delicate gesprekken gevoerd, dus dan is het van uitzonderlijk groot
belang dat dit in een veilige omgeving kan gebeuren
waar de regels betreffende GDPR en privacy worden
gerespecteerd. Anderzijds verwijzen ze hiermee naar
de belangrijke rol van het financiële aspect. Het (bijna)
gratis zijn maakt een online tool meteen een stuk aantrekkelijker om voor te stellen aan cliënten. Ervaringsdeskundigen vertellen hierover dat het niet bedoeling
mag zijn dat cliënten door het gebruik van een online
tool extra financiële lasten krijgen. Aanvullend hierbij
vertelt een begeleider dat het gebruik van online hulptools voor sommige cliënten sowieso onmogelijk is,
gezien niet alle cliënten de financiële middelen hebben
om zich internet, een computer of een smartphone aan
te schaffen. Toegankelijkheid verwijst enerzijds naar
vragen zoals: ‘Kan de online tool in eenvoudige stappen
worden opgestart? Moeten ze zich steeds opnieuw inloggen?’, en anderzijds refereert dit naar de momenten
waarop bepaalde tools beschikbaar zijn. Zo kunnen
tools doorlopend beschikbaar zijn of slechts tussen
bepaalde tijdstippen.
Net zoals bij organisaties en begeleiders, is het ook voor
cliënten van essentieel belang om te beschikken over
de nodige informatie, kennis en vaardigheden om aan
de slag te kunnen gaan met online hulptools. Zowel de
experts als de ervaringsdeskundigen vertellen over het
belang van begeleiding en ondersteuning voor cliënten
om aan de slag met de beschikbare tools alvorens de
tools in te zetten als een volwaardige vorm van hulpverlening. Op die manier zullen cliënten pas gemotiveerd
geraken om aan de slag te gaan met online hulptools en
ook zelfstandig online hulptools te gaan verkennen.

Discussie
De bevindingen van de geïnterviewden sluiten aan bij
de resultaten van Chadwick et al. (2013) en Post (2015),
namelijk dat de lasten voor familie en zorgverleners
kunnen verminderen doordat er bijvoorbeeld niet voor
elke vraag van de cliënt een verplaatsing naar de cliënt
gemaakt moet worden en/of familiegesprekken online
kunnen plaatsvinden. Cliënten krijgen zelf meer ver-
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antwoordelijkheden en er kan meer vraaggestuurd
gewerkt worden. Daarnaast werd door zowel de experts
als de ervaringsdeskundigen benadrukt dat de online
hulptools de face-to-face contacten niet kunnen vervangen en dat er dus gestreefd moet worden naar een
‘blended’ hulverleningstraject waarin er een goede
balans is tussen de online en offline contacten, wat
aansluit bij de visie van Bocklandt (2017) over hoe een
hulpverleningstraject er in de toekomst zou moeten
uitzien.
Bij de interpretatie van de resultaten moeten een aantal
beperkingen van het onderzoek in acht worden genomen.
Zo hebben we slechts een kleine groep mensen bevraagd,
en werden de deelnemers gericht gecontacteerd vanwege hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van een
online tool of de ervaring met online hulptools. We hebben niemand beluisterd die totaal geen ervaring of alleen
negatieve ervaringen had met het gebruik van online
hulptools en hier bewust niet op inzette in hun werking.
Aansluitend hierbij moeten we ook stilstaan bij de impact
die de coronacrisis hier op gehad heeft. Tijdens de werving van participanten zaten we volop in de eerste lockdown en hulpverleners werden verplicht om online
verder te gaan met hun hulpverlening. Ze werden overstelpt met vragen en onzekerheden, wat ervoor zorgde
dat velen onze vraag om deel te nemen aan ons onderzoek niet positief konden beantwoorden. Het gebrek aan
tijd en het overbevraagd worden van de hulpverleners
heeft ons dus zeker parten gespeeld en heeft geleid tot
het beperkte aantal geïnterviewden. Echter, ondanks
deze beperkingen biedt dit onderzoek wel een zinvolle
verkenning van de het huidige transitieproces dat de
hulpverlening aan personen met een verstandelijke
beperking doormaakt. We willen hiermee een aantal
handvatten meegeven die hulpverleners kunnen aangrijpen wanneer ze voor het eerst aan de slag (willen)
gaan met online hulp tools.

Conclusie
De overstap van de reguliere hulpverlening, zoals we
die vandaag de dag kennen, naar ‘blended hulpverlening’
vraag tijd. Het is van groot belang om weloverwogen en
stapsgewijs deze overstap te maken en niet halsoverkop
in dit proces te stappen. Alleen wanneer zowel bij de
begeleider als bij de cliënt de nodige kennis, vaardigheden en motivatie aanwezig zijn kan het aanbieden
van online hulp overwogen worden en kan online hulp
een waardevolle aanvulling zijn op de reguliere hulp-

verlening. Persoonlijk contact blijft echter wel steeds
essentieel. Ondanks de vele voordelen van online toepassingen, kan je als hulpverlener digitaal immers niet
inspelen op de leefomgeving van de cliënt die vaak iets
vertelt over de gemoedstoestand van de cliënt. Probeer
als hulpverlener dus te streven naar een goede balans
tussen offline en online hulp waarbij de hoofdfocus
steeds blijft liggen op het menselijk contact. Geef daarnaast ook voldoende kansen aan de cliënten om zelf
online op verkenning te gaan en maak ter op die manier een co-creatief hulpverleningsproces van.
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De invloed van de digitalisering op
de samenleving is immens. Overal
steken online toepassingen de kop
op en zijn er vele ontwikkelingen
merkbaar. Ook binnen de organisatie
van het Vlaamse hulpverleningslandschap voor personen met een verstandelijke
beperking is men volop zoekende naar mogelijkheden om online toepassingen ingang te
laten vinden binnen de reguliere hulpverlening. In maart 2020 verplichtte een strenge
lockdown ook hulpverleners om ‘online’ te
gaan. De ervaringen die hulpverleners in deze
periode hebben opgedaan heeft de interesse
voor integratie van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de hulpverlening aan
personen met een verstandelijke beperking
een boost gegeven. Hulpverleners ervaren
hierbij echter ook nog veel twijfels en moeilijkheden. In dit artikel staan we stil bij het transitieproces dat de hulpverlening aan de doelgroep momenteel doormaakt. We laten experts
en ervaringsdeskundigen aan het woord over
hun ervaringen en formuleren op basis van hun
verhalen een aantal randvoorwaarden om in
acht te nemen bij de implementatie van online
hulp in een regulier hulpverleningsproces.

Interesse in de codeboom waarmee de onderzoekers de thematische analyse van de
interviews realiseerden? Neem dan via e-mail
contact op met de auteurs.
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Superdiversiteit in de
normatieve ruimte
door Beno Schraepen

“We leven in een superdiverse samenleving.” is een veel gehoorde en te
lezen uitspraak. Begonnen als een beschrijving van de multiculturele
realiteit in Londen, werd het al snel door academici, lokaal beleid en
politici opgepikt. Maar ook in het sociale werkveld vond het al snel ingang
om de complexe realiteit te beschrijven waarin ze werken. Terwijl
superdiversiteit verwijst naar een specifieke realiteit, valt op hoe
generalistisch het in praktijk gehanteerd wordt. De vraag is of het dan
ook werkelijk iets bijdraagt tot het wegwerken van ongelijkheid en
uitsluiting waar dé diversiteit in onze samenleving mee te kampen heeft.

Superdiversiteit verkend
Vertovec werkte zijn begrip ‘super-diversity’ uit om
demografische, economische en sociale veranderingen
te beschrijven als gevolg van de snelheid en schaal van
globale migratie in de 21ste eeuw.1 In superdiversiteit
brengt hij drie aspecten samen die met elkaar interageren:
1. Toenemende variatie en bewegingen in migratiestromen
2. De nood aan nieuwe sociaal wetenschappelijke
methoden en theorieën om die diversifiëring te
vatten
3. De implicaties voor beleid en maatschappelijke
structuren zoals arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheidszorg2
Superdiversiteit verwijst dus niet alleen naar de toename van mensen met een migratieachtergrond maar ook
naar de toename van het aantal variabelen dat bepaalt

waar, hoe en met wie mensen leven. Het verwijst naar
het verschil in wettelijke statuten en arbeidsmarktervaringen, naar specifieke configuraties van gender en
leeftijd, naar patronen van ruimtelijke ordening en naar
lokale beleidsreacties die de vorm van de beschikbare
dienstverlening bepalen.3

Mobiele meerderheid van minderheden
Blommaert verbindt in superdiversiteit de ontwikkeling
van die nieuwe migraties in de laatste decennia met de
gelijklopende ontwikkeling van nieuwe technologie en
communicatiemiddelen. De mobiele communicatietechnologieën zorgen er nl. voor dat zij in relatie kunnen
blijven met het land van herkomst, deel kunnen blijven
van verschillende netwerken en gemeenschappen en
dus niet louter afhankelijk zijn van sociale contacten in
de nieuwe omgeving. Circulaire migratie komt in de
plaats van vestigingsmigratie.4 De éénduidigheid en
voorspelbaarheid van de categorie ‘migrant’, bepaald

1 Vertovec, S. (2007), ‘Super-diversity and its Implications’, Ethnic and Racial Studies, 30(6), 1024-1054.
2 Meissner, F., and Vertovec, S. (2014). Comparing super-diversity. Ethn. Racial Stud. 38, 541–555. doi:10.1080/01419870.2015.9
80295
3 Van Robaeys, B., van Ewijk, H. en Dierckx, D. (2016), ‘The challenge of superdiversity for the identity of the social work profession: experiences of social workers in ‘De Sloep’ in Ghent, Belgium’, International Social Work, gepubliceerd op 18 april 2016
4 Blommaert, J. (2011) Superdiversiteit. Samenleving & Politiek, Jg 18, nr. 9, p24-35
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Superdiversiteit verwijst
ook naar de toename van
het aantal variabelen dat
bepaalt waar, hoe en met
wie mensen leven.

door duidelijk herkenbare socio-culturele kenmerken
is weg.5 Mensen zijn geen lid van één cultuur of gemeenschap, creëren een versnipperende identiteit en handelen vanuit verschillende deelidentiteiten.
Dit is niet nieuw, hetzelfde geldt voor de samenleving
waarin de nieuwkomers terechtkomen. Die is minder
homogeen en stabiel dan sommigen willen. Het (meer)
integratie discours is hiermee echt achterhaald.6
Crul, Schneider en Lelie, bevestigen dit door te wijzen
op de veranderende verhouding tussen minderheid en
meerderheid in die grootstedelijke context. Gebaseerd
op een grootschalig onderzoek naar de positie van jongeren van de tweede generatie, stellen ze vast dat er
geen duidelijke meerderheidsgroep meer is maar een
meerderheid is ontstaan van minderheidsgroepen.7 In
steden zoals Antwerpen en Brussel leven bv. meer dan
150 nationaliteiten. De vraag is dan wie moet integreren
in wat? Dit wordt niet bepaald door de meerderheid maar
door wie het voor het zeggen heeft.

Meer en minder
Geldof vat superdiversiteit samen in een kwantitatieve
(toename in aantal) en kwalitatieve (diversiteit in de
diversiteit) transitie en verbindt dit ook met een proces
van normalisering: diversiteit als realiteit, niet meer
als uitzondering maar als norm voorbij het wij-zij denken. Het plaatst onze professionals en maatschappelijke structuren in een paradoxale situatie tussen meer
en minder aandacht voor die diversiteit. We moeten
leren de etnische lens los te laten en niet alles van uit
etniciteit te bekijken maar tegelijkertijd oog blijven
hebben voor meer en andere diversiteitskenmerken.
Een divers-sensitieve houding is aangewezen.8
De dynamische interacties tussen de onderscheiden
variabelen binnen superdiversiteit brengen nieuwe
vormen van sociale kwetsbaarheid met zich mee. Het
verschil in toegang tot sociale rechten en statuten veroorzaakt grote ongelijkheden in welzijn, welbevinden
en kansen.9 Verschillende auteurs wijzen er dan ook op
dat deze nieuwe realiteit onze hulpverlening, onderwijs

5 Blommaert, J. and Rampton, B. (2011) Language and Superdiversity. Diversities. vol. 13, no. 2, UNESCO. ISSN 2079-6595
6 De Visscher, K. (2014). Niets meer dan gelijkheid. Over jonge mensen, superdiversiteit en de jeugdsector. Brussel: Demos
vzw. p10-22
7 Crul, M., Schneider, J. en Lelie, F. (2013). Superdiversiteit. Een nieuwe visie op integratie VU University Press, Amsterdam
8 Geldof, D. (2019). Superdiversiteit: Hoe migratie onze samenleving verandert. Leuven: Acco.
9 Van Robaeys, B., van Ewijk, H. en Dierckx, D. (2016),
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en beleid voor nieuwe vragen en uitdagingen stelt, maar
is dat wel zo? Beschrijven we niet steeds opnieuw dezelfde realiteit?

Superdiversiteit en intersectionaliteit
Zonder diep in te gaan op de langere geschiedenis van
intersectionaliteit zien we in theorie weinig verschillen
met superdiversiteit. Met haar wortels in de VS van de
19de eeuw, focust het intersectionaliteits- of kruispuntdenken zich vandaag vooral op de interactie tussen
gender, etniciteit, klasse en seksualiteit die leidt tot
achterstelling en ongelijkheid.10 Beide hebben aandacht
voor hoe sociale variabelen op elkaar inwerken en tot
ongelijkheid leiden, maar leggen hierin andere accenten.
Terwijl intersectionaliteit zich in theorie op iedereen
kan richten wordt het meestal gebruikt om de ervaringen van vrouwen te onderzoeken in relatie tot specifieke andere kenmerken omdat zij vaak het slachtoffer
zijn van dubbele discriminatie. Superdiversiteit vertrekt
vanuit nationaliteit/land van herkomst/etniciteit, migratiekanaal/legale status, leeftijd en gender als de
belangrijkste categorieën.11
De verschillen tussen beide kunnen als volgt worden
samengevat. Superdiversiteit bekijkt diversiteit als een
horizontaal gegeven, neemt machtsverschillen niet mee
en is dus minder geschikt om deze verschillen te onderzoeken. Intersectionaliteit bekijkt diversteit eerder
als een verticaal gegeven, heeft meer oog voor de interne heterogeniteit, probeert weliswaar machtsverschillen te veranderen maar verliest soms het bredere plaa
tje uit het oog. Ze verkennen of vertrekken beide van
alledaagse ervaringen maar hebben slechts aandacht
voor een beperkt aantal assen van verschil. Superdiversiteit focust op plaats en intersectionaliteit op positie.12
Beide richten zich op de interactie tussen verschillende
soorten ongelijkheid en processen van categorisering,
ook het politieke aspect lijkt een gemeenschappelijk
centraal aandachtspunt en ze maken ruimte voor een
veelheid aan strategieën voor onderzoek.13 Ze delen wel
de kritiek op het gebruik van categorieën. Bij intersec-

tionaliteit werd het klassieke hokjesdenken in de loop
der jaren uitgebreid met een groter aantal categorieën
opgebouwd via intersecties. Ook Vertovec spreekt uiteindelijk over een ongelimiteerd aantal categorieën.
Uiteindelijk draagt dit alleen maar bij tot meer vaagheid
van beide begrippen.14

Superdiversiteit is geen paradigma,
hoogstens een veranderende realiteit
Superdiversiteit is gebruikelijk jargon geworden in het
spreken binnen het sociale werkveld en vast onderdeel
in beleidsteksten. Bedenkingen over de (on)bruikbaarheid van het concept komen uit diverse en vooral onverdachte hoeken.

(Super)-diversiteit
In praktijk en in de literatuur worden de termen ‘diversiteit’ en ‘superdiversiteit’ veel als synoniem gebruikt.
Vooral de sterkere analytische kracht van superdiversiteit als conceptuele en sociologische categorie, legitimeert dit.15 Superdiversiteit bouwt in die zin gewoon
verder op het verengd gebruik van het concept diversiteit dat al op alle mogelijke manieren besmet is. Superdiversiteit en intersectionaliteit worden in praktijk,
theorie en beleid vaak herleid tot de heilige drievuldigheid onder de diversiteitskenmerken: cultuur/etniciteit,
gender/seksualiteit en klasse.16
Het voorvoegsel ‘super’, creëert de verwachting van een
positieve en meer volledige kijk op dé diversiteit, terwijl
het vooral verwijst naar de interactie tussen nieuwe
migratie, armoede en de samenleving. Niet iedereen
die het begrip in de praktijk hanteert, vertrekt vanuit
deze specifieke benadering. Bepaalde dimensies binnen
diversiteit blijven onbesproken en lijken ondergeschikt
of minder bepalend voor de ongelijkheid in de samenleving. De concepten handicap (zichtbare of onzichtbaar)
of psychische problemen zijn hier niet of zelden aan de
orde. Het maakt de spraakverwarring alleen maar groter.

10 Geerts, E. Terlien, M. & N. van den Brandt (2016), Visietekst Summer School: Het belang van een intersectioneel feminisme
in postfeministische, superdiverse tijden, Kif Kif,
https://kifkif.be/cnt/artikel/visietekst-summer-school-het-belang-van-een-intersectioneel-feminisme-postfeministische
11 Meissner, F.,Vertovec., S. (2014)
12 Degroote, K., & Longman, C. (2015). Superdiversiteit ontrafeld. Een Kritische Bespreking van het Gebruik van Diversiteit en
Superdiversiteit in het Academische Veld en het Middenveld.
13 Doytcheva, M. (2020). “White Diversity”: Paradoxes of Deracializing Antidiscrimination. Social Sciences, 9, 50.
14 Degroote, K., & Longman, C. (2015).
15 Wessendorf, Susanne. 2014. Commonplace Diversity: Social Relations in a Super-Diverse Context. Berlin and Heidelberg:
Springer.
16 Degroote, K., & Longman, C. (2015). .
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Mensen zijn geen lid van
één cultuur of gemeenschap,
creëren een versnipperende
identiteit en handelen vanuit
verschillende deelidentiteiten.

(Super)diversiteit als probleem
Kan je het steeds over dé diversiteit hebben als object
voor onderzoek en beleid? Misschien niet maar het brede concept diversiteit verengen om het bruikbaar te
maken werkt problematisering in de hand. Het is de
meerderheids- of dominante culturele groep die zich
toe-eigent om minderheidsgroepen te benoemen en
verwijst naar de (raciale) ander door die te herleiden tot
enkele essentiële en vaststaande kenmerken. Wat stel
je je voor bij een school of klas met een grote diversiteit?
Je vertrekt snel van een standaardopvatting gelinkt aan
onmiddellijk zichtbare identiteitscategorieën terwijl
andere onderbelicht blijven.17
Wat die problematisering nog versterkt is dat we in ons
dagelijkse taalgebruik de term gebruiken om naar het
multiculturele benoemen, waarbij ‘cultuur’ verwijst naar
een groep mensen met bepaalde culturele kenmerken.
Nochtans bestaan dergelijke entiteiten niet. Mensen en
groepen veranderen voortdurend in contacten met andere groepen of met praktijken van buiten de eigen

traditie. Dat zorgt voor splitsingen en mengvormen
binnen de zogenaamde culturele identiteiten. Mensen
vergeten dat snel of zijn zich hier vaak niet van bewust.18
De gebruiker van de term superdiversiteit ziet zichzelf
vaak niet als onderdeel van de maatschappelijke diversiteit en lijkt een complexiteit te beschrijven die buiten
hem of haar ligt.

Beschrijvingen houden machtsrelaties in stand
Een veel gehoorde kritiek is dat superdiversiteit wel
tracht weg te blijven van het categoriserende, maar blijft
hangen in het beschrijvende. Is zo’n een beschrijving
van de complexe realiteit ook nuttig voor de openbare
dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg? Voor
Blommaert hangt dit af van de mate waarin beleids- en
opiniemakers in staat zijn zich de niveaus van complexiteit voor te stellen van reële sociale omgevingen
waarin mensen integreren. Zich die complexiteit voorstellen is net het belangrijkste obstakel.19 Daar wringt
net het schoentje want het zijn niet de ervaringsdeskundigen die zich het meest bedienen van dit concept.
Wanneer het beschrijvende de maatschappelijke complexiteit niet overstijgt, gaat het voorbij aan mechanismen zoals uitsluiting en ongelijkheid. Volgens het
kruispuntdenken laat superdiversiteit, als top down
benadering, belangrijke privileges en de status van de

17 Geerts, E. Terlien, M. & N. van den Brandt (2016),
18 Pinxten, R. (2018). Het nieuwe vertrouwen. Berchem: EPO
19 Blommaert, J. (2013). Citizenship, language, and superdiversity: towards complexity. J. Lang. Identity Educ. 12, 193–196. doi:1
0.1080/15348458.2013.797276
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(…) dat er geen duidelijke
meerderheidsgroep meer
is, maar een meerderheid is
ontstaan van
minderheidsgroepen.

meerderheidsgroep onbesproken wat kan leiden tot de
verdere reproductie van bestaande machts- en uitsluitingsmechanismen.20 Makoni vraagt zich zelfs af of
superdiversiteit niet enkel een realiteit beschrijft die
wordt bepleit door een bepaalde elite zoals wetenschappers en beleidsmakers. Het zijn de ‘machtigen’ die de
notie van diversiteit vieren en bepalen. Diegenen op wie
het concept slaat, voelen zich hier eerder oncomfortabel
bij en ervaren dit als een verhulling van reële machtsverschillen in de samenleving.21 Ndhlovu herkent hierin een sterke koloniale reflex: via het begrippenkader
rond diversiteit behoudt men de macht om de ander te
definiëren.
Superdiversiteit wil de neiging om de culturele en sociale groepen te homogeniseren en de elitaire neoliberale conceptualisaties van cultuur en identiteit in vraag
stellen en uitdagen maar lijkt die ideeën in praktijk te
versterken.22

Superdiversiteit is amper een beleidsconcept?
Hoe profiteren die minderheidsgroepen hier zelf van?
De bewering dat superdiversiteit iets te bieden hangt
af van de diagnose gemaakt in een tijdperk van transformatieve diversificatie van de diversiteit”23. Nochtans
is die diversificatie geconcentreerd in bepaalde steden
en is de realiteit van de superdiversiteit nog te weinig
verspreid om vanuit het algemeen belang opgepikt te

worden door het overheidsbeleid.24
Zelfs als superdiversiteit wordt opgenomen in het beleid,
wat doet het dan? Het geeft een analyse over buurten
die veranderd zijn door de komst van nieuwkomers wat
de omstandigheden en leefbaarheid in die buurt onvoorspelbaar maakt.25 Voor de instanties in die buurt
zijn er te veel en te verschillende diversiteitskenmerken
om rekening mee te houden. Meer nog, die ‘overdaad’
aan ‘diversiteit’ wordt zo vanzelfsprekend dat er een
beschaafde onverschilligheid kan ontstaan i.p.v. waardering t.a.v. diversiteit.26
Superdiversiteit wordt dan gewoon het zoveelste mechanisme om ons van hen te scheiden. Tweede en derde generatie inwijkelingen blijven diegenen met een
andere etnische-culturele achtergrond of met een allochtone herkomst. De geïntegreerde blijft de geïntegreerde, de ander blijft de ander en de machtsverhoudingen blijven gerespecteerd. Wie heeft er anders baat
bij om de wereld te beschrijven vanuit die verengde
betekenis van (super)diversiteit?

De normalisering tot witte diversiteit
We mogen niet vergeten dat de invulling van diversiteit,
beperkt tot gender en etniciteit, haar oorsprong vindt in
het Amerikaanse HR-beleid vanuit een economisch-commercieel discours gericht op het economisch voordeel
dat die diversiteit kan opleveren.27 Diversiteit en minderheidsdenken zijn van bij aanvang ingebed in deze
economisch liberale en geïndividualiseerde logica
gericht op verdienste, individueel potentieel en productiviteit. Wie heeft er echt voordeel bij een dergelijk diversiteitsbeleid: de minderheden op wie het zich richt
of de witte meerderheid? Doytcheva noemt het streven
naar een generieke diversiteitsnorm ‘witte diversiteit’.28
Ook ons onderwijs richt zich in naam van de diversiteit
tot het individu als een verzameling van competenties
die van waarde is voor de arbeidsmarkt. Het leidt de
aandacht af van de ongelijkheid en onderdrukking die
ingebakken zit in het onderwijs en andere maatschappelijke structuren.

20 Geerts, E. Terlien, M. & N. van den Brandt (2016)
21 Makoni, S. (2012). A critique of language, languaging, and supervernacular. Muitas Vozes, 1, 2, 189-199.
22 Ndhlovu, F. (2016). A decolonial critique of diaspora identity theories and the notion of superdiversity. Diaspora Studies, 9, 1,
28-40.
23 Vertovec, S. (2007).
24 Pavlenko, A. (2018). “8. Superdiversity and Why It Isn’t: Reflections on Terminological Innovation and Academic Branding”. In
8. Superdiversity and Why It Isn’t: Reflections on Terminological Innovation and Academic Branding. Bristol: Multilingual
Matters. doi: https://doi.org/10.21832/9781788921879-009
25 Reyes, A. (2014). Linguistic anthropology in 2013: super-new-big. American Anthropologist, 116, 2, 366-378.
26 Wessendorf, S. (2014). “Being open, but sometimes closed”. Conviviality in a super-diverse London neighbourhood. Eur. J.
Cult. Stud. 17, 392–405. doi:10.1177/1367549413510415
27 Geerts, E. Terlien, M. & N. van den Brandt (2016),
28 Doytcheva, M., (2020) “White Diversity”: Paradoxes of Deracializing Antidiscrimination,” Social Sciences, MDPI, Open Access
Journal, vol. 9(4), pages 1-20, April.
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De normalisering van diversiteit krijgt zo een andere
connotatie. Wordt diversiteit vanuit de superdiversiteit
de norm of homogeniseert ze specifieke essentiële kenmerken (specifieke culturele achtergronden, meertaligheid, genderdiversiteit, … ) tot een bepaalde standaard
omdat die naast economisch voordeel ook de kost die
samenhangt met discriminatie doet dalen?
Normen differentiëren en hiërarchiseren. De mate
waarin iemand afwijkt wordt geordend in categorieën
en op een hiërarchische schaal geplaatst. Ook binnen
de normalisering van diversiteit geldt dit voor ‘de diversiteit binnen de diversiteit’. Bepaalde diversiteitskenmerken zullen altijd als belangrijker of meerwaarde
worden gezien dan andere. Foucault en Habermas
lieten hier hun licht al op schijnen. Beiden erkennen dat
de meeste normen terug te voeren zijn tot eisen die
komen vanuit politiek-economische hoek. Habermas
stelt dat we ons zo laten verdringen door economie en
staat dat we onze eigen normen niet kunnen ontwikkelen en uitspelen. Foucault focust op het normalisatieproces en stelt zich de vraag hoe we ons als individu
kunnen verhouden tot de groeiende impact die normen
hebben op onze identiteit.29 Komen we met superdiversiteit en intersectionaliteit dan terecht bij een genormaliseerde diversiteit, de homogenisering en vervlakking
van diversiteit of een diversiteit aan normen? Het is
duidelijk dat dit alles enkel een bepaalde diversiteit ten
goede komt.

moede en sociale uitsluiting in België is weliswaar 47,8%
bij niet-EUmigranten30 maar ook 40% van personen met
een handicap leven van een uitkering en zitten dus
onder de Europese armoedegrens.31

Van ‘normative space’ naar een ‘inclusive
space’

Zolang het diversiteitsdenken zich blijft inschrijven in
de normatieve economische ruimte zullen personen
met een handicap ook niet worden meegenomen. Zij
wijken te veel af van de norm, zijn wie we niet willen
niet zijn. De kosten halen het dan altijd op de baten, het
competentiedenken op het ethische. In naam van dé
diversiteit kunnen we niet anders dan iedereen die op
maatschappelijke uitsluiting botst meenemen.

Handicap als tweederangscategorie
Het zijn natuurlijk bij uitstek sociologische concepten,
maar zowel superdiversiteit als intersectionaliteit doen
het praktijk discours rond maatschappelijke ongelijkheid
en uitsluiting geen goed door diversiteit primair te vatten in etniciteit, taal, gender en klasse. Ook al corrigeren
ze zich door deze te verbinden met meerdere dimensies
of andere intersecties, het draagt zelden iets bij tot de
positie van een groep mensen die al van bij geboorte
met uitsluiting en ongelijkheid te maken hebben zoals
bv. personen met een handicap, beperking of psychische
problemen. Het zegt veel over je status in de samenleving
als je gewoon vergeten wordt telkens wanneer het in
het sociale veld of beleid over ‘de diversiteit’ gaat. Blijkbaar zijn deze mensen nog steeds te weinig zichtbaar.
Nochtans is ‘handicap’ iets wat in onze segregerende
samenleving sterk bepalend is voor je, levensloop, mogelijkheden en status. Ter illustratie: het risico op ar-

Het diversiteitsdenken en de emancipatiebewegingen
die de laatste decennia de samenleving hebben vorm
gegeven hebben weinig impact gehad. Vrouwenbewegingen, migranten- en armoedeorganisaties, het jeugdwerk voor maatschappelijke kwetsbare groepen, …
zelden wordt het concept handicap meegenomen want
“… daar hebben we toch aparte werkingen voor”. De
categorie handicap of beperking is soms zo dominant
en zichtbaar dat alle andere intersecties er in verdwijnen. Vrouwen met een beperking zijn juist vragende
partij om ook op hun vrouw-zijn te worden aangesproken en serieus genomen te worden. Het werkt emanciperend om als jongere te kunnen deelnemen aan het
jeugdwerk of samen met anderen te ageren vanuit
maatschappelijke kwetsbaarheid i.p.v. vanuit hun handicapidentiteit. Dat de diversiteit binnen die diversiteit
groot en complex is, is ook niks nieuws. Een persoon
met een fysieke beperking identificeert zich niet per
definitie met iemand met een verstandelijke beperking.
Deze categorisering hiërarchiseert even goed en verhindert om met één stem te spreken.

Inclusive space

In naam van dé diversiteit
kunnen we niet anders dan
iedereen die op
maatschappelijke uitsluiting botst meenemen.

29 De Mets, B., & Van Dyck, M. (2013). Habermas & Foucault: de dialoog binnen het debat.
30 Cijfers voor personen van 20 tot 64 jaar in 2018. Gegevens van Eurostat. Het armoede- of sociale-uitsluitingspercentage
bedraagt 24,7% voor immigranten uit andere Europese lidstaten.
31 Keytsman, E., (2017) Haal personen met een handicap uit de armoede. Samenleving & Politiek, Jaargang 24, nr. 1 (januari),
pagina 49 tot 51
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OVER DE AUTEURS

Dit kan door in de samenleving en in de grootstedelijk
context zoveel mogelijk ‘inclusive spaces’ te creëren. Het
Engels heeft het voordeel om in één woord vele betekenissen te vatten. Space als (wit)ruimte, plek, omgeving,
tijd, plaats, vrijheid … Dat kan een pleintje zijn, een school,
een buurthuis, een activiteit of een festival. Het is een
‘safe space’: veilig, toegankelijk, respectvol, …. Maar ook
een ‘brave space’: erkennend, actief, gericht op groei,
ontwikkelend, positief , verruimend, … Het is die ruimte, dat moment, die omgeving waar dé diversiteit zich
welkom voelt en er mag zijn; volwaardig kan meedoen,
passief of actief en uiteindelijk van betekenis kan zijn
of betekenis krijgt, … ongeacht.

Naam:
Beno Schraepen
Werkplaats:
Kenniscentrum ISOS van de
AP Hogeschool Antwerpen
Functie:
Docent en onderzoeker
E-mailadres:
beno.schraepen@ap.be

SAVE THE

DATE!
SYMPOSIUM

Emotionele ontwikkeling bij personen met
een verstandelijke beperking

n.a.v. het doctoraatsonderzoek van Filip Morisse

Met als sprekers prof. Alice Schippers, prof. Sarah De Pauw, prof. Geert Van Hove,
prof. Claudia Claes, Geert Bettinger, Rik Ouvry en dr. Filip Morisse

Vrijdag 29 oktober 2021
13.00 tot 17.00 uur
Vormingscentrum Dr. Guislain

Vanaf 17.00 uur feestelijke afsluiter in de lezingenzaal van
het Museum Dr. Guislain

Het definitieve programma volgt binnenkort. Het aantal plaatsen is beperkt.
Wilt u zeker zijn van uw deelname, dan kan u nu al preregistreren via
www.guislain.be/symposium29oktober
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Druk en dan weer dromerig;
doeboek voor meisjes met ADHD
8-13 jaar
Jacqueline van de Sande
SWP Amsterdam – 2019

Ook een speels lettertype en niet te veel
informatie op één blad dragen bij dat
dit boek heel uitnodigend werkt om mee
aan de slag te gaan!
De tips voor ouders en verzorgers/leerkrachten zijn wel heel erg beperkt in
dit boek, maar zij verwijst hiervoor naar
haar eerder geschreven boek Druk en
Dromerig. ADHD bij meisjes specifiek
voor ouders en leerkrachten.
Jacqueline van de Sande is de schrijfster en heeft dit boek uit eigen ervaringen geschreven waardoor de verhaaltjes heel herkenbaar zijn voor
meisjes van die leeftijd. Zij was zelf een
meisje met ADHD en werkt al meer dan
15 jaar in de jeugdzorg.
ANN DEKENS

Kiki is een meisje van tien jaar met
ADHD. Ze houdt erg van bewegen, is
heel snel en heeft heel veel energie. Ze
is grappig, erg behulpzaam en maakt
met iedereen een praatje. Ze ziet en
hoort alles om haar heen, is moedig en
maakt van alles mee.
Kiki kan heel druk zijn, maar soms ook
heel dromerig. In haar dagboek schrijft
ze wat ze allemaal meemaakt, hoe ze
zich voelt en wat ze denkt. Ze vertelt
wat ze goed kan en wat haar moeite
kost.
Meisjes met ADHD kunnen met deze
verhalen, tips, weetjes, raadsels, puzzels, spelletjes en opdrachten in dit
doe-boek ontdekken waar ze goed in
zijn en wat ze moeilijk vinden.
Een extra meerwaarde aan dit boek is
dat er in elk hoofdstuk veel aandacht
gegeven wordt aan leren positief over
jezelf te denken zodat je jezelf leert
accepteren, waarderen en voor jezelf
opkomen.
Het boek is opgebouwd uit 40 korte hoofdstukken die telkens starten met een
verhaaltje, vervolgens wat uitleg, een doe
-opdracht ( vragen beantwoorden, een
opdracht of een spelletje) en tips.
Hoewel oudere meisjes dit boek zelfstandig kunnen lezen, lijkt het leerzamer en leuker om dit “samen” met een
ouder of hulpverlener te doen.
Omdat de verhaaltjes kort en bondig
zijn, allemaal over een verschillend
thema gaan EN vaak heel herkenbaar
zijn, vormen deze een gemakkelijke
aanzet om een gesprekje hierover te
openen!

Recensies

Zelfregulatie bij jongeren met
autisme. Beter omgaan met boosheid, onrecht en frustratie
Jeroen Bartels
Hogrefe, Amsterdam – 2019

Dit werkboek wil jongeren met autisme
beter leren omgaan met boosheid, onrecht en frustratie. De auteur heeft
duidelijk een gedegen autisme kennis.
Er wordt uitstekend ingespeeld op het
autistisch denken en er wordt veel gewerkt aan de motivatie bij de jongere.
Bv. Waarom zou je aan je boosheid iets
doen? Wat is het voordeel voor mij?
Het idee om een boek te schrijven dat
gericht is tot de jongere met autisme
is zeer lovenswaardig.
Autisme en de reden dat je meer kans
hebt om sneller boos te worden als je
autisme hebt, wordt heel bevattelijk

De
boekenkast
Recensies

uitgelegd. In mijn ogen is deze uitleg
vooral geschikt voor normaal begaafde tot hoogbegaafde jongeren met autisme. Het boek bevat naast uitleg voor
de jongere over boosheid heel wat
nuttige oefeningen. Dit boek lijkt me
erg geschikt om samen met een begeleider of therapeut boosheid te verkennen en interne en externe triggers te
ontdekken en te leren beheersen. Hoewel de uitleg begrijpelijk is geschreven,
zal het toch de nodige concentratie
vergen voor de jongere met autisme
om de tekst te lezen. Termen zoals
zelfregulatie, executieve functies, triggers, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie… worden uitgelegd en
veel gehanteerd. In individuele begeleiding kan het boek stukje per stukje
aangeboden worden.
Het boek bevat goede voorbeelden uit
de leefwereld van jongeren. Positief is
ook de duidelijke oplijsting van typische
autisme denkfouten. Er staat ook een
korte sociale vaardigheidstraining in
die een aantal heel nuttige thema’s
behandelt zoals: hoe zeg ik het als ik
met iets niet eens ben, hoe geef ik een
compliment, hoe geef ik mijn fout toe…
Er is ook een aandachtsoefening (mindfulness) toegevoegd en een toelichting
hoe je dit werkboek voor groepstraining
kan gebruiken, alsook een hoofdstuk
voor ouders. De auteur heeft duidelijk
aan alles gedacht!
Het boek eindigt met het maken van
een samenvatting op maat met een
eigen boosheidsplan zodat je alles nog
eens in een overzicht kan zetten.
Kortom, een zeer degelijk, bruikbaar
autismevriendelijk boek voor jongere
en hulpverlener.
LIDEWEI BEEL
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De drieledige boekenserie ‘DANS tijdens spel’ is ontworpen voor ouders
van kinderen met een autismespectrumstoornis en/of andere moeilijkheden op vlak van sociale communicatie. Met deze serie probeert men
ouders handvaten te geven om de
spelvaardigheden van hun kind te vergroten en tegelijkertijd belangrijke
interactie- en communicatievaardigheden te stimuleren en te bevorderen.
Het eerste boek ‘Een opzet voor contactspel’ speelt in op het spelen door
contact met anderen zoals bijvoorbeeld
kiekeboe, handjes klappen, … Het gaat
om het bevorderen van spelvaardigheden zoals rekening houden met anderen, beurtnemen, interactie aan de
gang houden, … In het tweede boek
wordt de focus gelegd op leren spelen
met speelgoed. Het tracht ouders te
helpen het spelniveau van hun kind in
kaart te brengen en tools te gebruiken
om spelvaardigheid uit te breiden. Het
derde boek omvat het toevoegen van
de component ‘fantasie’ aan het spel.

DANS tijdens spel
Deel 1: Een opzet voor contactspel
Deel 2: Haal het speelgoed
tevoorschijn
Deel 3: Gebruik fantasie in het
spel van je kind
Deel 1 & 3: Fern Sussman & Eliane
Weitzman
Deel 2: Eliane Weitzman & Lisa Drake
Uitgeverij SWP – 2019
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De letters van DANS staan voor de strategie die doorheen elk boek gehanteerd
wordt. De D staat voor ‘doe hetzelfde nog
een keer’. Het gaat om het herhalen van
wat je zegt en doet, tot het kind ermee
bekend is. De A staat voor ‘aanbieden
van mogelijkheden aan je kind om een
interactiestap te zetten als hij of zij hieraan toe is’. Voordat met een spel gaat
spelen moet men bepalen welke interactiestap vooropgesteld wordt (een handeling, geluid, woorden,…) en wanneer
die in het spel naar voren zal komen. De
N staat voor ‘nodig je kind uit beurt te
nemen met een signaal’. Signalen laten
het kind weten dat men verwacht dat hij
of zij iets doet of zegt in functie van het
beurtnemen. Als laatste staat de S voor
‘stop niet’. Hiermee wordt het belang van
het leuk maken van spel en aanbieden
van variaties aangekaart zodat het kind
zijn of haar nieuwe vaardigheden ook
elders bij leert gebruiken.

De auteur beschouwt ouders als voorkeursdoelgroep om met beschreven
methode aan de slag te gaan. De eenvoudige checklists om een beginniveau
van spel te bepalen, alsook de duidelijke en steeds wederkerende opbouw
van de boeken en de concrete voorbeelden uit het leven gegrepen spelen hier
rechtstreeks op in, wat een meerwaarde is. Ook het handige invulsjabloon
(met voorbeeld) aan het einde van de
boekjes om het ‘plan’ om te komen tot
een bepaald type spel vorm te geven
kan helpend zijn voor ouders.
Tegelijk zijn er ook zaken die het moeilijk kunnen maken om als ouder met
de boekenreeks/methode aan de slag
te gaan. Er wordt toch wel wat vakjargon gebruikt, waardoor extra opzoekwerk nodig kan zijn om exact door te
hebben wat er juist bedoeld wordt met
een bepaalde tussenstap. Hoewel eerder vernoemd werd dat de checklists
voor niveaubepaling helpend kunnen
zijn, kan dit ook onnodig leiden tot bezorgdheid bij ouders als ze merken dat
hun kind nauwelijks bepaalde speelstijlen toepast. Tot slot bestaat het risico dat wanneer ouders zonder enige
kennis over bijvoorbeeld austismespectrumstoornissen met de methode aan
de slag gaan, er op de verkeerde manier
te werk gegaan wordt, frustraties optreden zowel bij kind als ouders en het
spelplezier verdwijnt.
Conclusie: De boekenreeks DANS kan
een leuke inspiratiebron zijn voor ouders om te komen tot spel bij hun kind
met autisme of andere communicatiemoeilijkheden. Uitleg en ondersteuning
van een professional vooraf en tijdens
het doorlopen van het programma is
aanbevolen om samen te komen tot
een succesverhaal.

LIDEWEI BEEL

De
boekenkast

Heeft u ook interesse om één of meerdere van onderstaande boeken
te lezen en een boekenrecensie te verzorgen? Via boekenkast@vvo.be
kan u contact opnemen met de verantwoordelijke en u kandidaat stellen
voor een specifiek boek. Het boek wordt u dan per post opgestuurd.
Boekrecensies bestaan uit maximaal 500 woorden en worden verwacht
binnen de 2 maanden na het opsturen van het boek. Als bedankje voor
de recensie mag u het boek houden. Méér boeken ter recensie vindt u op
onze website.

Zorg(e)loze jeugd, een multidisciplinair
onderzoek naar een juridische grondslag
voor de gedwongen beschreming van
transitiejongeren
Romy de Jong

Maklu Uitgevers N.V., 2019, 480p.
ISBN 9789046609903
Een zorg(e)loze jeugd verwijst naar jongeren die zich ontworstelen aan de zorg die
eigenlijk nog niet gemist kan worden. Centraal in dit onderzoek staan transitiejongeren.
Dit zijn jongmeerderjarige residentiële zorgverlaters met complexe en meervoudige
problemen, bij wie in verband met het onttrekken aan zorg de dringende noodzaak
wordt gevoeld door hulpverleners om (ook) na het bereiken van de meerderjarigheid
en na het vertrek uit de residentiële jeugdhulpverlening, zorg te verlenen. Een juridische
grondslag voor voortgezette gedwongen bescherming wordt verondersteld noodzakelijk
te zijn, maar deze is er momenteel niet of nauwelijks vanwege de beperkte mogelijkheden
in het jeugdbeschermingsrecht.

Ter recensie

Plan B, een vernieuwend handreiking voor
autisme en communicatie
Marjon Kuipers – Hemken & Gijs Horvers

SWP – EPO-distributie, 2016, 171p.
ISBN 97890088506505
Plan B gaat over het maken en opbouwen van contact met jezelf en met de ander
in relatie tot autisme. Immers contact behoeft communicatie en communicatie is
een ingewikkeld proces. Plan B gaat over keuzes en eigen regie. Plan B gaat uit
van de mogelijkheden van, voor en door de individuele mens met autisme. De heldere
uitleg over het fenomeen overprikkeling is een must.

Door stil te staan kom je verder, een andere
kijk op ‘probleemgedrag’
Geert Bettinger

Zuiderlicht, waardigheid in het kwijl
Arnon Grunberg

Het Balanseer – EPO-distributie, 2021, 72p.
ISBN 9789079202812
In september 2018 verbleef Arnon Grunberg twee weken in woonzorgcentrum
Zuiderlicht in Gent. Onder de 144 bewoners verblijven naast ouderen ook personen
met jongdementie of een verstandelijke beperking. Twee weken draaide Grunberg
mee, ging hij in gesprek met de bewoners, observeerde hij en schreef alles neer.
Het hielp hem af van het idee dat er geen gruwelijker plek op aarde is dan een
woonzorgcentrum. Het relaas van zijn verblijf werd aangevuld met indringende
fotocollages van Dennis Tyfus.
De kracht van het negatieve, en hoe je die
positief kunt inzetten
John Tierney & Roy F. Baumeister

Nieuwezijds – EPO-distributie, 2021, 310p.
ISBN 9789057125386

SWP – EPO-distributie, 2015 - 2020, 208p.
ISBN 9789088505959
Gedrag van zorgafhankelijke cliënten wordt gemakkelijk als ‘probleemgedrag’
gezien. Deze cliënten vinden soms niet de juiste woorden of durven zich niet uit te
spreken als ze problemen hebben. Om toch de aandacht te krijgen die ze nodig
hebben, uiten zij zich op een eigen specifieke manier die dikwijls niet herkend wordt.
Geert Bettinger geeft aan de hand van casussen inzicht in de processen die ten
grondslag liggen aan het ‘probleemgedrag’. Hij noemt dit consequent signaalgedrag.
Door middel van reflectievragen staat hij stil bij de beschreven problematiek en
biedt daarmee de lezer de mogelijkheid de signalen vanuit een ander perspectief
te bekijken.

Joris is zijn navel kwijt
Jeroen Hoogerwerf

Levendig Uitgever, 2021, 36p.
ISBN 9789491740978
Een liefdevol prentenboek waarin onderwerpen rond zwangerschap, seksuele
diversiteit, geboorte, bloot en vriendschap worden aangestipt.

Tierney en Baumeister laten zien hoeveel sterker het negatieve is dan het positieve,
en hoe dat ons en de wereld beïnvloedt – van het nieuws en de politiek tot onderwijs,
opvoeding, religie, relaties en werk. Het goede nieuws is dat er strategieën bestaan
om het negatieve te ontkrachten, of in ons voordeel te laten werken. In feite zijn
negatieve momenten en gevoelens de krachtigste prikkels om slimmer en sterker
te worden. Wanneer je begrijpt hoe het werkt, kan het slechte goed gebruikt worden.

De boekenkast - Ter recensie
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(JE) AUTISME BETER BEGRIJPEN? DE
AUTISMECHAT ZOEKT SAMEN
ANTWOORDEN

Actua

Heeft u ook nieuws uit het werkveld, de universiteit of het beleid dat hier een plaatsje dient te
krijgen? Via actua@vvo.be kan u uw nieuws
delen met de verantwoordelijke personen.
Zij zullen bekijken of dit nieuwsitem een
plaatsje kan krijgen in het volgende nummer
van VVO tijdschrift.

De Liga Autisme Vlaanderen ontwikkelde eind
januari 2019 de Autisme Chat als gloednieuw aanbod voor personen met autisme en hun directe
omgeving. Dit is een gratis en anonieme chat waar
men terecht kan met vragen rond autisme. Professionele medewerkers van Het Raster vzw,
Limburgse Stichting Autisme, Tanderuis vzw en
vzw Victor bemannen / bevrouwen de chat. Ze
beluisteren kinderen, jongeren en volwassenen
met (een vermoeden van) autisme en hun gezin
(incl. grootouders), zoeken met hen naar antwoorden en zetten hen op weg zetten in het Vlaamse
ondersteuningslandschap. Niet bedoeld voor
professionelen, maar men zegge het voort aan
cliënten en hun netwerk.

www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat

VAPH LEGT PRINCIPES VAST VOOR
BEZOEKREGELING
WORD JE BOOS? VERLOOP EN
TIJDSVERLOOP VAN AGRESSIEF
GEDRAG
Het Crisisontwikkelingsmodel dat ICOBA ontwikkelde ken je al? ICOBA stak het model in een
nieuw, handiger en nog informatiever kleedje.
Het toont het opbouwend verloop van frustratie-agressie. Frustratieagressie is een aanval
of verdediging vanuit opgestapelde frustratie,
gevoelens van onmacht, ontgoocheling, ergernis
of gekwetstheid. Het crisisontwikkelingsmodel
beschrijft het verloop van een agressie-incident
vanuit frustratie in vijf fasen. Elke fase kent specifieke signalen en gedragingen bij de persoon
die agressief gedrag stelt of dreigt te stellen.
Het model geeft per fase tips en handvatten om
het incident te de-escaleren of te stoppen.
https://www.thinglink.com/
card/1406289861891063809;
https://www.grenswijs.be/verloop-en-tijdsverloop-van-agressief-gedrag
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Elke persoon met handicap heeft recht op bezoek,
behalve bij besmetting met COVID-19 of gedurende
lopende quarantainemaatregelen. Bezoek is toegelaten binnen de beperkingen die de federale richtlijnen opleggen. Binnen een residentiële setting blijft
de leefgroep gelijkgesteld met een gezinssituatie.
Noch het gezin, noch de leefgroep vallen binnen het
maximum aantal contacten, vastgelegd door het
Overlegcomité. Enkel in het kader van een uitbraak
kunnen bijkomende beperkingen op de bezoekregeling opgelegd worden, ook dan is er minimaal één
bezoeker per gebruiker per week toegelaten. Slechts
zeer uitzonderlijk en beperkt in de tijd kan een bezoekverbod gelden. Bezoek aan palliatieve gebruikers moet ook in geval van een uitbraak mogelijk
blijven. Directies moeten duidelijk communiceren
over de bezoekregeling.

https://www.vaph.be/nieuws/bezoekregeling

OUDERS VERTELLEN OVER HET LEVEN MET KINDEREN MET ASS, CEREBRALE PARESE OF DOWNSYNDROOM
Op 1 maart 2021 verdedigde Lana De Clercq haar
proefschrift aan de UGent getiteld: “Ouderschapspraktijken en ervaringen in gezinnen van kinderen met en zonder een autismespectrumstoornis (ASS), cerebrale parese of downsyndroom”.
In dit onderzoek deelden meer dan 600 ouders
van deze kinderen hun ervaringen over het ouderschap via vragenlijsten en korte interviews.
Het onderzoek toont aan dat de ervaringen van
ouders gekleurd worden door hun eigen welbevinden, de ontwikkeling en relatie met hun kind,
de ervaringen met familie, vrienden en onbekenden. De bevindingen leggen kwetsbare verhalen
bloot, aangezien heel wat ouders uitdagingen
ervaren, maar ook
veerkrachtige verhalen, waarbij ouders
met veel doorzetting
en positiviteit hun kind
benaderen.

SPELENDERWIJS REFLECTEREN OP
WAARDEN EN NORMEN
Auteurs Peter
Gerrickens, Marijke Verstege
en Zjev van Dun
ont wikkelden
het Waarden- en
Normenspel.
Het maakt je al
spelend bewust
van je eigen waarden en normen. Je kan de 140
kaarten ook gebruiken als gespreksopener over
samenwerken in teams, organisatiewaarden,
bespreken en veranderen van groepsnormen
(de ´ongeschreven regels´) of in het kader van
loopbaanplanning en coaching. De kaarten zijn
verdeeld over drie groepen: Waarden – “Wat is
voor mij als persoon of voor ons als organisatie
richtinggevend voor ons handelen?”; Thema’s
– die geven terreinen weer waarop waarden
concreet tot uitdrukking komen; en Normen “Welke gedragsregels zijn gewenst of ongewenst
in groepen?”
https://www.crearepartners.com/nl/
kaartspellen/nederlandstalig

Een online versie van het doctoraat lezen? Ga
naar https://biblio.ugent.be/publication/8697961.
Meer info? Mail naar Lana.DeClercq@ugent.be

KLIK BUNDELT INFORMATIE EN KAN
NU DIGITAAL WORDEN GEDEELD

3E MASTERPROEFPRIJS PROFESSOR
ERIC BROEKAERT
Tijdens het academiejaar 2021-2022 wordt de
masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” voor
de derde keer uitgereikt. Dit initiatief is een samenwerking tussen de Vakgroep Orthopedagogiek
van de Universiteit Gent en uitgeverij Gompel&Svacina. Masterproeven met een score van minstens 14/20, uit het vakgebied van de orthopedagogiek, ingediend in één van de twee vorige
academiejaren (2018-2019 of 2019-2020) aan een
Belgische of Nederlandse universiteit komen in
aanmerking. De masterproef dient – in brede zin
– gericht te zijn op onderzoek naar de ondersteuning van (de meest) kwetsbare personen, groepen
en hun context in de samenleving. Kandidaturen
kan men indienen tot en met 30 juni 2021.

https://www.ugent.be/pp/
orthopedagogiek/nl; orthopedagogiek@ugent.be

Actua

Het Nederlandse tijdschrift Klik presenteert handige en prettig leesbare kennisbundels met per
thema relevante praktijk- en onderzoekkennis uit
de verstandelijk gehandicaptenzorg. Er zijn kennispockets over verstandelijke beperking en oud
worden, agressie, autisme, alternatieve zorg,
ouderen, levenseinde, verslaving, psychiatrie,
alternatieve zorg (beleven en ervaren met de zintuigen), communicatie, eigen invloed, seksualiteit,
meervoudige beperkingen, sociale netwerken en
licht verstandelijke beperking. Je kan ze bestellen
via de website. Nog een Klik-nieuwigheid: heb je
een collectief abonnement met je organisatie?
Dan kan je de digitale versie lezen met vijf collega’s
tegelijk (en drie apparaten per persoon).
https://www.klik.org/kennispockets
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FILIP MORISSE DOCTOREERDE OVER
EMOTIONELE ONTWIKKELING BIJ
PERSONEN MET EEN
VERSTANDELIJKE BEPERKING
Personen met een verstandelijke beperking
vertonen vaker psychiatrische kwetsbaarheid
en/of probleemgedrag.
De kunst is niet te blijven
hangen bij dit gedrag (‘de
buitenkant’). Kijkend
naar de emotionele behoeften (‘de binnenkant’) begrijp je ‘lastig’ en
‘vermoeiend’ gedrag als ‘normaal’, nl. horend
bij een welbepaalde emotionele ontwikkeling.
Zo kan je je omgang hierop afstemmen en een
omgeving creëren die tegemoet komt aan deze
ontwikkeling. Daartoe onderzocht F. Morisse de
Schaal voor Emotionele Ontwikkeling en een
aansluitende actiegerichte coachingsmethodiek.
Zo verbindt hij emotionele ontwikkeling, geestelijke gezondheid en Quality of Life met elkaar,
en waarschuwt hij voor een te verregaande, segregerende psychiatrisering en medicalisering.
www.guislain.be

HOE LEREN ONZE HERSENEN LEZEN
EN REKENEN? DEELNEMERS GEZOCHT
VOOR GROOTSCHALIG ONDERZOEK IN
HET KLEUTERONDERWIJS
Wij zijn op zoek naar gezinnen met kleuters geboren tussen oktober-december 2015 en januari-maart 2016. De resultaten uit dit onderzoek
leveren ons belangrijke inzichten over hoe de
hersenen veranderen wanneer we leren lezen
en rekenen, en wat de rol van het onderwijs hierin is. Zo komen we te weten welke voorschoolse
vaardigheden we het beste kunnen aanleren in
de kleuterklas. Dan kunnen we problemen in het
schoolse leren, namelijk dyscalculie en dyslexie,
vroegtijdig remediëren. Het onderzoek zal plaatsvinden in de zomervakantie op UZ Gasthuisberg
waar we een volstrekt onschadelijke MRI-scan
zullen doen. Daarnaast nemen wij enkele taken
rond voorbereidend lezen en rekenen af.
Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Klik dan door naar onze informatiebrief:
https://kuleuven-my.sharepoint.com/:b:/g/
personal/floor_vandecruys_kuleuven_be/
EbOvy3BIK_RPlX3aOkdJ504BQZGhK1mmCFiU33v_FsBIig?e=mindys
Of stuur een mailtje naar
floor.vandecruys@kuleuven.be
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PASO, EEN TRANSCULTURELE
DAGBEHANDELING VOOR
MINDERJARIGE VLUCHTELINGEN

UPC KU Leuven en het team ‘transculturele
trauma-zorg voor vluchtelingen’ van PraxisP KU
Leuven bieden met PASO twaalf plaatsen gespecialiseerde dagbehandeling van ca. zes maanden aan voor minderjarige vluchtelingen. In nauw
partnerschap met Fedasil en het Agentschap
Opgroeien wordt de dagbehandeling gecombineerd met avond- en weekendbegeleiding in drie
gespecialiseerde naburige leefgroepen. Het
zorgaanbod biedt transculturele, trauma-therapeutische en collaboratieve behandeling, met
diverse innovatieve therapeutische componenten. PASO zet in op gespecialiseerde transculturele diagnostiek, de betrokkenheid van culturele steunfiguren, de inbedding van traumatische
geschiedenis in de constructie van het levensverhaal, en het bevorderen van maatschappelijke en culturele integratie. Het Europees Fonds
voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) ondersteunt het zorgaanbod.
https://www.upckuleuven.be/nl/campuspellenberg/dagbehandeling-gevluchte-jongeren

CORRECTIE BIJ ACTUA 8 UIT VORIG
NUMMER VVOTIJDSCHRIFT
‘TO BE OR NOT TO BE PERSOONLIJK
ASSISTANT VAN FAMILIE? EEN
TOOLBOX HELPT BEWUST KIEZEN’
De correcte link waar je meer
informatie vindt over het project
is www.datisdevraag.be.

Kalender

Organiseert u binnenkort een bijeenkomst of studiedag of wil u
collega-orthopedagogen graag op de hoogte stellen van een
interessant event?
Via www.vvo.be kan u als lid van VVO vzw een bijeenkomst of
studiedag die u zelf organiseert toevoegen aan het overzicht.
Via actua@vvo.be kan u de redactie op de hoogte stellen van een
event, zodat het ook een plekje kan krijgen op deze kalender.

Titel

Organisator

Datum

Plaats

Meer info

Goestinggever: Gelijkwaardige
samenwerking in diversiteit

Konekt

16 september

Gent

www.konekt.be

Supported employement:
iedereen aan het werk

Artevelde Academy

Start
20 september

Gent

www.arteveldehogeschool.be

Creatief communiceren met
kinderen en jongeren

Informant

24 september

Gent

www.jo-in.be

Traumasensitief werken en het
betrekken van de context bij
complex trauma

VVO vzw
i.s.m.
Kim Lerouge

30 september

online

www.vvo.be

Beschermjassen: op zoek naar
wortels voor de toekomst na
migratie en kwetsbare overgangen

Rapunzel

4 en 11 oktober

Diest

www.rapunzelvzw.be

Aanpak van moeilijk gedrag van
kinderen met ADHD

SIG

15 oktober

Gijzegem

www.sig-net.be

StAPPenplan – tips voor het
inzetten van apps bij mensen met
autisme

SIG

18 oktober

Gijzegem

www.sig-net.be

Teamvorming: aan de slag met
Mentemo

Konekt

22 oktober

Gent

www.konekt.be

Ontwikkelingsstimulering bij
kinderen met autisme

SIG

28 oktober

Online

www.sig-net.be

Nieuwe autoriteit bij volwassenen
met een verstandelijke beperking
en/of gedragsproblemen

VVO vzw
i.s.m.
Marleen Schruyvers

25 november

Online

www.vvo.be

VVO webinars najaar 2021
Na de druk bijgewoonde webinars in het voorjaar van 2021, richten we een nieuwe reeks in in het najaar.
We hopen uiteraard om ooit opnieuw fysieke bijeenkomsten te kunnen organiseren, om zo leden ook met elkaar
te connecteren, maar op dit moment is het nog niet zeker wanneer dat comfortabel kan. In afwachting boksten
we onderstaand digitaal programma in elkaar.
1. Traumasensitief werken en
het betrekken van de context
(ouders en andere verzorgers,
leefgroepleiding, hulpverleners)
bij complex trauma
> 30 september 2021, 20u-22u
> spreker: Kim Lerouge
Kostprijs: > leden: gratis!
> niet-leden: 30 EUR

Kalender

2. Nieuwe autoriteit bij volwassen
personen met een verstandelijke
beperking en psychische en/of
gedragsproblemen

3. Emotionele ontwikkeling in
verbinding
> 21 december, 20u-22u
> spreker: Filip Morisse

> 25 november, 20u-22u
> sprekers: Goedele Hoefnagels
en Marleen Schruyvers
Inschrijven: via vvo@vvo.be
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Inclusiebeurs:
Iedereen inclusief.

DATE :
SAVE THE
BEURS
DIGITALE

06 / 10 / 20

21

Tijdens de digitale inclusiebeurs op 6 oktober 2021 maak je kennis met een
breed aanbod aan inclusieve praktijken in Vlaanderen en Brussel. Je ziet, hoort
en beleeft er inclusie in al zijn vormen aan de hand van workshops, impressies en
teasers die inclusie in de kijker zetten.
Inclusie gaat over inzetten op het verbinden van mensen, over deelnemen, erbij horen en gemist worden. Personen met ondersteuningsnoden leven samen met de mensen rondom hen: familieleden, buren, vrienden, professionals … Dat is hét centrale thema van deze inclusiebeurs.
Net als bij een fysieke beurs staat het belevingsaspect op deze digitale beurs centraal. De verschillende sessies dompelen je dan ook onder in verhalen, beelden, emoties, inzichten, ideeën
en uitdagingen voor de toekomst.

Voor wie?

De beurs is toegankelijk voor iedereen, met
en zonder beperking, die zich wil laten onderdompelen in verhalen, beelden en getuigenissen over inclusie.
Ook professionals uit diverse sectoren (o.a.
kinderopvang, onderwijs, jeugdwerk, bedrijfsleven, begeleid wonen, werken,…) vinden er
interessante informatie.

Programma

De beurs gaat van start om 9.00 uur en eindigt
om 16.00 uur met een Keynote.
Gedurende de dag vinden er meerdere sessies tegelijk plaats.
Je bent vrij om deel te nemen aan één of
meerdere sessies uit de 5 voorgestelde tijdsblokken. Je kan dus zelf je programma samen
stellen!

Prijs

Deelname is gratis. Inschrijven is evenwel
noodzakelijk.

Het volledige programma is vanaf 22 juni te vinden op de website van HOGENT:
https://hogent.be/nieuws-info/agenda/inclusiebeurs-iedereen-inclusief

Graag al een voorsmaakje?
Bekijk onderstaand filmpje !

