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nieuwsbrief
In het ZonMw Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) Gewoon Bijzonder
wordt in zes projecten samengewerkt tussen mensen zonder en met een beperking.
In het project Samen werken, samen leren volgen we deze samenwerking met
onderzoek. Samen werken, samen leren is ook onderdeel van het ZonMw NPG
Gewoon Bijzonder programma. Het doel van Samen werken, samen leren is om
meer te weten te komen over participatie van mensen met een beperking in
(onderzoeks)projecten.
Samen werken, samen leren bestaat uit twee deelprojecten uitgevoerd door:
-	Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB),
Tranzo, Tilburg University (Prof. dr. Petri Embregts)
- VUmc, Metamedica (Prof. dr. Geert van Hove)
- Disability Studies in Nederland (DSiN; Dr. Alice Schipper)
-	Landelijke Federatie Belangenbehartiging (LFB) voor en door mensen met
een verstandelijke beperking (Joost Blommendaal, MBA).

Samen werken, samen leren, samen veranderen
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In het deelproject Samen werken, samen leren, samen veranderen werken
onderzoekers van Disability Studies in Nederland en LFB samen. Op basis van
de vragen en behoeften van de zes projecten in het ZonMW NPG Gewoon
Bijzonder werken zij een CABRIOtraining uit. Via training en coaching willen
zij onderzoekersteams ondersteunen in participatief onderzoek. Zo willen zij
inspireren tot meer en intensievere samenwerking tussen onderzoekers met en
zonder beperking in elke fase van onderzoek.

Samenwerking in beeld

De Academische Werkplaats Leven met
een verstandelijke beperking voert het
deelproject Samenwerking in beeld uit.
In dit onderdeel willen we onderzoeken
wat de samenwerking tussen mensen met
en zonder beperking oplevert:
- Voor henzelf
- Voor hun project
-	Voor het totale ZonMw NPG
Gewoon Bijzonder
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Dit onderzoek voeren we uit aan de hand
van een aantal thema’s, zoals:
- Visie op samenwerking
- Motivatie tot samenwerking
- Werkzaamheden in het project
- Het samenwerken in netwerken

Deelname aan
onderzoek
In het project Samenwerking
in beeld proberen we meer
zicht te krijgen op de samen
werking tussen mensen met
en zonder beperking. Dit
gaan we doen door interviews
en vragenlijsten af te nemen.
De (ervarings)kennis van de
projectleden is hiervoor
natuurlijk van groot belang!
We hopen daarom van harte
op uw medewerking. Hiervoor
zullen wij in oktober (via de
projectleiders) contact
opnemen met de projectleden.

Even voorstellen... deelproject 'Samenwerking in beeld'
“Ik vind het een uitdaging om te onderzoeken hoe mensen met een beperking
optimaal in hun kracht komen”
Kim van den Bogaard AWVB, Tranzo, Tilburg University
Uitvoerder van het onderzoek van het projectonderdeel ‘Samenwerking in beeld’.

“Samenwerken, samen leren en ontwikkelen, samen betekenis geven aan onze
ervaringen, in gelijkwaardigheid”
Petri Embregts AWVB, Tranzo, Tilburg University
Projectleider van het projectonderdeel ‘Samenwerking in beeld’.
Medeaanvrager van het project ‘Samen werken, samen leren’.

“Geweldig dat we met dit onderzoek samen, project overstijgend kunnen
bijdragen aan participatie en inclusie van mensen met een beperking”
Elsbeth Taminiau AWVB, Tranzo, Tilburg University
Senior onderzoeker van het projectondereel ‘Samenwerking in beeld’.

Even voorstellen... deelproject 'Samen veranderen'
“Ik vind het een uitdaging om bij te dragen aan de ontwikkeling van onderzoekers
en co-onderzoekers”
Henriëtte Sandvoort LFB, Afdeling Scholing & Training
Uitvoerder van het onderzoek van het projectonderdeel ‘Samen werken, samen
leren, samen veranderen’.

“Het ontsluiten van de kennis en ervaring van mensen met een beperking.
Een context creëren waar deze kennis kan landen en naar waarde geschat wordt.
Hier wil ik een lans voor breken!”
Sofie Sergeant DSiN; VUmc, Metamedica
Uitvoerder van het onderzoek van het projectonderdeel ‘Samen werken, samen
leren, samen veranderen’.

“Inclusief onderzoek ontstaat in exclusieve (en vooral ook leuke!) samenwerking
met alle betrokkenen”
Alice Schippers VUmc, Metamedica & DSiN
Projectleider van het project 'Samen werken, samen leren'.
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