
Een stap op de weg naar meer sociale 
participatie door mensen met een verstandelijke 

beperking, in Enschede en daarbuiten.

Iedereen doet mee!



Iedereen doet mee!

opdracht

aanleiding

In 2016 is in Nederland het VN-verdrag voor de rechten van 
mensen met een beperking geratificeerd. Dit verdrag dient 
door gemeenten geïmplementeerd te worden middels een 
lokale inclusie agenda. Uit de voortgangsrapportage van het 
College voor de rechten van de mens blijkt dat er stappen 
zijn gezet om een inclusieve maatschappij te bevorderen, 
maar dat de aanpassingen te langzaam gaan. 

In het kader van IDOLS* hebben de Twentse 

zorgorganisatie Aveleijn, LFB (belangenvereniging voor 

en door mensen met een verstandelijke beperking), 

Stichting Prokkel (organiseert prikkelende ontmoetingen 

tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking) 

en de Gemeente Enschede de handen ineengeslagen. 

Als alliantie hebben zij een vraagstuk neergelegd met de 

titel Iedereen doet mee! 

Doel van Iedereen doet mee!: het bevorderen van de 

sociale participatie van mensen met een verstandelijke 

beperking in de regio Twente, met als startpunt de 

Gemeente Enschede. 

De uitdaging om hiermee aan de slag te gaan, is 

aangenomen door creatief consortium All-in. All-in 

wordt gevormd door multidisciplinaire kunstinstelling 

Concordia, theatergezelschap Gehring & Ketelaars en 

ontwerpbureau Loadstar.

Probleemeigenaren en creatief consortium zijn 

inhoudelijk bijgestaan door coach Sandra Boer van Art 

Partner.
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Iedereen doet mee! is één van de tien multistakeholder projecten in het kader 

van Project IDOLS*. IDOLS* staat voor Increasing Demand by Offering 

LearningS. Doel van IDOLS* is het vergroten van de markt voor de creatieve en 

culturele sector. Binnen IDOLS* wordt gefocust op grote maatschappelijke 

uitdagingen, vanuit de overtuiging dat de creatieve en culturele sector bij uitstek 

in staat is om complexe vraagstukken te vertalen in innovatieve oplossingen 

waarbij de gebruiker centraal staat. 

IDOLS* is een programma van de Federatie Creatieve Industrie, mogelijk 

gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

probleemeigenaren:

kader

hoofdopdrachtgever

penvoerder

opdrachtnemers | creatief consortium All-in:

coach:

Iedereen doet mee!
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Voor de inhoudelijke aanpak van Iedereen doet 

mee! is gebruik gemaakt van de THNK Creation 

Flow ontwikkeld door THNK School of Creative 

Leadership. Deze methode sluit goed aan bij 

design thinking en geeft tegelijkertijd ruimte voor 

de meer zoekende invalshoek van kunstenaars. 

Het geeft het artistiek consortium houvast om 

werkzaamheden af te stemmen en een plan van 

aanpak te maken. Zo worden de werkwijze van 

design thinking en de creatieve industrie en de 

werkwijze van de culturele sector met elkaar 

verbonden.

De THNK Creation Flow werkt met vier fases:

1.

2.

3.

4.

aanpak

Sensing – Artistiek Actie Onderzoek

Je weet niet waar je naar zoekt, totdat je

het gevonden hebt 

Visioning

Kun je je een betere toekomst voorstellen?

Prototyping – Interventies

Denk met je handen!

Scaling

Kleine slimme bewegingen voor extra grote

impact

THNK creation flow

Explore the topic, combining rational 

analysis with intuitive gathering of insights

Create an innovative enterprise 

concept by thinking big

Bron: www.thnk.org

Perform rapid user testing to collect 

feedback and improve the concept

Design the concept to scale by while 

remaining adaptable to an uncertain future

Iedereen doet mee!
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fase 1
sensing

Je weet niet waar je naar zoekt,

tot je het gevonden hebt

onderzoek
artistiek actie
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fase 1 - sensingIedereen doet mee!

De eerste periode van Iedereen doet mee! in het najaar van 
2019 staat in het teken van ontmoeting. Probleemeigenaren 
en opdrachtnemers leren elkaar kennen. Het artistiek 
consortium maakt zich het vraagstuk eigen. 
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Mensen komen naar elkaar toe,

komen heel voorzichtig naar elkaar toe.

Ze zijn een beetje bang,

ze hebben liefde bij zich

maar ze weten 

dat ze zullen gaan schreeuwen. 

Ze zijn al dicht bij elkaar 

en kunnen elkaar al aanraken.

Ze bijten op hun lippen, zetten hun nagels in de palmen

van hun handen,

en beginnen te schreeuwen. Te schreeuwen!

En nog steeds komen ze dichter naar elkaar toe, steeds dichter,

dat moet.

Van wie?

Dat moet! Dat moet!

Gedicht van Toon Tellegen. Opening van de lunch bij De Akkerstaf

We schuiven onder meer aan bij Stichting 

Prokkel, gaan op bezoek bij De Werkplaats 

van Aveleijn, spreken met Minister van 

Gehandicaptenzaken Rick Brink en nemen 

deel aan de LFB training “Inclusie en VN 

verdrag”. Op allerlei manieren is het gesprek 

aangegaan en zijn ontmoetingen 

vormgegeven. 



Bij binnenkomst wordt iedere gast apart 

genomen. Zijn of haar handen worden 

gewassen en ingewreven met etherische olie. 

Vervolgens wordt de gast naar de lunchruimte 

geleid waar papier, schaar en plakband 

klaarliggen. Alle gasten samen richten de 

ruimte in en pakken de aanwezige tafel in met 

grote vellen wit papier. Dit vanuit het eerste 

principe van Iedereen doet mee!:

Principe #1: schep de mogelijkheden voor

een gelijkwaardige ontmoeting

De persoonlijke ontvangst maakt los uit het 

leven van alledag. Het samen aan de slag 

creëert gelijkwaardigheid door een praktisch 

doel en het samen doen. 

Iedere aanwezige is vooraf benaderd met de 

vraag welk gerecht voor hem of haar symbool 

staat voor “delen”. Het resultaat is een 

eclectisch menu én een warme en 

uitnodigende opening tot gesprek over wie er 

aan tafel zitten, waar ze vandaan komen en 

wat hen verbindt met het onderwerp. Doel is 

aan het eind van deze lunchsessies te komen 

tot een creatieve vraag om mee aan de slag te 

gaan. 

fase 1 - sensingIedereen doet mee!

Locatie: De Akkerstaf, dagactiveitencentrum van Aveleijn in Enschede

24.10.19

try-out performatieve lunch

De eerste interventie van All-in is een lunch bij De 
Akkerstaf. Aan tafel zitten vertegenwoordigers van bijna 
alle bij het project betrokken partijen. Alleen de gemeente 
Enschede moet op het laatste moment afzeggen.

Anne: pinda’s

Annemarie: dahl

Ellen: vegetarische bitterballen

Freek: nachos

Ineke: chocola

Manon: olijfolie

Marian: hete bliksem

Milan: cake

Renee: erwtensoep

Rob: gado gado

Sandra: knor tandoori

Vera: komkommer

Willem: breekbrood

Op het menu:
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fase 1 - sensingIedereen doet mee!
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uit de briefwisseling tussen 
theatermakers anne gehring 
en vera ketelaars

Lieve Vera,

 

Over bescherming.

We kwamen haar een paar keer al tegen. 

De beschermende arm van de zorgprofessional.

 

We brachten het onverwachte, chaotische in de zorglocatie.

Een lunch voor een klein groepje mensen.

Met een kok die door de algemene ruimte moest.

Mensen gingen naar de wc.

Liepen rond.

De dag erna: een belletje van de manager.

Cliënten overprikkeld. Een vrouw had de hele nacht geschreeuwd.

De volgende keer liever niet bij haar.

 

Wie moet er eigenlijk beschermd worden, de zorgprofessional of de cliënt?

Ik ben zo vaak in mijn leven overprikkeld. 

Is dat erg?

Is het erg dat ik soms instort, wankel en ongenietbaar word?

Waarom moet de sfeer in een zorglocatie rustig zijn, voorspelbaar?

Waarom moet ontsporing worden tegengehouden?

In de Stadsherberg willen ze liever niet dat we de bar bemannen.

Waarom?

Omdat het dan te traag zou gaan. 

Omdat er meer begeleiding nodig is.

Omdat andere dingen belangrijker zijn.

De dag is al chaotisch genoeg.

 

 

Hoe kunnen we in hemelsnaam een potje sociaal gaan participeren als we liever alles willen gladstrijken.  

Als er geen chaos, vertraging en een overload een prikkels mag zijn.

 

Ik denk dat het vaak klinkt alsof mensen de cliënt willen beschermen, maar eigenlijk zichzelf beschermen.

 

Liefs



fase 1 - sensingIedereen doet mee!
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Locatie: ’t Meera, locatie voor dagbesteding in het centrum van Enschede

28.11.19 en 29.11.19

performatieve lunches

De lunch bij De Akkerstaf heeft flinke onrust 

veroorzaakt onder de cliënten. Voor de 

lunches in november kunnen we terecht in ’t 

Meera. Eenmaal aan tafel realiseren we ons dat 

de doelgroep zelf ontbreekt. Dankzij 

betrokken medewerkers schuiven er binnen 

een paar minuten een aantal cliënten aan. Dit 

maakt het tweede principe van ons project 

glashelder: 

Principe #2: werk op alle onderdelen samen 

met mensen met een beperking

Smaak 1. Aarde

11.30 - als de tafel klaar is

Bietengazpacho

Eerst naar de onderbuik. Het ontvangen van 

een ontmoeting. Een smaak over het zachte 

en geaarde van zakken, ontspannen, 

aankomen.

Aansluitend: Anne en Vera heten welkom. 

Kort schetsen waar we zijn, waarom we hier 

zijn en wat we gaan doen de komende twee 

uur. Voorstellen. Rondje met: wanneer voelde 

jij je heel erg welkom bij iemand die je goed 

kent of juist niet zo goed kent? 

Anne of Vera: Handen wassen en inwrijven met 
etherische olie.

11.15 - inloop

Met alle aanwezigen samen de tafel inpakken 
met papier.

11.30 - thee staat klaar

Chefkok: Roosien Verlaan



fase 1 - sensingIedereen doet mee!
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Smaak 2. Constellatie - serveren van de 

sterrenhemel

11.55

Romanesco en salsa verde

Alle delen samen het geheel. Niet weten 

waar je zelf begint en de ander eindigt. 

Losse delen zonder de kennis van hoe ze 

samenhangen zijn nog niet iets. Welke 

onderdelen zijn er? Hoe lopen de 

verbindingen? Wie deelt met wie?

De sterren doen denken aan onderdeel zijn 

van een groter geheel. Verbonden zijn met 

elkaar.

Teken op de tafel jezelf. 

Teken nu om jou heen mensen met wie je 

veel contact hebt. Het kan familie zijn, een 

geliefde, vrienden, huisgenoten, begeleiders, 

collega’s.

Met wie sta je het meest in verbinding? 

Waarom?

Hoe is dat contact? 

Wie staat er dicht bij je? En waarom? Is dat 

fijn? Deel iets over deze persoon en wat jullie 

doen als jullie samen zijn.

Wie staat er verder van je af?

Waar staan begeleiders?

Aansluitend bespreken. We lopen langs alle 

tekeningen.

Smaak 3. Grilligheid

12.25

Een te strak opgerold broodje met gegrilde 

aubergine.

Contrasten. Het niet makkelijke, dat wat niet 

past. De grilligheid. Hetgeen moeilijk te 

verstouwen is. Dat wat je irriteert.

Omcirkel één of meer mensen die zich met 

zich met jou hebben verbonden op een 

manier die je niet prettig vindt. Of teken ze 

erbij. Het kan ook een groep mensen zijn. 

Wie staat er te dicht bij je? Of te ver weg?

Kort bespreken. Wat doet diegene dat je niet 

prettig vindt?

Smaak 4. Ontvankelijkheid

12.45

Iedereen blinddoekt zichzelf.

Lychee gevuld met mix van monchou en 

vijgenchutney.

Daar waar je je moet overgeven. Ruimte 

maken voor verrassingen. Je openstellen 

voor een nieuwe ervaring.        

Teken iemand of een paar mensen met wie 

je in verbinding zou willen staan. Wat zou je 

met hen willen doen?

Kort bespreken.

ik sta in verbinding met anderen 

(met en zonder beperking)
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fase 1 - sensingIedereen doet mee!

Pauze. Je kunt naar buiten of binnenblijven

13.15

Denk na over de volgende vraag: hoe 

zouden jullie meedoen voor mensen met een 

verstandelijke beperking voor je zien? 

Hoe zou je willen dat het contact met andere 

mensen gaat?

Als we uitgaan van wat er is; hoe kan het 

(nog) beter worden?

Slotsmaak: koffie, thee mét

13.30

Reflectie-opdracht.

Schrijf een brief naar aanleiding van de 

pauzevraag. Hoe zou je wíllen dat het is?

Vind je het prettig om hierover te sparren, of 

word je liever geïnterviewd, ga dan apart 

zitten met Anne of Vera.

Belangrijk om op te letten:

 Wat belet iemand om contact te hebben.  

 Veiligheid? 

 Voel je onderdeel van de maatschappij of  

 maak je vooral deel uit van de    

 beschermde omgeving van de instelling? 

 Vraag aan iedereen: hoe merk je dat je   

 geaccepteerd wordt? Dat je ertoe doet?



fase 1 - sensingIedereen doet mee!

Locatie: het Stadhuis van Enschede

23.12.19

de stadsherberg

De uitnodiging voor de Stadsherberg
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uit het
soepverhaal

“Op papier is onze samenleving een 

samenleving waarin iedereen een 

gelijke plek inneemt. We hebben de 

mond vol van de inclusieve 

samenleving, van gelijkwaardigheid. 

De prachtige beloftes vliegen over 

tafel. Maar wie zit er eigenlijk allemaal 

aan die tafel? Wie bedenkt wie er met 

wie mee moet doen? En waarom? We 

geloven echt in de potentie van 

inclusiviteit, en dat is ook het begin. 

Als we niet geloven dan kunnen we de 

handdoek meteen in de ring gooien. 

Maar er is nog wel veel te 

overbruggen…”

“Als we de openheid waarmee wij 

worden verwelkomd terug kunnen 

geven, dan is daar de kiem. Aan 

samen leven kunnen we allemaal 

bijdragen. Als we ons openstellen en 

net wat verder willen kijken. Het is 

daarbij net als met integratie. Je kunt 

niet alleen verwachten dat ‘de ander’ 

zich aan jou aanpast. Jij moet je ook 

aanpassen. Dat je onderdeel bent van 

de meerderheid betekent niet dat 

jouw manier de enige is. Als wij bij 

Aveleijn binnenstappen zijn wij ‘de 

ander’. Het is goed om dat af en toe 

te zijn. Het maakt je dankbaar. Het 

heeft ons dankbaar gemaakt.”

Vera

Anne

Vera
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fase 1 - sensingIedereen doet mee!

“Er is een kind geboren. Een 

waarachtig prachtig kind met 

diepblauwe ogen en een huid zachter 

dan zacht. Hij kijkt nog niet echt de 

wereld in, meer erdoorheen, en naar 

binnen, naar waar hij het kent. Het kind 

kwam uit zijn moeder zoals ieder kind. 

Geen mens heeft geen moeder en ieder 

mens is iemands kind. We houden het 

vast, het kind, hij gaat van hand tot 

hand. We zien hem en we zien dat hij 

anders is. Niet meer of minder, maar 

anders. Van hand tot hand gaat hij, en 

met een kus van iedereen op zijn 

voorhoofd valt hij in slaap, het is al 

donker buiten. De soep is op. Misschien 

valt er zelfs sneeuw. Hij is er en hij is 

goed zoals hij is. Ik hou hem vast. Hij is 

mijn zoon en al is hij niet mijn zoon, 

dan nog is iemand zijn moeder. Dan 

hou ik zijn moeder vast. We wensen 

jullie een zachte kerst.”



fase 2
visioning Kun je je een betere toekomst voorstellen?

iedereen doet mee!
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Locatie: Ontmoetingsruimte bij Buurtsuper Sindron in Zenderen, gerund door cliënten van Aveleijn

27.01.20

We hebben een performatieve lunch gehad 

met een aantal leden van Team Sam; die was 

ongelooflijk inspirerend omdat de Sammers 

het voorbeeld leefden van gelijkwaardig 

contact tussen mensen met en zonder 

beperking. Iedereen was even open en er was 

geen enkele sprake van (subtiele) 

machtsverhouding.

We waren bij een KDC [Kinderdagcentrum] 

en zagen ook hoe snel er toch over het hoofd 

van een cliënt gesproken wordt; hoe moeilijk 

het dus is om, als het je dagelijkse 

beroepspraktijk is, elke dag weer écht contact 

te maken. We kwamen erachter dat het 

probleem veel meer bij de samenleving ligt 

dan bij de mensen met een beperking. De 

samenleving zal zich moeten aanpassen, 

openen. De wens vanuit de mensen met een 

beperking ligt er, vanuit de maatschappij 

nauwelijks, of althans, er is weinig bewustzijn 

over deze groep mensen. Dit komt ook omdat 

‘ze’ nauwelijks zichtbaar zijn, levend en 

werkend in speciaal ingerichte huizen en 

werkplaatsen.

We ontmoetten Thomas Verlaek die op de 

Art Brut de special award won, en daar trots 

op was en tegelijkertijd gefrustreerd was dat 

hij nooit uit het hokje ‘special’ zal geraken. De 

vraag die bij ons rees, waarom moet het 

onderscheid zo sterk gemaakt worden? Kan 

dat niet anders? Kunnen we de labels 

afleggen? Kunnen we, als we iemand met een 

verstandelijke beperking ontmoeten, voorbij de 

beperking kijken en de mens als Heel zien? 

In Zenderen komen alle betrokkenen bij Iedereen doet mee! op 
uitnodiging van het creatief consortium samen. Hier presenteert 
All-In de observaties van de eerste vier maanden. Uit de 
presentatie:

Bij ons is de overtuiging ontstaan dat ‘de 

samenleving’ in ieder geval één positieve 

ervaring moet hebben met iemand met een 

beperking. Zoals veel zorgprofessionals in hun 

jeugd al in aanraking kwamen met iemand met 

een beperking. Een positieve ervaring is het 

begin van mogelijk meer interesse. We zijn 

gaan denken dat betekenisvolle participatie 

gaat om langdurig, werkelijk contact.

Dit besef leidt tot principes 3 en 4 van 

Iedereen doet mee!:

Principe #3: samen doen

Principe #4: neem de tijd

fase 2 - visioningIedereen doet mee!
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het doel
 Meer mensen over het (eerste)    

 ongemak ten opzichte van mensen met  

 een verstandelijke beperking heen   

 helpen

 Meer zichtbaarheid en inzicht geven

 Nieuwe relaties initiëren en aangaan

 Strategieën ontwikkelen die dit    

 ondersteunen

We willen dat er een eerste vonk overslaat tussen 

mensen met en zonder beperking en tussen mensen 

met een beperking onderling. Voorbij het eerste 

ongemak, we creëren Het Nieuwe Normaal!

de vier basisprincipes van
Iedereen doet mee!:

#1

#2

#3

#4

Schep de mogelijkheden voor een 
gelijkwaardige ontmoeting

Werk op alle onderdelen samen met 
mensen met een beperking

Neem de tijd

Samen doen

fase 2 - visioningIedereen doet mee!



fase 3
prototyping

Denk met je handen!

interventies
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Het Nieuwe Normaal. Voorstel voor betekenisvolle participatie
27.01.20

interventie versie 1

Vanuit de overtuiging dat participatie gaat om 

Samen Doen worden er vijf of zes duo’s 

gevormd. Zij hebben een gelijkwaardig belang: 

het scheppen van een kunstwerk. Elk duo 

bestaat uit een kunstenaar met en een 

kunstenaar zonder beperking. Deze worden 

zorgvuldig gematcht, op metier, levensfase 

en/of interesses. Beeldend kunstenaars, maar 

ook performatieve kunstenaars. Na een week 

waarin ze met elkaar optrekken om elkaars 

leefwerelden intensief te leren kennen (bij 

elkaar logeren, meedraaien in het 

dag/nachtritme, sociale activiteiten), start het 

maakproces. 

Ze werken toe naar een gezamenlijke 

tentoonstelling op de Art Brut Biënnale in 

Hengelo, met als thema: sociale participatie. 

We framen het als: ‘Het Nieuwe Normaal’. In de 

tentoonstelling wordt een vergezicht gegeven. 

Hoe zou de inclusieve wereld eruit 

moeten/kunnen zien? Aspecten van dit thema 

worden voorgelegd aan de duo’s, die daar 

vervolgens samen over in gesprek gaan en 

geïnspireerd hierop aan het werk gaan. Elk duo 

maakt een kunstwerk voor een van de 

tentoonstellingsruimtes. De werken worden 

‘labelloos’ tentoongesteld. Er is geen scheiding 

tussen iemand met en iemand zonder 

beperking, want het is een gezamenlijk werk. 

Dit proces wordt vastgelegd op film. Op 

gezette tijden worden de duo’s gevolgd in hun 

traject en het zal resulteren in een reeks 

dicht-op-de-huid portretten die in een aparte 

ruimte tijdens de tentoonstelling te zien zijn.

De tentoonstelling is het startpunt voor 

inspiratie/werksessies. We nodigen verschillende 

beroepsgroepen uit om naar de tentoonstelling 

te komen en om na het bezoeken van de 

tentoonstelling in werkgroepen te onderzoeken 

wat zij zelf kunnen ontwikkelen in het domein 

van de sociale participatie. Is er iets te leren van 

de methode waarop deze tentoonstelling tot 

stand is gekomen? Vanuit een gelijkwaardig 

belang (in tegenstelling tot maatjescontact). 

Langdurig en duurzaam contact (in tegenstelling 

tot bv een snuffelstage). En hoe is dit concept te 

vertalen naar de eigen werkvloer van het 

publieke- en zorgdomein: de wereld van de 

zorgprofessional, de gemeenteambtenaar, maar 

ook die van de supermarkt of bijvoorbeeld de 

tandarts?

De learnings van deze learning communities 

worden ook vastgelegd (in bv een boek) en 

geven uiteindelijk een multi-perspectief op het 

participatievraagstuk. Het boek is zowel 

bruikbaar en inspirerend voor de zorg, als voor 

gemeenten als voor het bedrijfsleven. 

Feedback van de 

probleemeigenaren: mooi plan, 

maar hoe kan het bereik worden 

vergroot?
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Atelier Het Nieuwe Normaal. Impact maken op de Art Brut Biënnale
09.03.20

interventie versie 2

In de tentoonstelling wordt de stand van de 

participatie gevangen, toegespitst op drie 

deelgebieden: wonen, werk, recreëren – in 

aansluiting op het VN-verdrag voor de rechten 

van mensen met een beperking. Met als focus 

de relatie tussen mensen met en zonder 

verstandelijke beperking. In de ruimte ernaast 

is een ervaring, een performance, waarover 

later meer. De tentoonstelling toont het 

beschouwende, cognitieve perspectief op 

participatie, de performance kruipt onder de 

huid en geeft een fysiek, intiem perspectief.

Totstandkoming

Drie kunstenaarsduo’s (elk bestaand uit 

iemand met en iemand zonder beperking) 

volgen mensen met een beperking in de 

verschillende deelgebieden. Waar zit het 

(on)gemak op het werk? Hoe gaat het goed of 

lastig in vriendschappen? Waarop stagneert of 

vloeit het onderlinge contact in de buurt? 

Tijdens dit maakproces komt de groep drie 

keer samen om de manier van samenwerken 

ook samen vorm te geven, en de ervaringen te 

delen. Hoe is het om als kunstenaars met een 

beperking samen te werken met iemand 

zonder beperking, en andersom? In de tweede 

en derde ontmoeting komen ook de 

geportretteerden naar de bijeenkomst, om te 

reflecteren en delen over wat dit proces met 

hun doet.

   1. tentoonstelling ZOEKEN

De volgende ruimte is de ervaringsruimte. 

Theatergezelschap G&K maakt een 

performance waarin het publiek iets samen 

met mensen met een verstandelijke beperking 

ervaart.

 Iemand met en iemand zonder    

 beperking tekenen/schilderen elkaar

 Het resultaat wordt opgehangen in de   

 ruimte (zonder label, iedereen door   

 elkaar)

 2. performance ZIEN

Wat zie je? 

De kunstenaarsduo’s leggen hun observaties 

vast op foto/tekeningen/video in de 

tentoonstelling. De kunstwerken zijn een 

uitnodiging voor de toeschouwers om zichzelf 

te verbinden met hetgeen wordt 

aangesneden.  Ze delen hun ervaringen en 

visie met het kunstwerk, op een muur die zich 

gedurende Art Brut steeds verder vult. 

Hierdoor wordt het een ‘levende’ 

tentoonstelling.
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Wat je niet ziet bestaat niet wel! 

Drie duo’s van kunstenaars met en zonder 

beperking maken elk een werk over hun 

ervaring met participatie. Het werk en het 

proces van ontmoeting en samenwerking 

wordt gepresenteerd op een andere zichtbare 

plek in de stad. Deze tentoonstelling is twee 

tot drie weken doorlopend te bezichtigen in 

september-oktober 2020. 

Vanuit het oude idee, dicht bij het 

oorspronkelijke plan en met de beperkingen 

van deze nieuwe tijd, is een nieuwe route 

uitgestippeld. De kern: zichtbaarheid. Om 

vanuit die zichtbaarheid handreikingen te doen 

om het andere, onbekende, afwijkende ook 

echt te zien. En daarin elkaar te ontmoeten. 

Juist nu. 

Wat je niet ziet, bestaat niet wel!
22.06.20

Hoogtepunt van Wat je niet ziet bestaat niet 

wel! is een unieke totaalervaring die we 

organiseren voor een select gezelschap van 

mensen met en zonder beperking. 36 vooraf 

gemaakte koppels doorlopen, volgens de RIVM 

richtlijnen, een route. Eerst maken ze samen de 

handleiding van zichzelf voor elkaar, dan 

bezoeken ze de tentoonstelling. Vervolgens 

gaan ze naar buiten, waar twee stoelen en 

schilder- en tekenspullen staan, waarmee ze 

elkaar portretteren, in stilte, met volle 

aandacht. Langslopende mensen zullen 

geïntrigeerd raken, stilstaan en kijken hoe de 

twee mensen elkaar zien. De portretten die ze 

maken worden als groeiend kunstwerk 

onderdeel van de openbaar toegankelijke 

expositie.  

Tot slot komt het koppel voor een camera en 

zal aan ze gevraagd worden hoe ze het vonden 

en of ze met elkaar door willen. Koffie staat na 

afloop voor ze klaar. Een week later vragen we 

ze om een reflectie op papier: een brief, een 

tekening. Past dat niet, dan bellen we. 

interventie versie 3

Een derde element is een kleine set, waarin ‘de 

honderd’ (100 gekoppelde prokkel-koppels) 

worden ontvangen en gevraagd worden een 

handleiding te maken van zichzelf voor de 

ander. Hoe help je elkaar over het eerste 

ongemak heen? Wat moet iemand van mij 

weten zodat hij of zij beter met mij kan 

omgaan? Daarna bezoekt dit koppel samen Art 

Brut, onze tentoonstelling en de performance. 

Tot slot wordt hen voor de camera gevraagd of 

ze elkaar nog eens willen zien en in welke 

vorm. De inhoud voor de handleiding wordt 

samen met ervaringsdeskundigen gemaakt.

 3. de honderd

20

De aangepaste opzet wordt enthousiast ontvangen. Maar dan komt COVID-19.
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de
kunstenaars-
duo’s

Vanaf juli gaan de

kunstenaarskoppels

aan de slag

“Het is gewoon hoe hij is. 

Als hij binnenkomt, ‘hé 

Chantal’ zegt, ik krijg 

daar een goed gevoel bij. 

Er is een klik, ik heb dat 

niet met iedereen. Het is 

een heel speciaal project 

voor mij. Ik had nog nooit 

een kunstenaar als Aalt 

ontmoet. Ik ben trots op 

ons werk.”

Chantal Aalt

“Persoonlijk vond ik het 

mooiste van de 

samenwerking om 

simpelweg tijd samen 

door te brengen en met 

veel plezier en energie 

deze diverse 

mogelijkheden en media 

te onderzoeken. Het voelt 

voor mij echt alsof het 

werk van ons beide is.”

chantal 
ganglbauer
& aalt van de 
glind

beeldend kunstenaar

duo 1:

analoge fotografie en film
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daniëlle 
spoelman
& angela van 
regteren
beeldend kunstenaar

tekenen en mixed media

duo 2:

“Ik ben blij dat ik nu weet 

dat Alex Moonen, de 

sterkste man van 

Nederland, haar favoriete 

man is en dat zij met heel 

veel geduld telkens weer 

de uitdaging aangaat om 

een nog betere tijger te 

schilderen. Daar zit een 

geduld en concentratie in 

waar ik nog wat van kan 

leren.” 

Daniëlle Angela

“We hadden een keer een 

overleg bij Daniëlle thuis. 

Ik had nieuwe werken 

meegenomen, en zij zei, 

het is perfect! Dat was zo 

mooi. Het was wel soms 

moeilijk om te snappen 

wat ze bedoelde. Ik zou 

nog wel meer tijd willen, 

meer willen oefenen, ze 

maakt zulke mooie 

tekeningen.”

fase 3 - prototypingIedereen doet mee!
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duo 3:

robert
schepers
& jasper schütz

beeldend kunstenaar en musicus

elektronische geluidskunst  

“Voor ons is het hele 

project een 

aaneenschakeling van 

mooie momenten. We 

leren heel veel nieuwe 

dingen van elkaar en dat 

wakkert constant onze 

creativiteit aan. Jasper 

voelt zelf als hij iets moet 

vertragen, of rustiger 

moet uitleggen, ik hoef 

dat niet te vragen.” 

Robert Jasper

“Meteen bij de eerste 

ontmoeting was de klik 

gelijk super en we zaten 

vrijwel meteen op één lijn 

qua richting en kijk op de 

wereld. We hebben 

raakvlakken op het gebied 

van muziek, performance en 

identiteit. Dat gebeurt niet 

vaak. Zeker niet in de 

context van dit project, 

waarvan ik vooraf dacht dat 

ik echt wel eventjes moest 

zoeken en graven om de 

diepere connectie te vinden. 

Dat was een makkie!”
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Wat je niet ziet, bestaat niet wel! nodigt 
mensen met en zonder verstandelijke beperking 
uit te zoeken naar waar ze elkaar wél vinden. 
Het project creëert een open veld waarbinnen 
elkaars verschillen omarmd worden. Je wordt 
door middel van artistieke impulsen geholpen 
beter met elkaar in contact te treden. 

De digitale uitnodiging voor de expo.

24

Wat je niet ziet bestaat niet wel! is te zien op 26 

en 27 september tijdens het Allée Rentrée 

Festival en van 29 september tot 9 oktober in 

een tijdelijke expositieruimte in het centrum van 

Enschede, aan de Haverstraatpassage 82.
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Locatie: Allée Rentrée Festival, Tubantia drukpershal, Enschede

26.09.20

de opening van
Wat je niet ziet, bestaat niet wel!

video
Klik hier om het videoverslag van

Iedereen doet mee! te bekijken

25
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Onderdeel van de expositie is een 

ervaringsatelier. 30 prokkelkoppels bezoeken dit 

atelier. Een ‘Prokkel’ staat voor een prikkelende 

ontmoeting tussen iemand met en iemand 

zonder een verstandelijke beperking.

Beantwoord allebei de vragen.Neem de tijd.
Je mag een vraag overslaan.

Wat je van mij 
moet weten
& wat ik van jou 
moet weten

Een kleine menselijke 

handleiding voor de 

eerste ontmoeting 

tussen iemand met en 

zonder beperking.

Begin 
hier draai de kaart om

Ik hou wel of niet 
van oogcontact. 
Omdat…

4

xx

Na de ontvangst gaan de 
koppels in gesprek naar 
aanleiding van een 
handleiding.

ervaringsatelier
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Ben je ergens 
bang voor? 
Waarvoor?

6

10



xx27

fase 3 - prototypingIedereen doet mee!

dank 
voor je 
komst Een kleine menselijke 

handleiding voor de eerste 
ontmoeting tussen iemand 
met en zonder beperking.

wat je van mij 
moet weten
& wat ik van jou 
moet weten

Als ik naar jou kijk, zie ik…

Hou je van stilte? Waarom wel of waarom niet? 

Wat is het eerste wat je doet als je ‘s ochtends opstaat?

Ik hou wel of niet van oogcontact. Omdat…

Wat vind je lastig in het omgaan met mensen?

Ben je ergens bang voor? Waarvoor?

Wat is je lievelings dagdeel? Waarom?

Vind je het fijn als ik veel vragen stel?

Wat je echt nog van mij moet weten vandaag

voordat we verdergaan is...

Wat vind je ervan om hier nu met mij te zijn?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Beantwoord allebei de vragen. 
Neem de tijd.
Je mag een vraag overslaan.

26 sep            9 okt
enschede

handleiding



Op hun route door de expo worden ze 

uitgedaagd door het verslag van de gesprekken 

van curatoren Anne Gehring, Vera Ketelaars 

(Theatergezelschap G&K) en Judela Vrolijk 

(Kunstenaar Aveleijn).

28

bij de ingang

bij de handleiding

Vervolgens bezoeken de 
koppels de expositie. 
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29

fase 3 - prototypingIedereen doet mee!



30

bij de kunstwerken
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bij het portretschilderen bij het weggaan
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Kijk in stilte naar de ander. Laat de ander 

naar jou kijken.

Bestudeer wie je voor je hebt, neem hem 

of haar met al je aandacht in je op.

Pak houtskool, of welk materiaal dat je 

dan ook gebruikt. Kijk nog één keer goed.

Sluit vervolgens je ogen en teken met 

dichte ogen wat jij hebt gezien.

32

blinde portretten uit het hart

Smaakt de First Date naar meer?

Aan het eind van de 
route portretteren de 
koppels elkaar.

Tot slot gaan de prokkelkoppels met elkaar 
in gesprek over deze eerste ontmoeting. 

video
Klik hier om een montage van deze 

gesprekken te bekijken
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De doelstelling/hoofdvraag van 

Iedereen doet mee! is het bevorderen 

van sociale participatie van mensen met 

een verstandelijke beperking in de regio 

Twente en meer specifiek als startpunt 

in de gemeente Enschede.

Voor de inhoudelijke aanpak van dit 

vraagstuk is gebruik gemaakt van de 

THNK Creation Flow ontwikkeld door 

THNK School of Creative Leadership 

om zo ook de werkwijze van design 

thinking en de creatieve industrie te 

verbinden met de werkwijze van de 

culturele sector.

Om het project goed aan te sturen 

werd een passende projectorganisatie 

ingericht: een stuurgroep met 

vertegenwoordigers van de 

opdrachtgevers, de 

consortiumwerkgroep met de 

consortiumdeelnemers, aangevuld met 

medewerkers van hoofdopdrachtgever 

Aveleijn. 

monitoring
Iedereen doet mee!

artikel

In september 2019 is het project Iedereen doet mee! van start 
gegaan. Doel van het project is om te onderzoeken hoe kunst & 
cultuur kunnen worden ingezet om mensen met én zonder 
verstandelijke beperking met elkaar te verbinden. Het uiteindelijke 
doel is om mensen met een verstandelijke beperking structureel 
mee te laten doen in onze maatschappij. Hierbij zijn de aspecten 
wonen, werken en toegang tot onderwijs van belang.

In dit artikel doet Rob Dieleman van 
Loadstar verslag van zijn onderzoek: 
de ontwikkeling van een monitoring 
van de e�ecten van de interventies 
binnen Iedereen doet mee!

auteur: rob dieleman

plan van aanpak
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De THNK Creation Flow werkt met vier ‘fases’ 

die we hieronder verder – voor zover mogelijk – 

invullen. Tevens kijken we al naar de wijze waarop 

kunst en design elkaar hier raken. 

Tijdens Iedereen doet mee! zijn de eerste drie 

stappen doorlopen. Tijdens de prototypingfase is 

de interventie Wat je niet ziet, bestaat niet wel! 

uitgevoerd.

In de beginfase van het project zijn de 

betrokkenen vooral kennis gaan maken. Kennis 

met elkaar en met elkaars leefwerelden. Dit 

gebeurde door middel van lunches en 

gesprekken met medewerkers en cliënten van 

Aveleijn en de andere opdrachtgevers. 

De lunches werden gescript en geregisseerd 

door theatermakers Anne Gehring en Vera 

Ketelaars. Bij alle lunches zaten zoveel 

mogelijk betrokkenen aan tafel: cliënten, 

ervaringsdeskundigen en medewerkers van 

LFB, Prokkel en Aveleijn en de Gemeente 

Enschede en de consortiumpartners. De 

lunches werkten uitstekend. In een relatief 

korte tijd leerde men elkaar kennen en er 

begon een gedeeld beeld te ontstaan van de 

opgaves en de diverse belangen, wensen en 

dromen.

Deels parallel aan deze plenaire sessies, 

gingen de consortiumleden ook op pad. Er 

vonden diverse ontmoetingen plaats bij de 

dagbestedingslocaties met begeleiders en met 

cliënten. Ook werd een aantal woongroepen 

bezocht. Deze ontmoetingen waren zeer 

waardevol en erg warm. Ze gaven ook goed 

inzicht in de dynamiek van cliënten en 

medewerkers. Het viel wel op dat de werk- en 

woonlocaties behoorlijk afgezonderd zijn van 

de rest van de stad. Als je er niet hoeft te zijn 

sensing: kennismaken en verkenning

Sensing

Visioning

Prototyping

Scaling

34

THNK creation flow

Explore the topic, combining rational 

analysis with intuitive gathering of insights

Create an innovative enterprise 

concept by thinking big

Bron: www.thnk.org

Perform rapid user testing to collect 

feedback and improve the concept

Design the concept to scale by while 

remaining adaptable to an uncertain future

kom je de cliënten niet zomaar tegen. Wil je 

echt naar integratie en participatie toe dan 

zou een insteek vanuit de stedenbouwkunde 

geen verkeerde zijn. Onbedoeld en zeker 

zonder kwade bedoelingen, hebben we als 

maatschappij mensen met een verstandelijke 

beperking toch behoorlijk buiten beeld gezet. 

Als consortium zagen we dat de begeleiders 

keihard werken en zeer betrokken zijn. Ook de 

meeste cliënten zijn open en hebben graag 

contact met anderen. Het probleem van de 

participatie zit echt aan de kant van de 

‘normale maatschappij’. 

fase 3 - prototypingIedereen doet mee!



Met elkaar in gesprek, hoe lastig kan het zijn? In 

het dagelijkse leven en in de ‘normale wereld’ 

verlopen gesprekken over het algemeen 

moeiteloos. Grappen en kwinkslagen worden 

begrepen. Analogieën en vergezochte 

beeldspraak vormen geen probleem. Dat wordt 

anders in het gesprek met iemand met een 

verstandelijke beperking. Een nonchalant: “Maar 

schatje, dat is toch geen probleem...” wordt net 

even anders opgevat. “De bloemetjes buiten 

zetten”, kan heel letterlijk worden opgevat. 

De Sensingfase was mooi, zeer intensief en 

vooral leerzaam. In de daaropvolgende 

Visioningfase ging het consortium aan de slag 

vanuit de wens om Het Nieuwe Normaal te 

creëren: een wereld waarin contact tussen 

mensen met en zonder beperking veel 

vanzelfsprekender is. Zo ontstond het plan om in 

begin juni op de Art Brut Biënnale in Hengelo een 

expositie te verzorgen waarbij kunstenaars van 

Aveleijn en kunstenaars zonder beperking samen 

kunst maken. 100 Prokkelkoppels van mensen 

met en zonder beperking bezoeken de expositie 

en een bijbehorend ervaringsatelier, naast de 

reguliere bezoekers van Art Brut. 

In maart sloeg Corona hard toe. Alles ging op 

de schop. De oorspronkelijke opzet van het 

project werd noodgedwongen veel kleinschaliger 

en de tentoonstelling werd verplaatst naar het 

najaar van 2020.

Overeind bleef de samenwerking van drie 

kunstenaarsduo’s met, daaropvolgend, dertig 

Prokkelkoppels die de tentoonstelling ‘Wat je niet 

ziet, bestaat wel’, met de door de drie duo’s 

gemaakte werken, samen zouden beleven. De 

mensen met beperking die meededen aan de 

Prokkelkoppels kwamen van de dagbesteding van 

Aveleijn. De mensen zonder beperking zijn breed 

geworven. De koppels die de tentoonstelling 

bezochten werden hierin begeleid door 

ervaringsdeskundigen van de LFB.

Door de veranderde opzet is ook de 

oorspronkelijke aanpak voor de monitoring 

aangepast. Een waarschuwing is dan ook op zijn 

plaats: Doordat het aantal duo’s flink is verlaagd 

is de representativiteit van de monitoring ook 

minder groot. 

visioning: communiceren doe je zo! O ja?

Waarom zou je willen monitoren?

 Het verhoogt de kans op het halen van   

 doelstellingen vooral als je tussentijds   

 en bijtijds kunt bijsturen

 Het biedt inzicht in het effect van    

 interventies

 Het biedt de mogelijkheid tot het    

 maken van onderbouwde keuzes

 Je kan effectiever en slimmer omgaan   

 met de inzet van mensen en middelen

Om te kijken wat het effect is van de acties 

hebben we op verschillende momenten 

onderzocht wat er met én tussen de koppels 

gebeurde: 

 Bij de start van het project, wanneer de   

 koppels elkaar nog niet hebben    

 ontmoet

 Kort na de eerste kennismaking

 Direct na de expositie Wat je niet ziet,   

 bestaat niet wel!

 Drie maanden na de expositie

De kunst van monitoring is de juiste balans te 

vinden tussen volledigheid en hanteerbaarheid. 

Een dashboard vol met tientallen indicatoren 

geeft wellicht een volledig beeld, maar is lastig 

te interpreteren en het is een enorme belasting 

om die indicatoren goed gevuld te krijgen. Het 

zorgt vaak voor een flinke registratierompslomp 

en daarmee extra belasting van de organisatie. 

Dit soort dashboards sterven vaak een 

vroegtijdige dood.

Hoe dan wel? Bepaal wat je echt wil weten. 

Meestal gaat het om het zichtbaar maken van 

verandering richting een gewenste situatie. Als 

het beoogde effect duidelijk is geformuleerd en 

meetbaar is gemaakt, kan worden gezocht naar 

de minimale set van data die nodig is om die 

verandering zichtbaar te maken. Streef naar 

maximaal vijf indicatoren, liefst minder. Dat leeft 

een helder en werkbaar dashboard op en belast 

de organisatie niet met onzinnige registraties. 

monitoring
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Schalock (Lichamelijk welbevinden, Zelfbepaling, 

Emotioneel welbevinden, Interpersoonlijke 

relaties, Sociale inclusie, Persoonlijke 

ontwikkeling, Materieel welzijn, Rechten).

In de praktijk blijkt dat het Persoonlijk 

Ondersteunings Plan op dit moment niet zozeer 

als plan wordt ingevuld, maar meer als een 

statusrapport, een inventarisatie. 

Om een bruikbaar dashboard te kunnen maken 

zou het goed zijn als er in het plan is 

aangegeven:

 De beginsituatie van de cliënt op de   

 leefdomeinen van Schalock 

 De haalbare doelsituatie, liefst uitgezet in  

 de tijd op diezelfde leefdomeinen

 Per leefdomein kan een score worden   

 aangegeven zoals dat nu ook gebeurt met  

 bijvoorbeeld de Zelfstandigheidsmatrix en  

 de Spin van Positieve Gezondheid.

In het geval van Iedereen doet mee! wilden we 

zien of interventies effect hebben op de mate 

van participatie van cliënten met een 

verstandelijke beperking van Aveleijn in de 

maatschappij. Na gesprekken met cliënten en 

medewerkers kwamen we met een voorstel voor 

de volgende indicatoren:

De data kan worden gehaald uit het digitale 

Persoonlijk Ondersteunings Plan dat voor de 

meeste cliënten wordt gemaakt en bijgehouden. 

Het plan werkt volgens de leefdomeinen van 
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Spin van Positieve Gezondheid
Bron: www.mijnpositievegezondheid.nl

Sociale contacten

Serieus genomen worden

Samen leuke dingen ondernemen

Erbij horen

Jezelf kunnen uiten

Betekenisvolle relaties

Steun en begrip van anderen krijgen

Zorgen voor jezelf

Kunnen werken of leren

Je grenzen kennen

Kennis van gezondheid

Kunnen plannen

Hulp kunnen vragen

Roken, alcohol en drugs gebruiken

Zinvol leven

Vertrouwen hebben in de toekomst

Levenslust

Doelen en dromen hebben

Concentreren

Omgaan met je gevoelens

Positief in het leven staan

Jezelf accepteren

Je gezond voelen

Energie hebben

Lichamelijke klachten en pijn

Gezond eten

10

8

6

4

2

0

mijn lichaam

mijn gevoelens
en gedachten

zingeving

kwaliteit
van leven

meedoen

dagelijks
leven

Slapen

Conditie

Sporten en bewegen

Uiterlijk

Vertrouwen hebben in jezelf

Omgaan met verandering

Grip hebben

Keuzes maken

Situaties accepteren

Dankbaarheid

Gelukkig zijn

Genieten

Balans ervaren

Je veilig voelen

Fijne omgeving ervaren

Hoe je woont

Rondkomen met je geld

 Participatie cliënt

 Werk

 Zelfredzaamheid

 Sociaal netwerk

 Wonen

 Onderwijs

 Cliënttevredenheid 

jongeren 16-25 jaar
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Vervolgens kan, bijvoorbeeld iedere maand, een 

meting worden uitgevoerd waarmee het 

dashboard (geautomatiseerd) kan worden 

gevoed. Het dashboard kan op verschillende 

niveaus worden gebruikt, bijvoorbeeld:

 Per cliënt

 Per afdeling/vestiging

 Per activiteit (bijv. dagbesteding,    

 ambulante begeleiding, etc)

 En de hele populatie

Iedere meting is aanleiding voor gesprek en 

analyse: Werken de interventies? Moeten we 

andere interventies kiezen? Moet het doel 

worden bijgesteld?

Helaas kwam Iedereen doet mee! door Corona 

in één keer in een heel ander vaarwater. Het 

maken van het bovengenoemde dashboard werd 

vrijwel onmogelijk te realiseren binnen de 

projectperiode. Ook werd Iedereen doet mee! 

veel bescheidener van omvang. Om die reden is 

ook de monitoring aangepast en is vooral 

gekeken naar het effect van de interventie Wat je 

niet ziet, bestaat niet wel.

Wat je niet ziet, bestaat niet wel! is de titel van de 

expositie met werk van drie kunstenaarduo’s. Elk 

duo werd gevormd door een kunstenaar met en 

een kunstenaar zonder beperking. Hun werk was 

onderdeel van een ervaringsatelier, dat door 

Prokkelkoppels van mensen met en zonder 

beperking werd doorlopen. Zij gingen in gesprek 

aan de hand van een Handleiding voor een 

eerste ontmoeting, liepen samen langs de 

werken en langs borden met teksten die een 

weerslag vormden van het ontmoetingsproces 

dat curatoren Anne Gehring en Vera Ketelaars 

samen met Judela Vrolijk van Aveleijn 

doorliepen. De koppels sloten af met een 

creatieve opdracht, waarmee de ontmoeting ook 

resulteerde in tekeningen die in de expositie 

werden opgehangen. De expositie Wat je niet 

ziet, bestaat niet wel! opende op 26 september 

tijdens Festival Allée Rentrée in Enschede en was 

daarna tien dagen lang in de binnenstad van 

Enschede te bezoeken.

De onderzoeksvragen waarop het effect van de 

interventie Wat je niet ziet, bestaat niet wel! is 

gemeten, zijn:

 Ontstaat er een blijvende relatie tussen de  

 koppels?

 Wat is de aard van die relatie?

Voor het bepalen van de aard van die relatie 

wordt nu gezocht naar een gevalideerd 

‘maturity’ model. Een voorbeeld hiervan is de 

pyramide van vriendschap.

De gedachte achter deze piramide is dat hoe 

hoger de relatie staat op de piramide, hoe 

intenser en hechter die relatie is. Niveau 3 

‘losvaste vriendschap’, zou de kans op 

daadwerkelijke maatschappelijke participatie van 

de mens met een beperking al flink kunnen 

verhogen.

Intieme vriendschap

Losvaste vriendschap

Hechte vrienden

De piramide van vriendschap
1

2

3
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Bron: www.vocal.media/humans/stages-of-friendship

Zeer toegewijd aan ieders ontwikkeling

Volstrekt eerlijk en openhartig

Verbonden zielen

Hebben dezelfde waarden en normen,

delen idealen en hebben een zelfde kijk

op de wereld

Delen interesses en levensdoelen

Werken samen om doelen te bereiken

Verbonden in denken, lichaam en geest

Kennissen

Af en toe contact

Hebben het over koetjes en kalfjes

Gedeelde interesses en activiteiten

Zien elkaar vaker dan kennissen

Emotioneel minder verbonden

Laagste niveau

Hebben geen weet

van elkaars bestaan

1

2

3
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prototyping: Wat je niet ziet, bestaat niet wel!
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Vreemden
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Aalt en Chantal wisten elkaar op verschillende 

niveaus te vinden: persoonlijk en met de kunst. 

De samenwerking liep soepel en ogenschijnlijk 

moeiteloos ontstond een prachtig gezamenlijk 

kunstwerk; een combinatie van tekeningen, 

fotografie, animatie en, niet te vergeten, geluid. 

Al snel werden er flinke stappen gezet op de 

vriendschapspyramide. Hoe leuk en plezierig het 

contact ook was, er bleek ook een zekere 

onbalans in de relatie te zitten. Chantal was heel 

blij met Aalt. Aalt zat er duidelijk wat meer als 

professional in en koos voor wat meer afstand. 

Chantal had moeite met het stoppen van het 

project. Ze was erg gehecht aan Aalt. Om die 

reden is er veel aandacht besteedt aan het 

afscheid. 

Drie maanden na de expositie is er geen 

contact meer geweest tussen beiden. Chantal gaf 

aan dat ze Aalt graag nog eens zou willen zien. 

Voor Aalt was het project afgerond.

Bij de eerste ontmoeting wat er vrijwel een 

instant klik. Het gesprek startte en hield niet 

meer op en liep door tot zeker in het verre najaar. 

Met het werk ging het helaas wat minder. Na het 

maken van een plan om een ‘soundgun’ te
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Chantal Ganglbauer, Angela van Regteren en 

Robert Schepers werken op de dagbesteding van 

Aveleijn en worden begeleid door Mojgan Azimi 

Lisar. Aalt van de Glind, Jasper Schütz en Daniëlle 

Spoelman zijn professioneel beeldend 

kunstenaar. Aalt en Chantal, Angela en Daniëlle, 

Robert en Jasper vormden de drie 

kunstenaarsduo’s.

De start

De start van het project eind juli was erg leuk. 

De wederzijdse kliks werden snel gevonden en er 

was ook al snel bewondering voor elkaars werk. 

De Handleiding voor een eerste ontmoeting 

werkte uitstekend en zorgde ervoor dat de 

de kunstenaarsduo’s

Aalt en Chantal

Robert en Jasper

koppels elkaar snel en goed leerden kennen. 

Deze vragenlijst, was een idee van Ellis 

Jongerius van LFB. Tijdens één van de 

bijeenkomsten in de fase Sensing & Visioning 

vertelde ze dat zij als ervaringsdeskundige een 

handleiding zou willen hebben die haar 

gesprekspartners zou kunnen helpen in het 

contact met haar. Dit idee is opgepakt en 

verder uitgewerkt door Vera Ketelaars en Anne 

Gehring, beiden lid van het consortiumteam.

Het maakproces

Tijdens het maken van de gezamenlijke 

kunstwerken ontstond echt een band tussen de 

kunstenaars. Toch waren er tussen de drie 

duo’s verschillen:
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maken, waarbij Robert zijn kennis van wapens, 

Jasper de elektronica inbracht en na de eerste 

veelbelovende prototypes, strandde het project 

omdat Jasper half september behoorlijk ziek 

werd. 

Robert en Jasper hebben na de exposite nog 

regelmatig contact, noodgedwongen door 

Corona, vooral via WhatsApp. Jasper is inmiddels 

opgeknapt. Naar verwachting wordt de 

‘soundgun’ voorjaar 2021 alsnog opgeleverd.

Deze samenwerking kwam net wat langzamer op 

gang dan die bij de andere twee duo’s. De 

verkenningsfase duurde bij hen ook wat langer. 

Op de kunst vonden de dames elkaar. Beiden 

maken prachtig, kleurig en oorspronkelijk 

schilder- en tekenwerk. Wat persoonlijkheden 

betreft was de match wat lastiger. Daniëlle gaf 

aan dat ze Angela soms wat moeilijk kon 

begrijpen en aanvoelen. De begeleiding vanuit 

Aveleijn door Mojgan heeft hier, zeker in het 

begin, wel geholpen, maar de onderlinge 

communicatie bleef soms lastig en leidde een 

enkele keer tot onbegrip en frustratie. Later in 

het traject kwam het zelfs tot een uitbarsting 

waarbij Angela een forse ingreep deed op een 

schilderij waarmee ze samen aan het werk waren. 

Op de expositie was het schilderij met de ingreep 

te zien. Beide kunstenaars vonden het belangrijk 

dat ook dat ‘gemankeerde’ schilderij te zien was.

Na de expositie is er geen contact meer 

geweest. Beiden geven aan daar ook geen 

behoefte aan te hebben.

Daniëlle en Angela

De piramide
van vriendschap

1. Kunstenaarsduo’s bij de start

2. Kunstenaars-
duo’s aanhet werk

3. Kunstenaars-
duo’s direct na
de expositie

4. Kunstenaars-
duo’s drie maanden
na de expositie

Intieme vriendschap

Losvaste vriendschap

Vreemden

Hechte vrienden

Kennissen

11

22

33

55
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Chantal Aalt Angela Daniëlle Robert Jasper

C A A D R J

Chantal Aalt Angela Daniëlle Robert Jasper

C
A

A D

R J

Chantal Aalt Angela Daniëlle Robert Jasper

C

A

A D

R J

Chantal Aalt Angela Daniëlle Robert Jasper

C
A

A D

R J
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De drie duo’s gingen samen aan de slag om een 

tentoonstelling te maken. Dit onder begeleiding 

van drie curatoren: Theatermakers Vera Ketelaars 

en Anne Gehring en Judela Vrolijk (cliënt 

Aveleijn). Zij bepaalden samen welke werken 

werden geëxposeerd en op welke wijze. Het was 

een bewuste keuze om curatoren te kiezen met 

én zonder verstandelijke beperking. Daar gaat 

dan ook een belangrijke boodschap van uit: 

Integratie en participatie doe je op alle niveaus. 

Het was een spannend en soms inspannend 

traject. Voor alledrie een hele mooie ervaring. 

Vera Ketelaars: “Het was soms hartstikke lastig, 

maar ook heel mooi. We moeten hier voor een 

volgende keer wel meer tijd voor nemen, zodat 

we het nog zorgvuldiger kunnen doen.”

de curatoren

gesprek na drie maanden bij Aveleijn

Op 22 januari 2021 sprak ik Chantal, Angela en 

Robert bij Aveleijn. Mojgan Azimi Lisar was ook 

bij het gesprek aanwezig. Alle drie de 

kunstenaars keken met plezier terug op het 

project. Ieder van hen gaf aan dat ze dit zeker 

nog wel eens wilden doen.

Later in het gesprek kwamen er toch ook wat 

minpunten op tafel. Na afsluiting van het project 

bleek dat Chantal en Angela allerlei problemen 

hadden. Er was veel onrust, stress, en ook 

boosheid. Dat had ook z’n weerslag op Robert en 

ook op de rest van de groep in de dagbesteding.  

Het heeft tijd gekost en ook veel extra 

begeleiding om weer wat tot rust te komen.

De onrust en onduidelijkheid, maar zeker ook 

de conflicten die er waren tijdens het project, 

werden gezien als oorzaak. Vooral de 

opbouwfase in de drukpershal van Tubantia werd 

gezien als heel onplezierig. De periode rond de 

expositie in de Haverstraatpassage was veel 

leuker vond men. Vooral de vele contacten daar 

en de reacties waren gaaf.

Mojgan Azimi Lisar begeleidde de drie 

kunstenaars van Aveleijn. Mojgan is op zich 

enthousiast over het doel van Iedereen doet 

mee! Ze heeft vooral de fase waarin gewerkt 

werd aan de tentoonstelling wel als lastig 

ervaren. Het zoeken naar een goede aanpak 

zorgde voor onduidelijkheid en chaos. Dat had 

z’n weerslag op de kunstenaars en ook op 

curator Judela. Het gaf stress, verdriet en soms 

ook boosheid. Mojgan heeft veel extra tijd 

moeten steken om deze crisissen op te vangen. 

Verbeterpunten (en hier zaten alle drie de 

kunstenaars en begeleider Mojgan op één lijn):

 Maak duidelijke afspraken, vermijdt   

 onverwachte dingen

 Afspraken vasthouden

 Minder onrust

 Betere selectie en matching van de   

 kunstenaars
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In totaal zijn er dertig duo’s gevormd die op 

verschillende dagen de tentoonstelling in de 

drukpershal van Tubantia, en later in het 

winkelpand aan de Haverstraatpassage, hebben 

bezocht. De duo’s zijn kort na hun bezoek 

geïnterviewd. Die interviews zijn op video 

vastgelegd. 

De Handleiding voor een eerste ontmoeting 

werd over het algemeen als nuttig ervaren. “Zo 

leer je elkaar eigenlijk heel snel en veel beter 

kennen.” 

Vrijwel alle duo’s vonden het een hele leuke en 

heel bijzondere ervaring en ook gaf iedereen aan 

dat men elkaar nog wel eens wilde ontmoeten. In 

de gesprekken drie maanden later werd wel 

duidelijk dat een aantal mensen zich met die 

vraag, en wetende dat de camera liep, nogal 

ongemakkelijk voelde. Nee zeggen was daardoor 

een lastige optie.

Eind december 2020 en januari 2021 zijn zeven 

deelnemers (zonder beperking) kort 

geïnterviewd. Geen van hen had opnieuw 

contact gehad met de andere helft van hun duo. 

Men voelde zich een tikje ongemakkelijk en ook 

een beetje schuldig. Als excuus werd verwezen 

naar de waan van de dag en, dat er die dag ook 

geen contactgegevens waren uitgewisseld.  

Niettemin keken alle zeven met plezier terug op 

de ervaring van afgelopen september.

Marian Geling van Stichting Prokkel is niet 

verrast door dit resultaat: “Je moet er eigenlijk 

niet veel meer dan dat van verwachten. Dat zou 

niet realistisch zijn. Als je echt voor een 

duurzame relatie wil gaan is er meer nodig. Een 

zorgvuldige selectie en matching van de duo’s is 

dan van belang plus een goede begeleiding. Je 

kunt je vervolgens wel afvragen of je dan nog 

genoeg kandidaten vindt die hiertoe bereid zijn.”
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Samen kunst maken werkt zeker om elkaar beter 

te leren kennen. Dat heeft Iedereen doet mee! 

laten zien. Zou samen een taart bakken, of samen 

sporten dat ook doen? Waarschijnlijk wel, maar 

het vermoeden is wel dat juist kunst leidt tot een 

intensievere en diepzinniger dialoog. Kunst is de 

expressie van de denk- en emotionele 

binnenwereld van het individu. Je ziet en hoort 

letterlijk wat mensen boeit en beweegt. Je leert 

elkaar echt kennen.

Word je dikke maatjes door samen kunst te 

maken? Soms wel, soms niet. Er valt nog genoeg 

te onderzoeken in ieder geval.

Er is veel geleerd tijdens Iedereen doet mee! 

We weten nu al veel beter hoe een traject met 

kunstenaarskoppels er uit moet zien. De 

onduidelijkheid die hoort bij een eerste 

verkenningsronde zal bij een vervolg veel minder 

groot zijn. En dat zal veel minder onrust en stress 

betekenen en dus ook minder druk op de 

begeleiding. 

Aanbevelingen:

 Meer aandacht en tijd besteden aan het   

 maken van een goede selectie van de   

 kunstenaars

 Meer aandacht en tijd besteden aan het   

 maken van een goede match

 Naast de begeleiding van de kunstenaars  

 van Aveleijn is het ook verstandig dat ook  

 de professionele kunstenaars begeleiding  

 krijgen met name op het gebied van   

 onderlinge communicatie

kortom

de prokkelkoppels
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Met deze elementen is het goed mogelijk om een 

aantal effectindicatoren te voeden zonder dat 

daar extra registraties voor nodig zijn. Zo’n set 

van indicatoren zou kunnen bestaan uit:

 Participatie cliënt

 Werk

 Zelfredzaamheid

  Sociaal netwerk

  Wonen

  Onderwijs

Wanneer, bijvoorbeeld iedere drie maanden, 

vanuit de dossiers een visuele rapportage wordt 

gemaakt, ontstaat een betrouwbaar beeld van de 

stand van zaken op dat moment en wordt 

duidelijk of de ontwikkeling van de cliënten, 

individueel en als groep, al dan niet op koers ligt. 

De rapportage is aanleiding om het gesprek te 

voeren en te analyseren. Het geeft ook antwoord 

op vragen als: Doen we de goede dingen? 

Werken onze interventies? Moeten we andere 

interventies inzetten?
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monitoring voor Aveleijn

Aveleijn heeft een aantal zaken al op orde. Er 

zijn:

 Duidelijke doelstellingen (zie onder meer  

 hierboven)

 Intrinsiek gemotiveerde medewerkers

 Digitale cliëntdossiers

  Met vrijwel iedere cliënt wordt een  

  Persoonlijk Ondersteunings Plan   

  gemaakt en bijgehouden

  Het plan werkt volgens de    

  leefdomeinen van Schalock   

  (Lichamelijk welbevinden,    

  Zelfbepaling, Emotioneel    

  welbevinden, Interpersoonlijke   

  relaties, Sociale inclusie,    

  Persoonlijke ontwikkeling, Materieel  

  welzijn, Rechten)

  Ook de tevredenheid van de cliënt  

  wordt vastgelegd in het    

  BIT-gedeelte (Ben ik tevreden) van  

  het dossier

Zoals gezegd is de door Corona afgeslankte versie van 

Iedereen doet mee! te klein om echt harde conclusies te 

kunnen trekken. Maar voor de toekomst zijn er wel 

degelijk goede mogelijkheden om het effect van 

interventies zoals Iedereen doet mee! in beeld te krijgen 

en te monitoren.

Voor Aveleijn is de ontwikkeling van cliënten één van 

belangrijkste waarden. Hierbij is een belangrijk doel dat 

cliënten, binnen hun mogelijkheden, zoveel mogelijk deel 

uit maken van de maatschappij. Om dat doel te bereiken 

is het van belang dat de organisatie en de medewerkers 

bijtijds zicht hebben op het effect van hun handelen en 

van de ingezette interventies. Pas dan kan er worden 

geleerd en, indien nodig, worden bijgesteld en 

geoptimaliseerd.
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fase 4
scaling Kleine slimme bewegingen voor extra grote impact

iedereen doet mee!
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evaluatie
20.10.20

Aveleijn

LFB

Prokkel

Gemeente Enschede

Kunstenaarsduo’s

Concordia

Theatergezelschap G&K

Loadstar

Art Partner

Willem den Hartog, Ellen van Heek, Judela Vrolijk

Milan Dorreboom, Ellis Jongerius, Idman Nur-Voskens, Ineke Wolters

Marian Geling, Renée Raeven

Lodi Deiman, Marieke Wichern

Aalt van de Glind, Angela van Regteren, Robert Schepers, Daniëlle Spoelman

Mirjam Groot Beumer, Annemarie Wenzel

Anne Gehring, Vera Ketelaars

Rob Dieleman

Sandra Boer

Algemeen

Concept behouden!

Gezelligheid behouden

Inclusief

Op alle momenten mensen met en zonder 

beperking betrekken / inclusief werken.

Het samen zoekende zijn, beiden je 

kwetsbaarheid laten zien.

Vaker doen - niet alleen voor zorgaanbieder, 

maar ook bij burgers.

Ontmoeting en contact

Het belang van de duo’s, veel 1-op-1 contact, 

die ruimte faciliteren.

De eerste ontmoeting; het ervaringsatelier. “Je 

gunt elke client zo’n ervaring.”

Een duidelijk aanspreekpunt bij Aveleijn. Aalt 

deelnemers

gaf aan dat het prettig was om in de persoon 

van Mojgan een vaste contactpersoon te 

hebben. Prettig in de communicatie.

Echt contact maken.

Het laten zien wie je werkelijk bent. 

Ruimte geven, luisteren.

Wereld zonder verschil - moet het niet mét 

verschil. Vier ‘t verschil!

Enorm leerpotentieel.

Faciliteren

Kunst rekt de wereld van verstandelijk 

beperkten op. BLIJF!

Performatieve lunch: “Daar was ik zo weg van, 

geweldig!”

De handleiding!

Doen en grenzen verkennen

Niet praten, maar doen! Vanuit doen, moet je 

onderzoeken.

Dit project is een praktijkoefening voor de

wat was/ging er goed? 
wat wil je houden?
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cliënten, het is ‘voor het echie’ (maar wel in 

contact met een begeleider).

Een oefening in ‘grensverkenningen’.

Cliënten zijn veel beter in staat om te 

reflecteren en te verwoorden.

“Ik hoop dat we doorgaan, dit is zo kostbaar 

met creatieven. Het maakt de wereld groter, 

anders en spannender.”

“Ontdekken wat ik allemaal kan.”

Tekenen was lastig. “Iets op papier waar ik niet 

trots op kan zijn.” 

Grenzen: als anderen over mijn grens heen 

gaan. Zelf beslissen, niet anderen laten 

bepalen. 

Structuur

Een structuur / systeem voor de 

samenwerking tussen de kunstenaarskoppels. 

Voor Aalt werkte het goed om vast wekelijks 

af te spreken met Chantal.

Tijd: wanneer is wie echt nodig? Hoeveel tijd 

kost iets?

Communicatie

Duidelijkheid! Helder van te voren weten wat je 

moet doen (taken, verwachtingen, etc.)

Generale repetitie.

In het kort schetsen wat je wil / makkelijkere 

woorden gebruiken

Mojgan maakte het minder rommelig. Voor 

Chantal en Angela was ze de vertaler. 

In de onderlinge communicatie: duidelijker 

scheiding tussen procesinformatie en 

gezelligheid.

Het woord ‘probleemeigenaar’ mag weg.

Samenwerking

Minder praten, meer doen. In het samen doen, 

ontstaat het.

Handleiding/eerste ontmoeting altijd met 

degene aan wie je gekoppeld wordt.

Kostte veel moeite om te begrijpen wat Idols* 

was. 

Ook de mensen zonder beperking begeleiden, 

door ongemakkelijke fase heen komen. 

Mensen zonder beperking moeten ook leren 

en hebben ook begeleiding nodig.

Rollen

Grotere rol Vera en Anne: creëren van 

veiligheid.

Rol Mojgan was interessant, hebben we daar 

voldoende uitgehaald? 

De kunstenaars van de koppels ook op andere 

niveaus in het project laten meedenken.

Dat je als kunstenaar in het project twee rollen 

hebt (mede-onderzoeker en kunstenaar) is 

soms wel lastig.

wat wil je absoluut niet 
meer? wat stoppen?

aandachtspunten, wat 
kan er beter?



Duo’s en langdurige ontmoeting

Andere (beroeps)groepen laten samenwerken, 

niet alleen kunstenaars maar ook bakkers of 

opa’s met kleinkinderen. Eten in duo’s.

Ontmoeting moet centraal blijven staan. 

Ook het vervolg op de eerste ontmoeting in 

het ervaringsatelier faciliteren. Concreter een 

vervolg aan geven.

Naar buiten hiermee!

Meer doen. Niet alleen voor zorgaanbieder, 

maar binnen de gemeente of een buurt. Zodat 

mensen ons leren kennen. 

De handleiding mag meer naar buiten - bv via 

VWS: nieuwsbrief onbeperkt meedoen

We moeten landelijk! On tour! Een roadtrip!

En verder

Hoe zoek je de gezelligheid? Feeling krijgen in 

gezelligheid.

Laten zien wat er mis ging - daar hebben we 

wat aan! Ongemak hoort er bij!

Moet er wel een expo zijn? Het kan ook iets 

anders zijn. De teksten zijn er ook zeer rijk! 

Boekje met kunstwerken. 
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welke nieuwe ideeën
ontstaan er?

wat heeft je aan het proces 
geraakt?

Gelijkwaardigheid.

De vraag op één van de borden: wat gebeurt 

er als je langer met elkaar optrekt?

Het moment dat ik Aalt en Chantal samen zag 

werken aan hun kunstwerk. Aalt met de 

zaklamp en Chantal met één van haar 

monsters. Samen ontdekken, samen spelen, 

samen werken.

De trots van iets wat blijkt toch wel te kunnen.

We maken het soms zo ingewikkeld om elkaar 

te begrijpen!

Samen zoeken naar bedeltjes in de stoffige 

haard van de Haverstraatpassage; praten was 

niet zo makkelijk, samen iets doen brak het ijs.

De openheid en vriendelijkheid van iedereen 

en het prettige (?) ongemak zo af en toe.

Dat we elkaar zijn blijven vinden, ook tijdens 

corona. Dat iedereen zijn best heeft gedaan 

om wegen te vinden, andere wegen te zoeken. 

Het heel rustig samen aan het werk zijn, 

maakte dat we dicht bij elkaar kwamen.

De blik, die ik in iemands ogen denk te 

herkennen als er sprake is van 

gelijkwaardigheid en ontmoeting.

Ontroering over de impact op Chantal die de 

monsters heeft gemaakt met Aalt: hoe ze zich 

ontzettend mooi gekleed had, hoe ze maande 

om stilte voor de opening, hoe ze het applaus 

in ontvangst nam en boog voor het publiek, 

hoe ze glom van trots om met een 'echte 

kunstenaar' te mogen werken.

De vraag op het bord: wat gebeurt er als je 

langer met elkaar optrekt? Als je samen werkt 

aan iets waar je allebei van houdt?

Zo gewoon, zo bijzonder, de ontmoeting, het 

naar Twente rijden en aankomen.

Het laat goed zien hoe ingewikkeld het is, 

maar vooral ook hoe belangrijk het is om in 

het diepe te durven springen.

Wereld zonder verschil? Vier de wereld met 

verschil.

Verwarring, zoeken, open staan, grenzen 

ervaren, zien.

Ik vind de positieve wil en inzet van iedereen 

waardevol en het ontroert me hoe mensen 

zich kwetsbaar opstellen in dit proces. Ik denk 

dat die kwetsbaarheid en wil nodig zijn elkaar 

te vinden. 

Iedereen is verschillend en het gaat erom dat 

we daar steeds beter mee leren omgaan. Daar 

draagt deze zoektocht hopelijk aan bij.
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Gelijkwaardigheid.

De vraag op één van de borden: wat gebeurt 

er als je langer met elkaar optrekt?

Het moment dat ik Aalt en Chantal samen zag 

werken aan hun kunstwerk. Aalt met de 

zaklamp en Chantal met één van haar 

monsters. Samen ontdekken, samen spelen, 

samen werken.

De trots van iets wat blijkt toch wel te kunnen.

We maken het soms zo ingewikkeld om elkaar 

te begrijpen!

Samen zoeken naar bedeltjes in de stoffige 

haard van de Haverstraatpassage; praten was 

niet zo makkelijk, samen iets doen brak het ijs.

De openheid en vriendelijkheid van iedereen 

en het prettige (?) ongemak zo af en toe.

Dat we elkaar zijn blijven vinden, ook tijdens 

corona. Dat iedereen zijn best heeft gedaan 

om wegen te vinden, andere wegen te zoeken. 

Het heel rustig samen aan het werk zijn, 

maakte dat we dicht bij elkaar kwamen.

De blik, die ik in iemands ogen denk te 

herkennen als er sprake is van 

gelijkwaardigheid en ontmoeting.

Ontroering over de impact op Chantal die de 

monsters heeft gemaakt met Aalt: hoe ze zich 

ontzettend mooi gekleed had, hoe ze maande 

om stilte voor de opening, hoe ze het applaus 

in ontvangst nam en boog voor het publiek, 

hoe ze glom van trots om met een 'echte 

kunstenaar' te mogen werken.

De vraag op het bord: wat gebeurt er als je 

langer met elkaar optrekt? Als je samen werkt 

aan iets waar je allebei van houdt?

Zo gewoon, zo bijzonder, de ontmoeting, het 

naar Twente rijden en aankomen.

Het laat goed zien hoe ingewikkeld het is, 

maar vooral ook hoe belangrijk het is om in 

het diepe te durven springen.

Wereld zonder verschil? Vier de wereld met 

verschil.

Verwarring, zoeken, open staan, grenzen 

ervaren, zien.

Ik vind de positieve wil en inzet van iedereen 

waardevol en het ontroert me hoe mensen 

Belevingssymposium 2021.

Een boek maken van alle ervaringen.

Onderdeel worden van Art Brut 2021.

Verder praten met gemeente Enschede.

Handleiding (en ervaringsatelier)

Hele proces, met verbeteringen (in structuur en matchmaking bij zowel kunstenaars als 

prokkelkoppels) op meerdere plekken inzetten. 

 inzetten voor (nieuwe) medewerkers op een locatie

 inzetten voor (nieuwe) vrijwilligers op een locatie

 inzetten voor (nieuwe) woonlocaties Aveleijn om contact met de buurt te leggen

 inzetten in gemeentehuis Enschede

 inzetten bij andere gemeenten (in Twente)

 inzetten voor bedrijven waar cliënten werken

Impact maken door netwerken te activeren

 Andere organisaties betrekken (bijv. ROC van Twente | Maatschappelijke zorg).

 VILANS wil handleiding graag opnemen in ‘toolbox’/magazine.

 Iktoon campagne; deze aanpak via hen breder onder de aandacht brengen.

 Prokkel is met VNG in gesprek, team VN verdrag. Zij zijn op zoek naar mooie verbindende   

 voorbeelden, deelnemers laten interviewen.

 MBO scholen zijn op zoek naar het maken van verbinding tussen hun studenten en mensen  

 met een beperking en leggen contact met Prokkel. Daar kunnen we dit als goed voorbeeld  

 laten zien. 

 Contact met collega-zorgorganisaties zoals Estinea.

Verder onderzoeken

 Goede match: meer inzicht verkrijgen in wat de match een goede match maakt. Wie wil je   

 koppelen? Wie moeten elkaar ontmoeten? 

 Meer inzicht in wat je kunt creëren rondom het moeilijke gebied na de eerste ontmoeting.

 Nieuwe rol: de rol van “verbinder” als facilitator van ontmoetingen verder uitwerken en kijken  

 of er mensen te vinden zijn die die rol op zich willen nemen? En wat heeft die rol dan nodig?

 Interessante vervolgonderwerpen:

  rol begeleider, andere benadering van die rol

  afschermen / beschermen

  grensverkenningen

 Thematiek van de driehoek opnieuw bekijken. Er zijn verschillende driehoeken. Bijv. persoon  

 met beperking - persoon zonder beperking - verbinder/facilitator.

vervolgstappen en kansen
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zich kwetsbaar opstellen in dit proces. Ik denk 

dat die kwetsbaarheid en wil nodig zijn elkaar 

te vinden. 

Iedereen is verschillend en het gaat erom dat 

we daar steeds beter mee leren omgaan. Daar 

draagt deze zoektocht hopelijk aan bij.



“

video
Klik hier om de pitch van Aveleijn 

voor de Gehandicaptenzorgprijs 

2021 te bekijken

fase 4 - scalingIedereen doet mee!
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In een deels live, deels online evenement is op 15 maart de 
Gehandicaptenzorgprijs 2021 uitgereikt. Aveleijn wint de prijs voor 
het project Iedereen doet mee! De Gehandicaptenzorgprijs staat 
dit jaar in het teken van eenzaamheid. 

Aveleijn wint de 
Gehandicaptenzorgprijs 2021

Er ligt een inspirerende visie onder het project 

waarin Aveleijn erkent dat het ontwikkelen van 

een diepgaande relatie een ingewikkeld 

vraagstuk is dat inspanningen van iedereen 

vraagt. Aveleijn heeft hierin haar 

verantwoordelijkheid genomen.  

Het kost tijd om beide werelden aan elkaar te 

verbinden. Maar wanneer die verbinding tot 

stand komt, is de opbrengst groot voor zowel 

de kunstenaars met een beperking 

(bijvoorbeeld voor jezelf leren opkomen, 

grenzen afbakenen, weten wie je bent en dat 

je ertoe doet) als voor de kunstenaars zonder 

beperking (bijvoorbeeld leren om ruimte te 

geven, je kwetsbaar op durven stellen en je 

over zaken heen zetten). Er is sprake van 

gelijkwaardigheid in de relatie: wie ben ik, wie 

ben jij en wat kunnen we samen. De 

kunstenaars leren van elkaar. 

uit het juryrapport

De jury is verder enorm te spreken over het 

feit dat naast het ontstaan van diepgaandere 

relaties, het initiatief kunstenaars hun 

kwaliteiten laat ontdekken.

De jury is heel benieuwd naar het vervolg en 

daarom wil de jury Aveleijn heel graag 

uitdagen om het initiatief te verbreden. Kunst 

is een mooi middel, maar probeer ook eens 

andere middelen uit, zoals koken, wandelen, 

auto’s repareren of dansen. 

Met de toekenning van de 

Gehandicaptenzorgprijs 2020/2021 en het 

bijbehorende geldbedrag van €10.000 

hoopt de jury te stimuleren dat het 

initiatief wordt gecontinueerd en geborgd. 

De jury wenst dat dit fantastische initiatief 

nog meer mensen gaat helpen!  



fase 4 - scalingIedereen doet mee!

Wat Iedereen doet mee! heeft opgeleverd is de ervaring dat een andere manier van ontmoeten leidt 

tot een andere dynamiek tussen mensen. Door het toepassen van artistieke, theatrale technieken 

ontstaat een nieuwe ruimte voor ontmoeting, ook tussen cliënt en zorgprofessional. Aveleijn heeft 

Concordia de opdracht gegeven om een plan te maken voor het organiseren van andere, door kunst 

geïnspireerde patronen van ontmoeten.

Komend jaar werken we aan drie onderdelen.

Art Brut gaat over kunst in zijn meest directe 

en ongeremde vorm. Puur en onbevangen, 

gemaakt door kunstenaars met een psychische 

problematiek of een verstandelijke beperking. 

De Internationale Art Brut Biënnale biedt 

daarvoor het podium: krachtige kunst in de 

vorm van exposities, workshops, lezingen, 

films en optredens. Tijdens Art Brut exposeren 

we het werk van de kunstenaarsduo’s binnen 

een vernieuwd ervaringsatelier, open voor 

nieuwe prokkelkoppels. Ook organiseren we 

een symposium over de werkzame principes 

van Iedereen doet mee! en de vraag hoe dit 

project te verbreden.

vervolg
Iedereen doet mee!
Nu Idols* is afgerond, willen Aveleijn en Concordia een 
vervolg geven aan de samenwerking.
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Internationale Art Brut Biënnale 2021 

Eén van de drie kernwaarden van Aveleijn is 

ontmoeten – naast ontwikkelen en 

ondersteunen. Om aansluiting te vinden bij de 

leef- en belevingswereld van haar cliënten, wil 

Aveleijn de ander oprecht ontmoeten. 

Aveleijn intern

Special Olympics Nationale Spelen 2022 

Onvoorwaardelijke aandacht geven, ruimte 

bieden voor de dialoog en gelijkwaardig 

communiceren met elkaar. Aveleijn zoekt 

echte verbindingen en open samenwerking 

met cliënten, ouders en professionals om uit 

te kunnen gaan van ieders eigen kracht. Hoe 

kunnen we de door kunst geïnspireerde 

principes van ontmoeting integreren binnen 

het reguliere werk van Aveleijn? 

Twente organiseert van 10 tot en met 12 juni 

2022 het grootste landelijke sportevenement 

voor mensen met een verstandelijke 

beperking; de Special Olympics Nationale 

Spelen. In elk van de veertien Twentse 

gemeenten vindt straks minimaal één 

sportevenement plaats. In aanloop op en 

tijdens de Nationale Spelen vinden er volop 

ontmoetingen plaats tussen mensen met en 

zonder beperking. We gaan werken aan door 

kunst geïnspireerde ontmoetingen met als 

doel een gelijkwaardig, duurzaam contact.



probleemeigenaren:

kunstenaarsduo’s

opdrachtnemers:

coach: vormgeving:

met steun van:
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Chantal Ganglbauer & Aalt van de Glind

Angela van Regteren & Daniëlle Spoelman

Robert Schepers & Jasper Schütz

Judela Vrolijk - Kunstenaar en curator Aveleijn

Mojgan Azimi Lisar - Atelier 't Meera Aveleijn

met veel dank aan:
iedereen doet mee!


