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Samenvatting 

Mensen met een beperking vertegenwoordigen 15% van de wereldbevolking, hiervan leeft 

80% in lage- en middeninkomenslanden. Zij zitten gevangen in een vicieuze cirkel van 

armoede, die door hun handicap wordt versterkt. Paradoxaal genoeg worden mensen met 

een beperking vaak niet opgenomen in (internationale) ontwikkelingsprogramma's die 

gericht zijn op armoedebestrijding; hetzij omdat ze geen fysieke toegang hebben tot het 

programma, aangezien instellingen geen rekening houden met de behoeften van mensen 

met een beperking, of de attitude ten opzichte van mensen met een beperking vormt een 

belemmering. Recente debatten over de duurzaamheid van internationale 

ontwikkelingsprogramma's benadrukken het belang om gemarginaliseerde groepen in de 

samenleving (zoals mensen met een beperking) te bereiken, als voornaam aspect van 

armoedebestrijding. 

Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking (CRPD) besteedt in het 

bijzonder aandacht aan de situatie van personen met een handicap in internationale 

ontwikkelingsprogramma's. Sinds de CRPD in 2008 in werking trad, wordt het belang van 

inclusieve ontwikkelingssamenwerking voor mensen met een beperking besproken door 

wetenschappers, in organisaties en overheden. Echter, ondanks de internationale aandacht 

voor inclusie van mensen met een beperking in ontwikkelingssamenwerking, krijgt inclusie 

in de praktijk van ontwikkelingsprogramma’s onvoldoende aandacht. Als gevolg hiervan zijn 

mensen met een beperking in lage- en middeninkomenslanden nog steeds onderworpen 

aan systemische sociale uitsluiting en discriminatie. 

Non-gouvernementele organisaties (NGO's) kunnen middels innovatieve praktijken een 

belangrijke rol spelen om het gebrek aan toepassing van beleid voor mensen met een 

beperking in de praktijk van ontwikkelingssamenwerking aan te pakken. Dit is complex, 

aangezien NGO's uiteenlopende belangen hebben, actief zijn in verschillende sectoren van 

hulp en ontwikkeling, en van elkaar afhankelijk zijn in het realiseren van inclusieve 

ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is er de uitdaging om inclusieve praktijken te 

realiseren op verschillende niveaus van NGO's; van veldwerkers in de gemeenschap, tot 

nationale en internationale actoren. NGO’s, die zich specifiek richten op 

ontwikkelingsprogramma’s voor mensen met een beperking, spelen een belangrijke rol in 

de ondersteuning van het proces om inclusie van mensen met een beperking in alle lagen 
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van (internationale) ontwikkelingsorganisaties en alle onderdelen van ontwikkelings-

programma’s te realiseren. 

Alle verschillende actoren binnen reguliere NGO's, alsmede de actoren binnen NGO’s die 

zich specifiek richten op mensen met een beperking, moeten deel uit gaan maken van een 

collectieve paradigmaverschuiving, door hun organisaties en praktijken te veranderen ten 

behoeve van de volledige ondersteuning van de inclusie van mensen met een beperking in 

ontwikkelingssamenwerking. Dit vereist een transformatief proces van leren en reflectie op 

de organisatorische aspecten en praktijken die de inclusie van personen met een beperking 

in ontwikkelingssamenwerking faciliteren. In relatie tot de veranderingen op het niveau van 

organisaties en de praktijk maken we een onderscheid tussen leren over 'inclusieve 

organisaties’ en leren over 'inclusieve praktijken'. Leren over inclusieve organisaties gaat 

over het begrijpen hoe de principes van inclusief beleid worden vastgesteld en geïntegreerd 

in beleid en hoe deze organisaties veranderen als gevolg. Leren over inclusieve praktijken 

gaat over het begrijpen van hoe praktijken in het veld veranderen als gevolg van inclusie 

van mensen met een beperking en hoe experimenten in het veld leiden tot organisatorische 

veranderingen. Het bestuderen van zowel inclusieve organisaties als programma’s, geeft 

inzicht in het proces van de paradigma verschuiving naar inclusieve ontwikkelings-

samenwerking voor mensen met een beperking. Dit proefschrift, getiteld ‘Ontwikkeling is 

voor iedereen, inclusie van mensen met een beperking in ontwikkelings-samenwerking’, 

heeft tot doel: 

... inzicht te geven in de veranderingsprocessen richting inclusieve 

ontwikkelingssamenwerking voor mensen met een beperking binnen NGO's 

en (internationale) NGO-ontwikkelingsprogramma's. 

Een substantieel deel van dit proefschrift is gebaseerd op het thematisch leerprogramma 

(TLP) gericht op de inclusie van mensen met een beperking in ontwikkelingssamenwerking. 

PSO (Personele Samenwerking in Ontwikkelingslanden) – een Nederlandse organisatie die 

de capaciteitsopbouw binnen NGO’s ondersteunt – ontwikkelde de TLP-aanpak om het 

cocreëren van kennis rond thematische kwesties in netwerken van NGO's, academische 

partners en experts op het specifieke interessegebied te stimuleren. In een TLP werken 

verschillende actoren in ontwikkelingssamenwerking samen om te onderzoeken wat wel en 

wat niet werkt op een thematische gebied. Dit om een probleem in de specifieke context te 

begrijpen. In 2009 is een TLP gestart – bestaande uit een groep Nederlandse reguliere 

NGO’s, een academisch instituut en NGO’s specifiek voor mensen met een beperking – met 
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als doel beter inzicht te krijgen in de rol van NGO’s in het realiseren van inclusieve 

ontwikkelingsprogramma’s voor mensen met een beperking. 

Om het inzicht in het veranderingsproces in de richting van inclusieve 

ontwikkelingssamenwerking te verbreden, documenteerden de TLP-deelnemers 

systematisch de geleerde lessen op netwerkniveau binnen hun organisaties en in de 

praktijk. Bovendien leerden NGO’s specifiek voor mensen met een beperking en DPO’s 

(Disabled People Organisations) – support organisaties voor en door mensen met een 

beperking – over hun veranderende rol; van uitvoerder van ontwikkelingsprogramma’s voor 

mensen met een beperking naar facilitator van verandering richting inclusieve programma’s 

voor mensen met een beperking. Tenslotte hebben we geleerd van andere transversale 

kwesties in ontwikkelingssamenwerking zoals gender mainstreaming en mainstreaming van 

seksuele diversiteit. Ondanks de verschillende behoeften van deze groepen ervaren ze een 

soortgelijk proces van verandering richting inclusie waardoor zij een interessante 

vergelijking vormen. Om zicht te krijgen op deze verschillende aspecten werden de 

volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Hoe kunnen we het proces van wederzijds leren over inclusie van mensen met 

een beperking in ontwikkelingssamenwerking in een gemeenschap van 

NGO’s begrijpen en faciliteren? 

2. Wat kunnen we leren uit de praktijk van inclusief onderwijs – als een 

voorbeeld van inclusie van mensen met een beperking in 

ontwikkelingssamenwerking?  

3. Hoe verandert de rol van NGO’s specifiek voor mensen met een beperking en 

DPO’s in het faciliteren van inclusie van mensen met een beperking in 

ontwikkelingssamenwerking? 

4. Wat kunnen we leren over inclusie van mensen met een beperking in 

ontwikkelingssamenwerking uit het onderzoeksveld van gender 

mainstreaming en seksuele diversiteit? 

Het TLP vormde een platform voor leren en reflectie, waar het proces van sociale 

verandering werd besproken door de NGO's in het licht van het experimenteren met 

inclusie van mensen met een beperking in ontwikkelingsprogramma’s. De uitkomsten van 

deze discussies en experimenten leverden inzichten op voor onderzoek en praktijk over 

inclusie van mensen met een beperking in ontwikkelingssamenwerking. 
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Om vorm te geven aan een transformatieve onderzoeksaanpak werden meerdere cycli van 

actieonderzoek doorlopen. Hierin werden leersessies uitgevoerd om te reflecteren op de 

visie, verwachtingen en de praktijk van inclusie van mensen met een beperking. Omdat 

dataverzameling in transformatief onderzoek een grondige verkenning vereist van de te 

bestuderen casussen, werd een verzameling van kwalitatieve onderzoeksmethoden 

gebruikt. De verschillende kwalitatieve methoden hebben bijgedragen aan het 

transformatieve karakter van de studie. De methoden kenmerkten zich door een 

participatieve aanpak (het betrekken van verschillende actoren), vicarious learning 

(aandacht voor leren van ervaringen van anderen), aandacth voor verschillende leerstijlen 

(het combineren van verschillende manieren om leren te stimuleren) en aanpassing aan de 

specifiek context (cultuurgebonden). De methoden bestaan deels uit nieuwe 

onderzoeksmethoden die speciaal voor dit transformatieve onderzoek werden ontwikkeld. 

Ook werden conventionele onderzoeksmethoden gebruikt die zodanig zijn uitgevoerd dat 

zij hebben geleid tot een betekenisvolle leerervaring voor de deelnemers. Het bestuderen 

en analyseren van de inclusie van mensen met een beperking in ontwikkelinsprogramma’s 

met een verscheidenheid aan onderzoeksmethoden en door het betrekken van 

verschillende actoren, resulteerde in triangulatie en inzichten met een meer robuust 

karakter. 

Dit proefschrift bestaat uit vijf studies en een essay als epiloog waarin het begrijpen van de 

veranderingsprocessen in de richting van inclusie van mensen met een beperking binnen 

het beleid van NGO's en (internationale) NGO-ontwikkelingsprogramma's centraal staat. 

De hoofdstukken 4 en 5 beschrijven hoe we het proces van wederzijds leren over inclusie 

van mensen met een beperking in ontwikkelingssamenwerking kunnen begrijpen en 

faciliteren in een netwerk van NGO's. Hoofdstuk 4 laat zien hoe het proces van wederzijds 

leren over inclusie van mensen met een beperking kan worden bevorderd in een netwerk 

van NGO's. We beschrijven de cocreatie van kennis binnen een groep van verschillende 

actoren. Via wederzijds leren en experimenteren in een community of practice, ontwikkelen 

de actoren een gedeeld repertoire van sociaal robuuste kennis. De balans tussen theorie en 

praktijk in het proces van kenniscocreatie heeft geleid tot een diepgaand begrip van het 

proces. Het gestructureerde kenniscocreatieproces over inclusie van mensen met een 

beperking in ontwikkelingsprogramma’s resulteerde in een schat aan praktische ervaringen 

voor nieuwe en herziene praktijken met evoluerende theoretische onderbouwingen. Om 

meer inzicht te krijgen in het proces van wederzijds leren over inclusie van mensen met een 

beperking in ontwikkelingssamenwerking in een netwerk van NGO’s, zoomt hoofdstuk 5 in 
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op een instrument, de dynamische leeragenda (DLA). De DLA integreert leren in het proces 

van sociale verandering, door het analyseren van en reflecteren op gedeelde uitdagingen in 

het veranderproces naar inclusieve ontwikkelingsprogramma’s voor mensen met een 

beperking. In dit hoofdstuk beschrijven we de theoretische grondslagen, het doel van de 

DLA en analyseren we de praktische uitvoering en de toegevoegde waarde van de DLA in 

het veranderproces naar inclusie van mensen met een beperking in 

ontwikkelingssamenwerking. In de conclusie reflecteren we op de toepassing van de DLA 

en bespreken we hoe de DLA de integratie van leren in maatschappelijke 

veranderingsprocessen ondersteunt. 

Hoofdstuk 6 extraheert lessen uit de praktijk van inclusief onderwijs in Ethiopië – als 

voorbeeld voor inclusie van mensen met een beperking in ontwikkelingsprogramma’s. 

Inclusief onderwijs is gekozen als voorbeeld aangezien de meeste landen zich hebben 

gecommiteerd aan het bereiken van inclusief onderwijs voor iedereen in 2015. In dit 

hoofdstuk concentreren we ons op de praktijk van inclusief onderwijs voor kinderen met 

een beperking dat wordt verzorgd door NGO’s die betrokken zijn bij het TLP in Ethiopië. We 

verkenneen de belemmeringen in de realisatie van inclusief onderwijs voor kinderen met 

een beperking in Ethiopië en onderzoeken hoe deze positief kunnen worden beïnvloed door 

het uitwisselen van praktijkervaringen op verschillende manieren en op niveau’s binnen 

NGO’s. De geadresseerde belemmeringen uitdagingen hadden betrekking op inadequate 

lesmethoden, verstorende effecten van leeftijdgenoten en attitude barieres binnen de 

gemeenschap ten aanzien van kinderen met een beperking in regulier onderwijs. Deze 

belemmeringen bleken positief te worden beïnvloed door het leren van praktijkervaringen 

middels het uitwisselen van ervaringen en geleerde lessen via een tussenpersoon, het 

organiseren van een eye-opener workshop onder betrokkenen en het uitvoeren van een 

informerend toneelstuk voor de gemeenschap. We concluderen dat het gebruik van deze 

instrumenten om te leren van praktijkervaringen op zijn minst de belemmeringen 

verminderd door het verbeteren van dialoog en reflectie onder betrokkenen en het 

stimuleren van vicarious leren. De geleerde lessen uit de praktijk kunnen een positief effect 

hebben op verschillende niveaus in het onderwijssysteem. 

Hoofdstuk 7 gaat over de veranderende rol van NGO’s specifiek voor mensen met een 

beperking en DPO’s wanneer zij zich gaan richten op het faciliteren van de inclusie van 

mensen met een handicap in reguliere NGO’s. Het VN-verdrag inzake de rechten van 

mensen met een beperking benoemt in artikel 4 expliciet de rol van deze organisaties in het 

ondersteunen van nationale actoren in het realiseren van de rechten van mensen met een 
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beperking in de samenleving. In dit hoofdstuk worden verschillende veranderprocessen 

besproken die NGO’s specifiek voor mensen met een beperking en DPO’s ondergaan 

wanneer ze deze rol aannemen in het veld van ontwikkelingssamenwerking. De betrokken 

NGO’s en DPO’s benadrukte het belang om dit proces in kaart te brengen om andere 

organisaties in eenzelfde transitie te ondersteunen. Onze analyse beschrijft de ervaringen 

van deze organisaties in het veranderproces van het verlenen van diensten ten hoeve van 

mensen met een beperking naar het faciliteren van de inclusie van mensen met een 

beperking in reguliere ontwikkelingsprogramma’s. Zowel interne capaciteiten en externe 

factoren beïnvloeden deze transitie. 

In hoofdstuk 8 onderzoeken we wat kan worden geleerd van andere transversale kwesties 

in ontwikkelingssamenwerking, zoals gender mainstreaming en mainstreaming van 

seksuele diversiteit. Sinds de jaren negentig hebben ontwikkelingsactoren het principe van 

inclusie van gemarginaliseerde groepen omarmd. Mainstreamen is een algemene strategie 

die wordt gebruikt om een inclusieve samenleving te realiseren bijvoorbeeld voor vrouwen, 

mensen met een beperking, HIV/AIDS-slachtoffers en homoseksuelen en transgenders. Al 

deze initiatieven worden gezamelijk aangeduid als inclusieve ontwikkelings-samenwerking. 

Ondanks de verschillende behoeften van deze groepen, ervaren ze een soortgelijk proces 

van verandering richting inclusie, en daardoor vormen zij een interessante vergelijking. 

Daarom is dit hoofdstuk gericht op het leren van initiatieven ter bevordering van inclusie op 

het gebied van gender en seksuele diversiteit ter ondersteuning van de praktijk van inclusie 

van mensen met een beperking in ontwikkelingsprogramma’s. Om deze verschillende 

thema’s goed te begrijpen beschrijven we de geschiedenis van mainstreaming van deze 

verschillende thema’s in ontwikkelingssamenwerking. Hieruit kwamen verschillende 

moeilijkheden naar voren in het beïnvloeden van maatschappelijke verandering richting 

een inclusieve samenleving. Hierna hebben we geanalyseerd hoe verschillende initiatieven 

van capaciteitsopbouw binnen NGO's kunnen worden gebruikt om de inclusie van 

gemarginaliseerde groepen in de samenleving te bevorderen. De ervaringen die in dit 

hoofdstuk worden beschreven kunnen actoren in ontwikkelingssamenwerking 

ondersteunen in hun emancipatorische werk. 

Hoofdstuk 9 synthetiseert de bevindingen van het onderzoek tot een aantal conclusies die 

inzicht geven in de veranderingsprocessen richting inclusieve ontwikkelingssamenwerking 

en bediscussieerd de theoretische implicaties en suggesties voor verder onderzoek in relatie 

tot de conclusies. Dit proefschrift heeft getracht de lessen van NGO's over inclusie van 

mensen met een beperking in hun ontwikkelinsorganisaties en –programma’s te 
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documenteren en hiernaast goede condities voor verdere experimenten te creëren. We 

hebben ons gericht op het documenteren van voorbeeldpraktijken van inclusie van 

personen met een beperking in een netwerk van NGO's. Een overzicht van de geleerde 

lessen wordt weergegeven in de conclusie, beschreven op het niveau van ontwikkelings-

programma’s en -organisaties. 

Naast het belang van praktische lessen over inclusieve ontwikkelings-samenwerking, zijn wij 

ook van mening dat sociale verandering niet een eenvoudig proces van adopteren van 

nieuwe praktijken is. Vaak, ondanks praktische richtlijnen en de bereidheid en inzet om te 

veranderen, vinden mensen het moeilijk hun denkbeelden bij te stellen en nieuwe ideeën 

te integreren in bestaande praktijken. Daarom had het TLP voor de inclusie van mensen met 

een beperking expliciete aandacht voor experimenteren en leren over verandering, waarbij 

het faciliteren van het leren en het extraheren van geleerde lessen bijgedroegen aan het 

proces van verandering naar inclusieve ontwikkelingssamenwerking. In alle hoofdstukken 

zijn er vier transversale elementen te ontdekken die het proces van kenniscocreatie 

bevorderen. De vier transversale elementen die het proces van kenniscocreatie bevorderen 

zijn: het verbeteren van de samenwerking tussen meerdere actoren; het stimuleren van 

leren en reflectie; het bevorderen van vicarious leren; en het combineren van tastbare en 

ontastbare uitkomsten van verandering. 

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek roept ook een reeks vragen op voor 

toekomstig onderzoek naar de inclusie van mensen met een beperking in 

ontwikkelingssamenwerking en het faciliteren van leren en reflectie om thematisch leren te 

bevorderen. We willen graag de volgende aanbevelingen voor onderzoek en praktijk 

benadrukken: er heerst een constante behoefte aan bewustmakingscampagnes om de 

inclusie van mensen met een beperking te ondersteunen en het onderwerp op de agenda 

van NGO’s te houden. Hiernaast is het ook van belang om voorbij te gaan aan 

bewustmakingscampagnes alleen, om experimenten en de inbedding van inclusie van 

mensen met een beperking in ontwikkelingssamenwerking te bewerkstelligen. Als laatste is 

het van belang de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met 

een beperking op een systematische manier te blijven monitoren, van praktijk tot 

(inter)nationaal niveau. 

Tenslotte willen we de aanzienlijke vooruitgang die alle deelnemende organisaties in hun 

individuele veranderingsproces richting inclusie van mensen met een beperking in hun 

ontwikkelingsprogramma’s benadrukken. Deze vooruitgang is zeer verschillend van aard 

voor de deelnemende organisaties, maar al deze organisaties beschouwen nu de inclusie 
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van mensen met een beperking in hun programma’s als een 'normaal ding om te doen'. 

Hierdoor hebben deze organisaties – die betrokken zijn bij het levering van diensten in 

maatschappelijk belang – een verandering kunnen bewerkstelligen ten bate van de 

implementatie van de rechten van mensen met een beperking. Wij hopen dat dit 

proefschrift bijdraagt aan de aandacht voor deze belangrijke praktijken als een aanvulling 

op internationale en nationale activiteiten die zich richten op de naleving van internationale 

mensenrechten.
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