Filmpremière Handicap Experience
“De filmpjes zijn zo leuk en zo goed gelukt ook”
Kijk jij weleens door de ogen van een ander? Die van verwant, omstander, cliënt of begeleider?
Doe je dat met een open blik en zonder vooroordelen? En levert je dat andere inzichten op? Dit is
waar het om gaat in de Handicap Experience. Op 17 mei gingen de filmpjes van de Handicap
Experience in première bij Theater de Kom in Nieuwegein. Aanwezig waren verwanten, cliënten,
medewerkers en bestuurders van de vijf organisaties die samenwerken aan het project:
Amerpoort, Cordaan, ORO, Siza en De Twentse Zorgcentra.
Het uiteindelijke doel van de Handicap Experience is dienstverlening bieden die niet uitgaat van de
handicap van de cliënt, maar van de mens met zijn of haar individuele mogelijkheden. In 2015 werd
in dat kader gestart met de ontwikkeling van drie prikkelende filmpjes die bedoeld zijn in dialoog te
gaan met elkaar. Met een open blik en zonder vooroordelen. Verwanten, medewerkers en cliënten
dachten mee. Theater Totaal, een werkplek voor talentvolle acteurs met een verstandelijke
beperking, werd gevraagd om erin te acteren. Resultaat zijn drie korte, prikkelende films en een
informatiefilmpje over het project.
Goed gelukt
Tijdens de première wordt flink gelachen om de hilarische, maar herkenbare voorbeelden uit de
filmpjes. Bijvoorbeeld als cliënt Daan voor de tweede keer het schapenhok induikt, tegen de
nadrukkelijke wens van zijn begeleider in. Of als een cliënten de appels opeten die eigenlijk voor de
appeltaart bedoeld zijn. Maar evengoed is het publiek geraakt door een filmpje waarin een cliënt
helemaal niets zelf mag beslissen van de begeleider en dat zijn moeder te veel wordt. Eén van de
acteurs van Theater Totaal vertelt trots wat hij van het resultaat vindt: “De filmpjes zijn zo leuk en zo
goed gelukt ook.” Dat beamen ook de andere aanwezigen. “Binnenkort gaat een website van de
Handicap Experience online, waarop iedereen de filmpjes kan bekijken. Ook lees je hierop meer over
het onderzoek en de balansen die de basis vormen voor de filmpjes”, vertelt projectleider Marian
Stevelink van de Twentse Zorgcentra.
Tijd nemen
Perez Dalloe, bewoner en ook voorzitter cliëntenraad van Cordaan, herkent veel in het filmpje over
het bakken van de appeltaart en geeft begeleiders een tip: “Je zou niet aan iets moeten beginnen, als
je er eigenlijk geen tijd voor hebt.” Marianne Hegeman, wiens zoon bij ORO woont, herkent veel uit
de filmpjes, bijvoorbeeld uit het filmpje waarin de begeleider de cliënt alles uit handen wil nemen.
De cliënt mag niet eens zelf een koekje uit de trommel kiezen. “Wat ik merk, is dat het soms zo
moeilijk is voor begeleiders om de tijd te nemen en te luisteren naar degene die tegenover ze zit. Ik
vind het fijn als ze vragen hoe ze het best met mijn zoon kunnen omgaan. Soms weet ik het
antwoord, soms ook niet. Elke dag moeten we de handleiding opnieuw schrijven. Dat moeten we
samen doen.”

Eigen regie
Of we iets aan de filmpjes hebben? Marianne is hiervan overtuigd: “Het is heel belangrijk om cliënten
te laten praten, of dat nu met handen en voeten of met een stem is. Alleen dan kunnen ze het idee
hebben dat ze een heleboel zelf kunnen en mogen.” José, begeleider bij Amerpoort en actrice in het
filmpje waarin ze de cliënt niets zelf laat doen, vult aan: “Het was bijzonder om deze rol te spelen. Ik
denk er op mijn werk nog elke dag aan. Eigenlijk stellen we altijd al de cliënt voorop en nemen we de
mening van ouders altijd al mee, maar ik ben me er nu een stuk bewuster van geworden.”
Meervoudig kijken
“De Handicap Experience stopt niet vandaag”, vertelt Sietske, projectleider bij Siza. “Elke organisatie
gaat zelf verder. De één ontwikkelt filmpjes, de ander neemt het op in leermethodes of organiseert
bijeenkomsten. Bij alle initiatieven staat meervoudig kijken en het gebruik van de balansen centraal.
De vijf organisaties blijven als netwerk ideeën uitwisselen en bijeenkomsten organiseren. Dat geeft
ons allemaal veel energie.” Paul Willems, bestuurder van Amerpoort, besluit: “Rest ons nog de
uitdaging om makkelijkere woorden te kiezen. Balansen, dialogen en perspectieven; die woorden
begrijpt niet iedereen. Misschien moeten we het gewoon ‘samen praten’ noemen. Het gaat om
luisteren, in gesprek zijn met elkaar. Het is heel mooi dat wij elkaar als vijf organisaties hebben weten
te vinden en dat we met de Handicap Experience gezamenlijk optrekken. Ik ben trots op wat we
samen ontwikkeld hebben en denk dat we zeker nog een keer samen komen voor een vervolg.”
Meer informatie
Behoefte aan meer informatie over de Handicap Experience?
Neem dan contact op met een van de projectleiders;
Amerpoort

: Jeroen ten Brummeler;

J.tenBrummeler@amerpoort.nl

Cordaan

: Marloes de Ruiter ;

mderuiter@cordaan.nl

De Twentse Zorgcentra: Marian Stevelink;

marian.stevelink@dtzc.nl

ORO

: Ad van de Brand;

AvdBrand@oro.nl

Siza

: Sietske Tanis;

Sietske.Tanis@siza.nl

Medio Juni 2016 wordt de site Handicap-Experience.nl gelanceerd!

