
Voorbij 
de 
Excluses

Hoe zijn we hier beland?



ex·cluus [ɛksˈklys] (het; o; meervoud: excluses)

Een uitvlucht, voorwendsel om iemand te excluderen, uit te sluiten, 
niet te laten deelnemen, inclusie te weigeren, vaak ingepakt als een 
verontschuldiging

Jamaars en alsen …



Jamaars en alsen

“Ja maar, wij kennen daar niks van ...” 

“Ja maar, we doen veel bosspelen en dat gaat niet”

“Ja maar, hij gaat gepest worden ...”

“Ja, maar alleen als jullie voor een extra begeleider zorgen ...”

“Ja maar, er bestaat toch een speciale organisaties voor jou, …”

“Ja maar, het is ook mijn vrije tijd, ik kies daar niet voor ...”

“Ja maar, dat gaat niet voor de andere kinderen …”

“Ja maar, dan kunnen we de veiligheid niet garanderen, …”

…
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Een geschiedenis van uitsluiting



Een beperking als
natuurlijk gegeven

vs

Een geschiedenis
van uitsluiting en

segregatie



Segregatie en 
uitsluiting zijn 
genormaliseerd



Psycho-
medische 
beeldvorming 
domineert

Diagnose – prognose

Test cultuur testing to the exit

Labellingmechanisme

In jouw belang (cfr politiek)



Leven op de 
handicaparchipel

(VN-Comité 2014)



Diversiteitsdenken?



Diversiteitsdenken?



Knelpunten voor 
jongeren 
(en hun ouders)…



Participatiedilemma’s

De invulling van de vrije tijd wordt 
vaak bepaald door een negatieve 

keuze



Onvrije vrijetijdskeuze en 
vrijetijdsarmoede

Velen doen weinig, 

weinigen doen veel



Bedreigd in burgerschap 

en zelfontplooiing

‘Altijd over of voor ons, zonder ons’ 

i.p.v. 

‘niets over ons zonder ons’ 



Drempels
Weigering
Afwijzing

Afhankelijk 
van externe(n)

ZELFUITSLUITING

Zelfbeeld: 
“Dat is niet voor mij”

Afhankelijkheid wordt 
geïnternaliseerd



Zelfuitsluiting 
op de 
handicap-
archipel

Lage status

Onzichtbaarheid

Weinig agency

Geïnternaliseerde afhankelijkheid

Vervreemding



(On)Toegankelijkheid = mindset

Omgeving

(Vrije tijd, 
onderwijs, 
werk, …)

Interactie

Kinderen, 
Jongeren, 

Volwassenen, 
…

met een 
beperking

Toegankelijkheid: drempels allerlei

Organisatorisch: regels, procedures,  

Functioneel: aanbod is niet haalbaar 

Competentie: niet voor opgeleid 

Normatief: beter ergens anders 

Interpersoonlijk: last voor anderen



Segregatie en 
uitsluiting 
leiden 
onvermijdelijk 
tot 
discriminatie

Ontoegankelijke omgevingen

Rechtenkader 

Vanzelfsprekendheid

Gebrekkige ‘access to justice’

Inclusion by chance not choice



“Ik wil weg uit dit 
handicapwereldje …” 



“Ik ken geen leeftijdsgenoten 
zonder handicap …” 



"Ik wil vooral dingen doen met 
leeftijdsgenoten die dezelfde

interesses hebben…"



Wat segregatie doet
…

• Doxa van de aparte aangepaste
omgeving

• Bevordert uitsluiting

• Installeert vanzelfsprekendheid

• Is discriminerend an sich

• Vervreemding en zelfuitsluiting

• …



“Inclusie stelt de vraag hoe 
recht te doen aan de 

diversiteit.”



Inclusief – regulier – specifiek 

Reguliere

• Divers en verspreid

• Nabij 

• Veel Excluses 

• Laagdrempelig vaak 
ontoegankelijk

Specifieke

• Dun gezaaid, weinig aanbod

• Parallel circuit

• Samenleving evolueert niet mee 

• Beeldvorming: bereiken moeilijk 
kinderen uit reguliere

• Niet zo laagdrempelig, eerder 
toegankelijk



Inclusief – regulier – specifiek 

• Het inclusieve als aparte categorie

• Vaak enkel mogelijk voor de happy few of ondergeschikt aan segregatie. 

• Installeert  een bepaald beeld over inclusie



Inclusief – regulier – specifiek 

Specifieke werkingen vanuit inclusief perspectief 

1. Is men zich bewust van de afhankelijkheidsparadox? 

2. Dragen ze bij aan de inclusie van hun jongeren?

3. Dragen ze bij aan de inclusieve samenleving?

4. Maakt het deel uit van een volwaardig keuzeproces?



Inclusive 
space

Inclusive  

“If you do not intentionally, deliberately and 
proactively include, you will unintentionally 
exclude.” – Joe Gerstand

Space 

Ruimte, plek, omgeving, tijd, plaats, 
witruimte, vrije ruimte ... 



Inclusive Space

Safe space

Vrij en toegankelijk, verwelkomend, 
ontvankelijk voor het verschil. 

Een veilig haven voor het verschillen. 

Waar mensen hun volledige zelf kunnen
zijn met al hun identiteiten en
ervaringen, zonder oordeel. 

Waar er geen schrik heerst voor zelfzorg
en er een toewijding is aan het eigen 
werk, de eigen ontwikkeling. 

Je krijgt er betekenis, je kan er landen.



Inclusive 
Space

Brave space

Uitdagend

Erkennend voor en in dialoog met het verschil, 
met de mogelijkheid tot actie en beweging. 

Gericht op groei en ontwikkeling, verdiepend en 
verruimend. 

Het laat kwetsbaarheid toe, risico en emoties 

Maakt innovatie, creativiteit, leren, 
verantwoording afleggen, en 
verantwoordelijkheid opnemen mogelijk. 

Je ben er van betekenis, je kan en durft er 
worden.



Inclusie als drietrapsraket

Uitnodigend- Verwelkomend

Vol- & Evenwaardig 
participeren

Van
betekenis mogen 

zijn

Aanwezig zijn

Mee-doen
Deel zijn van

Worden in relatie

Incusie verdampt

Verschillen zijn 
vanzelfsprekend



Inclusie
verdampt
wanneer het is 
gerealiseerd.
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Dank u 


