
 
Handicap Experience en STERK  
 
Kijken door de ogen van een ander – met een open blik en zonder vooroordelen. Hoe doe je dat?  
De Twentse Zorgcentra is één van de vijf organisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking die samen werken binnen de ‘Handicap Experience’, het samen leren staat centraal. Zowel 
van elkaar, als van cliënten, verwanten en overige mensen rondom de cliënt. Donderdag 23 juni 
hebben een grote groep collega’s van onze organisatie een aantal werkvormen van de Handicap 
Experience uitgeprobeerd.  
Marina Wessels en Tanja Pluimers (versterkers), hadden van tevoren Marian Stevelink (de 
projectleider van de Handicap Experience binnen DTZC) opgezocht om te kijken hoe de Handicap 
Experience en Sterk elkaar kunnen aanvullen. Volgens hen zijn er veel raakvlakken en dat wilden ze 
graag ondervinden door te doen. Tijdens de voorbereiding bleek er van alle kanten animo te zijn om 
hier aan mee te doen. Coaches wilden dit graag, ook mensen van Leren en Ontwikkelen, ROC 
docenten, afdeling Kwaliteit en gedragskundigen hebben zich aangesloten om mee te doen.  
Tijdens de ochtend heeft Marian verteld over de Handicap Experience en is men aan het werk gegaan 
met de werkvormen om anders en vanuit verschillende perspectieven te gaan kijken.  
Iedereen heeft een gesprek van Thijs Fleer (hij woont op de Losserhof) en zijn moeder mogen 
bijwonen. Door een onderzoekende manier van vragen stellen zonder oordelen konden Thijs en zijn 
moeder heel goed aangeven wat zij belangrijk vinden. Vooral serieus genomen worden en tijd voor 
gesprek sprong hier uit. Ook het feit dat Thijs vertelde over dat hij wist welke begeleiders ‘echt’ waren 
maakte indruk. Volgens Thijs is dat aangeboren en hebben deze begeleiders minder (strak) regels 
nodig.  
Verder heeft de groep zich verplaatst in de bewoner, ouder en begeleider door telkens op 
verschillende plekken te staan waardoor iedereen vanuit het perspectief van de bewoner, ouder of 
begeleider keek naar de zorg. Er werd door verschillende mensen opgemerkt dat je zo meer begrip en 
bewustwording krijgt.  
 
Al met al een hele boeiende ochtend die we meer mensen gunnen, het levert je veel op. 

 

 


