
Project ‘Met meer kennis werken aan inclusie’ 
 
 

Wie zijn wij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij, Martin Schuurman en Anke Visserman, stellen ons even kort voor. Martin is actief als 
onderzoeker en directeur van Kalliope Consult. Anke is innovator en ontwikkelaar voor mens 
en organisatie na een carrière in de zorgverlening als directeur.  
 
Wij zijn beide bevlogen en werken vanuit het besef dat mensen met een beperking burgers 
van onze samenleving zijn. Voor ons is inclusie meedoen en de beperkingen in het dagelijks 
functioneren zoveel als mogelijk voorkomen en als dat niet kan, passende ondersteuning 
krijgen. Vanuit deze gedachte willen we inclusie een stap verder brengen als 
maatschappelijke beweging. 
 
Voor toenemende, succesvolle inclusie zijn kennis en informatie nodig. We zien dat deze 
kennis en informatie gefragmenteerd beschikbaar zijn. 
Daar willen wij verandering in brengen door: 

• Inzichtelijk te maken wat inclusief kan zijn als we deze kennis integraal verzamelen en 
ordenen. 

• Het in kaart brengen van de bestaande kennis over inclusie en de implementatie 
daarvan. 

Wij doen dit belangeloos als maatschappelijke gift. Hiermee bundelen we onze kennis. Wij 
willen hiermee een bijdrage leveren aan een toenemende succesvolle inclusie.  
 
Als u meer over ons wilt weten dan kunt u onze profielen vinden: 
Van Martin Schuurman op http://kalliopeconsult.nl/Wie+ben+ik.php  
Van Anke Visserman op LinkedIn: http://linkedin.com/in/ankevisserman 
 

Wat willen we bereiken 
 
We willen het begrip inclusie dichterbij brengen als maatschappelijk perspectief. Dat 
betekent dat we de komende tijd onderzoek doen naar wat er aan kennis en ervaringen over 
inclusie is. Wat we vinden gaan we ordenen naar het leven van mensen met een beperking 
in 1) hun directe leefwereld; microniveau, 2) de buurt en de gemeenschap; mesoniveau en 
3) de brede context van beleid en wetgeving; macroniveau.  
 

http://kalliopeconsult.nl/Wie+ben+ik.php
http://linkedin.com/in/ankevisserman


Zo willen we een samenhang in de kennis aanbrengen en inzichtelijk maken hoe inclusie kan 
worden bereikt. Dit doen we met de wens dat ieder mens met deze integrale benadering 
een maatschappelijk zinvol leven kan hebben. Inclusie betekent ook passende ondersteuning 
krijgen zodat het burgerschap, ongeacht de aard van de beperking en naar vermogen, 
binnen het bereik is voor mensen met een beperking. Daarom richten wij ons op de 
bovenstaande drie niveaus. Het kan alleen in samenhang. 
 

Wat is het resultaat 
 
Er zal een publicatie zijn waarin de verzamelde kennis wordt weergegeven. Deze publicatie 
kent ook verdiepende voorbeelden, inzichten en casussen. Hiermee willen we handvatten 
geven aan het doel: het versterken van inclusie als integrale maatschappelijk beweging.   
 
Via een website willen we alle kennis en overzichten over inclusie beschikbaar stellen. 
Bijvoorbeeld: overzichten van bij inclusie betrokken organisaties, methoden en materialen 
voor implementatie, en alle bronnen die zijn gebruikt voor dit onderzoek.  
 
Het is de bedoeling dat deze site een levende site wordt voor een beweging en dat deze ook 
gaat functioneren als platform voor nieuwe inzichten.  Hiermee kan er een nieuw 
kenniscentrum ontstaan over inclusie. Kennis om een maatschappelijke, integrale 
benadering naar burgerschap voor mensen met een beperking dichterbij te brengen.  
 

Hoe gaan we dit bereiken 
 
Dit jaar 2021 gaan we het onderzoek doen en laten we ons bijstaan door: 

• Een commissie van aanbeveling met maatschappelijk draagvlak; bestaande uit 
bekende en gezaghebbende personen. 

• Een begeleidingsgroep vanuit inhoudelijke deskundigheid die feedback en feed-
forward geeft op de opzet en uitvoering van het onderzoek. 

• Een practicumgroep waarin kennis van initiatieven en Best Practices worden gezocht 
om het onderzoek te toetsen aan de praktijk en deze praktijk ook te versterken met 
tools voor implementatie. Zo is het onderzoek direct van waarde voor betrokkenen. 

 
Tegelijkertijd werken we aan een Stichting in oprichting om een duurzaam resultaat te 
bereiken. Dit omdat inclusie een kwestie is van de lange adem en daarmee het verrijken, 
levend houden en het beheer van dit gedachtengoed een doorgaande lijn zal kennen. 


