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DEZE DAG WAS 'BOENK 
EROP'. EEN DAG VAN 
NIEUWE VERBINDINGEN, 
VAN ONTROERING. EEN 
DAG WAARIN DE WENS 
VOOR EEN BETER 
MORGEN VOELBAAR 
WERD.

"

"
Van inspraak naar samenspraak...
Over  het ontstaan en de effecten van een 
bi jzondere inspirat iedag. Een m ooi voorbeeld 
van sam enspraak .

Al verschi l lende jaren organiseer t de vzw ouderpar t icipat ie, 
die ouders verenigt m et er var ing in  de bi jzondere jeugdzorg, 
een netwerkdag. In  sam enwerk ing m et voorzien ingen in  de 
Lim burgse jeugdzorg brengt de vereniging de sector  sam en 
voor  ontm oeting en dialoog. Doel  is elkaar  er kennen, 
r especteren en sam en de kwal i tei t  van de hulpver len ing 
opk r ikken. 

In  2018 besloten de cl iëntver tegenwoordigers die 
par t iciperen in  het beleid r ond jeugdhulp in  Lim burg om  deze 
dialoogdag sam en op te zetten. Jongeren en ouders u i t  de 
bi jzondere jeugdzorg, ouders van m inder jar igen m et een 
beperk ing en etn isch cul turele m inderheden gingen sam en 
aan tafel  om  ?hun? dag voor  te bereiden. 

Op een andere plek  in  Lim burg, r ond de beleidstafels van de 
opleiding Or thopedagogie bor relde een gel i jkaardig idee. Zi j 
wi lden de opleiding en het werkveld dichter  bi j elkaar  
brengen en droom den van een netwerkdag.  

Zonder  van elkaars drom en te weten, pr ik ten beide 

in i t iat iefnem ers ?hun? dag op 1 m aar t 2018. Ze hoorden van 
elkaars plannen en besloten er  sam en voor  te gaan. H et 
them a: 'Van inspraak  naar  sam enspraak .'

H et werd een m ooie dag. Een m om ent waarop we 
terugbl ikken m et het gevoel : ?hier  gebeurde iets bi jzonders. 
H ier  legden we sam en een fundam ent voor  de toekom st.?  

In  deze ui tgave bieden de in i t iat iefnem ers je een terugbl ik  op 
die un ieke dag.  

W e ver tel len je beknopt over  enkele eenvoudige m anieren 
om  snel  tot diepe verbinding te kom en m et anderen. De 
begeleiders van zes dialoogtafels ver tel len wat er  in  hun 
gesprekken aan de oppervlak te kwam . W e bl ikken voorui t  op 
wat van h ieraf kan ontstaan. W e serveren je enkele m anieren 
om  in  jouw organisat ie vanuit  verwonder ing en verbinding 
m et elkaar  naar  sam enspraak  te groeien. 

Dat het een dag vol  verbinding, een dag van ?Boenk  er  op?, van 
?n ieuwe connect ies? en zel fs ?ontroer ing? werd, serveren we 
er  graag nog bovenop. De hoop dat di t  netwerk  verder  wor tel t  
tussen cl iënten, studenten en begeleiders, tonen we in  r eeds 
genom en act ies en ideeën die op deze dag ontk iem den.   

Geniet van foto?s, verhalen,
quotes en doe- tips.. 
Tot weldra! 
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Eerst verbinden
W anneer  ru im  honderd m ensen t i jd en ru im te m aken in  hun 
leven om  een dag sam en door  te brengen, is dat op de keper  
beschouwd iets heel  bi jzonders. H onderd m ensen m et elk  
een pak  levenservar ing, kennis, hoop en drom en in  één 
ru im te: dat kan vonken geven. Daar  kan toekom st ontstaan. 
Daar  kunnen fundam enten gelegd worden voor  verander ing. 

Tenm inste: wanneer  we er in  lukken om  onze levens, 
tenm inste voor  één dag, m et elkaar  te verbinden. Ui t  
verbinding ontstaat een stem m ing waar in  wederzi jdse 
betrokkenheid, verdiepte in teresse en écht sam en spreken 
m ogel i jk  wordt. 

H et l i jk t  er  vaak  op dat wi j, W esterse m ensen, m oeite hebben 
om  echt verbinding m et elkaar  te m aken. W ant dat vraagt 
aandacht, m oed en een beetje t i jd die we n iet m eteen 
herkennen als ?resul taatger icht?. En toch: de beste resul taten 
die m ensen sam en bereiken, ontstaan ui t  een diepere 
connect ie m et elkaar. Op plekken waar  m ensen zich gezien 
voelen en elkaar  zien in  hun m ens-zi jn . 

Ti jdens de dialoogdag sm eedden we die banden. Door  sam en 
te spelen bi jvoorbeeld, door  elkaar  m et aandacht te gr oeten  
en elkaar  geschen k en  te geven. 

Om  te her inneren ? en om  er  in  jouw werk  zel f nog wat m ee 
aan te kunnen vangen ? ver tel len we graag hoe we de eerste 
stapstenen naar  die groeiende verbinding legden. 

Groeten 
W e scheppen het podium  voor  verbinding door  elkaar  te 
groeten, voor  we in  de inhoud duiken. Dat doen we m et dr ie 
dingen: contact zoeken m et iem and die je nog n iet zo goed 
kent, al  ver tel lend ?aankom en? op de plek  waar  je bent en 
elkaars verhalen daarover  m et aandacht belu isteren. 

Groeten en verbinding m aken, kunnen we doen aan de hand 

van enkele goede vragen. In  die vragen geven we aandacht 
aan wie de ander  is, aan de gem eenschap waar in  die ander  
leeft  en aan de verhouding die de ander  heeft  m et de wereld. 
W e nem en de t i jd om  echt naar  elkaar  te lu isteren. 

Deze vr agen  gebr u i k ten  w i j t i jden s de d i al oogdag: 

- W aarom was het voor  jou vandaag belangr ijk om 
tijd te maken om hier  op deze dag aanwezig te zijn?
 

- N iemand van ons komt uit de lucht gevallen. W ie 
we zijn en wat we nu doen in ons leven groeit uit 
relaties die we hebben met mensen, dieren, 
plaatsen, organisaties,?  Als je er  zo naar  kijkt: op 
wiens schouders sta jij vandaag? 

- Als jij een T-shir t zou ontwerpen dat iets toont in 
woorden, beelden of kleuren die iets ver tellen over  
wat voor  jou heel belangr ijk is in je werk of 
vr ijwilligerswerk, studie of je leven: hoe ziet dat er  
dan uit? W at staat erop? W elke kleuren, beelden,?  
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TENSLOTTE: WAT KUNNEN WE ERMEE
W at leerden we ui t  een ochtend verhalen 
ver tel len? W at kunnen we erm ee in   onze 
AI-prak t i jk?

PG 20

Geschenken  
W anneer  we op die m anier  naar  elkaar  lu isteren, ontstaat er  iets tussen 
m ensen. W ie aandachtig en m et open har t lu ister t  naar  een ander , kan 
daardoor  geraak t of ontroerd worden. Er  kunnen n ieuwe inzichten 
ontstaan, een n ieuwe vorm  van begr ip r ond them a?s die in  je eigen leven 
ook  spelen. H etzel fde geldt voor  de ver tel ler : wie zoekend zi jn  weg m aak t 
m et behulp van de bovenstaande vragen, kom t dichterbi j kennis, inzichten 
en ervar ingen die vaak  onder  de oppervlak te l iggen. Door  erover  te 
ver tel len, worden dingen duidel i jker  en van waarde. 

Voor  die dingen wi l len we de ander  bedanken ? door  een geschenk  te 
geven. M aar  wacht even: een geschenk  is geen com pl im ent.  

Een  com pl i m en t  k l ink t vaak  als een soor t applaus: dat heb je m ooi 
gedaan, knap gezegd,?  m et een com pl im ent zeggen we eigenl i jk  ?ik  
vind het goed van jou dat?. Op de keper  beschouwd is dat een oordeel . 
W el iswaar  een posi t ief oordeel  m aar  wel  een oordeel : j i j vindt iets van 
een ander. En dat is wel  f i jn  om  te horen, m aar  daar  zi t  ook  een 
verhouding in  van ?ik  zeg iets over  jou?, en dat is een beetje een 
m achtsrelat ie. Toch iets om  over  na te denken. 

Een  geschen k  i s i ets an der s: daarm ee ver tel len we de ander  iets over  
wat het gesprek  m et jou deed, waar  het je naar toe bracht. Dat kan zi jn : 
iets dat je leerde, iets dat je je her innerde, iets dat bi j jou nu veranderd 
is doordat je naar  de ander  hebt gelu isterd.  Een geschenk  is dus geen 
oordeel . H et is ook  geen m ening en zeker  geen advies. Een geschenk  is 
de verwoording van iets wat jou heeft  geraak t of getroffen in  het 
gesprek  en waarvoor  ji j dankbaar  bent. 

Een  geschen k  k an  het  an tw oor d  zi jn  op één  of  en k el e van  deze 
r ef l ect i evr agen : 

- W at heeft je geraakt in het gesprek? 
- W at heeft je getroffen? 
- W elke vragen zijn bij jou opgeborreld? 
- W aarheen nam dit gesprek jou? 
- W elke hoop koester  jij na dit gesprek? 

    

En, werkt het?
 Bl i jkbaar  wel . Verschi l lende deelnem ers ver telden dat ze verbondenheid 
hebben ervaren, dat de com m unicat ie heer l i jk  str oom de, dat de sfeer  warm  
was. Er  bleek  een platform  gecreëerd van gel i jkwaardigheid, van 
m enswaardigheid. En ook : de gedachte in  gesprek  gaan m et iem and die nog 
onbekend is, doet ons vaak  even ineenkr im pen. Tot we de stap zetten naar  
?de vreem del ing? en diens verhaal  belu isteren. Dan voel t  het als een 
onverwacht en har tverwarm end cadeau. 

"Zoek een vreemdel ing om mee te praten': het was een verrassend 
begin van deze dag. Ik zag iedereen een beetje verbaasd opkijken. 
Een vreemde? Griet verduidel ij kte: 'Stap af op iemand die je nog 

niet kent.' Er werd geaarzeld, ontmoet en gepraat. 
Na de oefening zei Griet: 'Je hebt nu een vreemde leren kennen.' Ik 

vond dat een mooi besef, zeker in de context van deze dag: een 
vreemde is een onbekende die je kan leren kennen.  Ik ben na deze 
dag nog meer bewust van de mogel ij kheden van 'ont- moeting', van 

luisteren en praten met elkaar over wat je beweegt."
-  Liesbeth
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AAN 
TAFEL 

De in i t iat iefnem ers nodigden hun 
gasten ui t  aan dialoogtafels. In  een 
ronde t i jdens de ochtend en eentje in  de 
nam iddag konden deelnem ers vr i j 
aanslu i ten bi j een dialoog die hen het 
m eest aantrok . Anders dan anders 
waren di t  geen professionele 
onderonsjes. Ouders en jongeren 
schoven m ee aan tafel . H un bi jdrage 
werd er varen als verhelderend, waardig 
en op een unieke ? zel fs onm isbare ? 
m anier  inspir erend. 

Op de volgende pagina?s brengen we 
woorden en beelden van zes 
dialoogtafels. 

wat betekent 
'samenspraak' in de 
jeugdhulp? 
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TENSLOTTE: WAT KUNNEN WE ERMEE
W at leerden we ui t  een ochtend verhalen 
ver tel len? W at kunnen we erm ee in   onze 
AI-prak t i jk?

PG 20

Dialoogtafel  Cachet
Participatie: hoe denken jongeren er zel f over? 
Par ticipatie is voor  Cachet een uitgangspunt. W il jouw voorziening 
meer  par ticipatief werken met jongeren? H oe begin je daar  dan aan? 
En wat vinden jongeren zelf belangr ijk wanneer  het gaat over  
par ticipatie? W aar  hou je best rekening mee? W at zijn gevoeligheden 
en welke randvoorwaarden moet je inbouwen? 

  

H oe ervaren jongeren zel f een i deal e begel ei der ? Dit is wat zi j t i jdens het 
tafelgesprek  ver telden: 

?De ideale begeleider  is em pathisch. Echt em pathie betekent oog 
hebben voor  elke jongere. Een ideale begeleider  is zel f echt, lu ister t  
naar  wat de jongere belangr i jk  vindt, laat ieder  zi jn  zegje doen en 
denk t en doet al  eens out of the box. Dan kom t er  openheid en 
ver tr ouwen. Zo biedt een begeleider  perspect ief. Op m aat van ons 
werken, dat betekent: ken onze k rachten en geloof er in !  Zo ben je 
professioneel  nabi j. 

Dur f als begeleider  het  ver sch i l  te m aken; dur f al  eens iets te doen 
wat n iet m ag, iets bui ten de regels. Dur f cl iënten ook  duidel i jk  te 
zeggen wat er  wel  en n iet kan. Een keer  r uzie m aken kan en m ag hier  
ook  zeker  bi j horen. Ook  als begeleider  m ag je jezel f k w etsbaar  
opstel l en  en di t  tonen naar  je cl iënt. Op deze m anier  creëer  je 
ver bi n d i n g! Je bent zel f ook  m aar  een m ens, fouten m aken m ag, 
m oet.  

Ook  In spr aak  is een belangr i jk  them a. H oor  ons,  laat ons de weg 
ui tzetten en geef ons ver tr ouwen. Dat is een werk  van elke dag en 
voor  elke jongere. Ook  jongeren die n iet m ondig zi jn , verdienen dat. 
Inspraak  is n iet iets dat al leen t i jdens vergader ingen m et de jongeren 
een plaats m oet k r i jgen. Sk ip die berg regels en laat ons zel f enkele 
pr incipes verwoorden. Ook  beperk ingen om wil le van 
organisator ische, f inanciële en andere redenen kunnen we best 
aanvaarden. Belangr i jk  is dat ze  duidel i jk  en tr ansparant zi jn .  

W ant : 'Par t icipat ie, dat is een recht, geen gunst.? 

AAN 
TAFEL 

"Eigen grenzen 
verleggen om te 

zoeken naar 
verbinding. Het 
feit dat ook hier 
jongeren zitten 
en meepraten 

maakt dat er iets 
is geslaagd vanuit 

de 
hulpverlening."
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ver tel len? W at kunnen we erm ee in   onze 
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Dialoogtafel  Gebruikersoverleg personen met een handicap
In relatie 
Aan deze dialoogtafel werden thema's besproken die ouders ervaren 
tijdens hun zoektocht naar  hulp. De tafel ver trok vanuit moeilijkheden die 
ouders ervaren in hun zoektocht naar  gepaste hulp. 

Na een diagnose is vaak  de eerste vraag: W at nu? W aar  kan ik  de ju iste in fo 
k r i jgen? Ouders m oeten het nog te vaak  zel f u i tzoeken. 

Ken je sociale kaar t. Dat is één van de boodschappen die ouders wi l len 
m eegeven aan hulpver leners. H et is voor  ouders im m ers erg m oei l i jk  om  in  
het veranderende hulpver len ingslandschap de bom en nog door  het bos te 
zien. Som s geven professionals n iet de ju iste in fo. Dat kom t vaak  om dat die 
n iet genoeg doorsi jpel t  vanui t  het beleid of door  de onduidel i jkheid in  de 
n ieuwe structuren. Door  de bom en het bos nog zien l i jk t  voor  al le par t i jen 
een ui tdaging in  het n ieuwe hulpver len ingslandschap. Ouders van 
k inderen m et ASS in  Lim burg gaan nu een eigen sociale kaar t ontwikkelen, 
om dat de bestaande n iet al les dekkend is.  

Aan tafel  kwam en k er n el em en ten  voor  de i deal e sam en w er k i n g tussen 
ouders en hulpver leners naar  boven: 

- Luister  naar  ouders en k inderen. Als een k ind het m oei l i jk  heeft , 
steun dan ook  de ouders. 

- M otivat ie is essentieel , anders werk t n iets. 
- Spreek  met de persoon m et een beperk ing en n iet over  de persoon. 
- Leg de regie n iet enkel  bi j de ouder , m aar  ook  bi j het k ind zel f. 
- Superbelangr i jk  is jezel f m ogen zi jn , geaccepteerd worden, erbi j 

horen. 
- Stabi l i tei t  geeft  ver tr ouwen. Als hulpver leners vaak  wisselen, 

m oeten ouders telkens opnieuw hun verhaal  doen. Dat is erg 
fr ustrerend. 

- Ouderschap m aak t kwetsbaar. Erken ouders als eerste opvoeders 
van hun k ind. 

- Ouders en k inderen hebben een binnen- en bui tenkant en 
hulpver leners hebben die ook . 

- Besef: m ensen breken n iet om dat ze zwak  waren, m aar  om dat ze 
veel  te lang ster k  waren. 

H et was m ooi om  de perspect ieven van al le par tners in  het proces van 
hulpver len ing te zien en te horen. Aan tafel  was m en het erover  eens: 
lu isteren en praten m et elkaar  werk t verbindend! 

"Ik deed de workshop rond ouders van een kind met een beperking. 
Een jongen met ASS vertelde zijn levensverhaal . 
Ik had al  de hele week moeil ij ke dagen gehad en zat met het idee: 
?Na vandaag stop ik met mijn inzet als cl iëntvertegenwoordiger. Ik 
neem wat afstand.? Door het verhaal  van die jongen werd ik boos op 
mezel f en kwam het besef: ?zie, als j ij  niets doet dan bl ij ft al les 
zo. Het is belangrij k om verder te doen?.  
Mijn hoop: Dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat er 
in Limburg minder jongeren gaan zijn die die moeizame weg naar 
hulp moeten meemaken. En dat mijn kinderen dit niet mee hoeven te 
maken." 
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Dialoogtafel  Arktos
Arktos verbindt en versterkt 
Tijdens deze inspirerende workshop ver telde Arktos over  haar  aanbod 
en hoe dit verbindend en versterkend kan werken voor  de jongeren en 
organisaties. Daarnaast ging de dialoogtafel op zoek naar  
mogelijkheden voor  jongeren in het huidige aanbod en bespraken de 
deelnemers toekomstige innovatieve samenwerkingsmogelijkheden. 

  

'Een echte opvoedster  m oet laten zien dat ze graag kom t werken. Écht 
graag kom t werken.Dat ze om  m e geeft . Dat ze m e n iet laat val len. Dat ze 
echt nabi j is en er  is voor  m i j."   

Deze en andere quotes kwam en bi j jongeren naar  boven in  individuele 
gesprekken m et de deelnem ers. In  de k r ach tger i ch te aan pak  van 
Ark tos k r i jgen jongeren een prom inente plek .

In  de workshop aan de dialoogtafel  ging dat ook  zo. H un inbreng werd 
steeds gewaardeerd. ?Negatief gedrag? werd herkaderd. Jongeren werden 
aangem oedigd om  hun verhaal  te delen op een respectvol le m anier. 
Non-verbaal  gedrag werd benoem d en een eervol le u i tweg geboden.  

De sessie star t te m et het scheppen van verbondenheid in  de groep via een 
spel . Op die m anier  werd zowel  verbinding gem aak t als ver tr okken vanuit  
een k racht van elke deelnem er.  

En werden de them a?s besproken zoals : W at is een ideale hulpver lener?  
Die them a?s werden vanuit  verschi l lende perspect ieven benaderd: H oe 
k i jk t  de hulpver lener? H oe k i jk t  de jongere zel f?  

W at bl i jf t  bi j als het gaat over  de ideale begeleider? H i j of zi j?  

- dur ft  bui ten de l i jn t jes te k leuren 
- dur ft  u i tzonder ingen te m aken 
- geeft  een stem  aan de persoon die h i j ondersteunt/ begeleidt 
- bl i jf t  aandr ingen, laat n iet los (bv. bi j het stel len van grenzen) 
- pusht n iet, r especteer t grenzen, focust op contact 
- gebruik t hum or  

"Een ideale 
opvoeder straalt. 

Je kan meteen 
zien of zij  of hij  
het werk graag 

doet."
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Dialoogtafel  Ouderparticipatie vzw
Participatief werken met ouders in de hulpverlening 
W at betekenen par ticipatie en een par ticipatieve basishouding nu juist? 
W at zijn de ervar ingen van ouders hiermee?  

 

?Par t icipat ie? is een veel  gebruik t, m aar  vaag begr ip. W ie ?par t icipat ie? zegt, 
doet dat al t i jd vanui t  eigen in terpretat ies, er var ingen en beelden. H et  
P-spel  is een m ethode om  sam en m et anderen over  par t icipat ie na te 
denken en  in  een gem eenschappel i jke taal  erover  te spreken. 

H et P-spel  is gebaseerd op de par t icipat ieladder. Belangr i jk  h ier : 
in form eren wordt n iet zozeer  gezien als een afzonder l i jke par t icipat ievorm , 
m aar  als een voorwaarde. Elke vorm  van par t icipat ie en zel fs elk  proces 
steunt op in form atie. Andere par t icipat ievorm en zi jn  consul teren, 
adviseren en zel fbeheer.  

H et P-spel  stapt af van het idee dat par t icipat ie als een ladder  te benaderen 
val t . H et gaat u i t  van een cir kel . Er  wordt geen waardeoordeel  gekoppeld 
aan de verschi l lende par t icipat ievorm en: elke vorm  van par t icipat ie is 
waardevol  wanneer  deze bewust en gepast wordt ingezet. Bovendien is 
par t icipat ie nooi t  ?k laar?. H et bl i jf t  een cir kelvorm ig proces van al t i jd 
opnieuw afstem m en, evalueren, toetsen. 

Na verkenning van de par t icipat ievorm en, gingen ouders en hulpver leners 
m et elkaar  in  dialoog over  par t icipat ie: wat betekent par t icipat ie ju ist  voor  
hen? W at zi jn  hun ervar ingen erm ee? H oe kan het anders en beter? H ier  
bleek  de sleutel  weer  em pathie en echt lu isteren!  

"De ouders vonden het een topdag. Een dag van verbondenheid, 
samenhorigheid. Een dag met veel  energie, samen zijn. Ze waardeerden de 
kruisbestuiving met mensen uit verschil lende sectoren. En vinden de ouders 
belangrij k, want elkaar kennen is het begin van een betere hulpverlening. 
Het vermindert de angst voor hulpverlening. Veel  ouders zijn immers nog 
bang dat hun kind zal  afgepakt worden. Die negatieve beeldvorming rond 
jeugdhulp wil  de oudergroep mee helpen omdraaien, zodat ouders eerder hulp 
zoeken en die hulp minder ingrijpend hoeft te zijn.  

?De neuzen staan nu in dezel fde richting?, zeggen de ouders. ?Nu wil len we 
samen verdere stappen zetten, elkaar ontmoeten en samenwerken aan een 
betere jeugdhulpverlening. Wij  hebben er in elk geval  meer goesting voor 
gekregen."
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TENSLOTTE: WAT KUNNEN WE ERMEE
W at leerden we ui t  een ochtend verhalen 
ver tel len? W at kunnen we erm ee in   onze 
AI-prak t i jk?

PG 20

Dialoogtafel  Opleiding Orthopedagogie van UCLL
Samen werken aan en opleiden tot samenspraak 
H oe kunnen we elkaars praktijk versterken in ouder - en 
jongerenger icht begeleiden via onderzoek en vorming? H oe kunnen we 
tot kruisbestuiving komen over  ouder - en jongerenger icht begeleiden 
in samenspraak met het werkveld en de opleiding? 

 

Sam en m et opleiders, onderzoekers,  dienstver leners,  prak t i jkwerkers, 
studenten, cl iënten en overheid aan tafel : een un iek  m om ent. Een 
topm om ent voor  de opleiders. M ensen ui t  heel  verschi l lende 
perspect ieven dachten open na over  hoe we elkaar  nog beter  kunnen 
bereiken en elkaars prak t i jk  kunnen verster ken. Resul taat: een m ooie 
waaier  aan inzichten en ideeën waarm ee de bacher loropleiding 
Or thopedagogie aan de slag kan.  

Jon ger en  m et  er var i n g i n  de jeugdhu l p  ver telden over  hun relat ies m et 
studenten die stage doen in  de voorzien ing waar in  zi j betrokken zi jn . En 
wat ze ver telden kwam  binnen: kor te stages zi jn  n iet leuk  voor  hen. 
Jongeren bieden im m ers hun ver tr ouwen aan de stagiair s. Als die dan na 
kor te t i jd ineens weer  ver tr ek t, doet dat wat m et je. Jongeren ver tel len dat 
ze daardoor  voorzicht iger  worden en m inder  snel  geneigd zi jn  om  de 
volgende stagiair  te ver tr ouwen.  

Begel ei der s d i e i n  de pr ak t i jk  w er k en , daagden de opleiding ui t  m eer  
dur f te tonen. ?Neem  het voor touw, neem  in i t iat ief voor  overkoepelende 
projecten. Toon jezel f als kar tr ekker  en n iet als volger  van het werkveld, 
draag bi j aan de sam enwerk ing tussen organisat ies?, zeggen ze. Ze zien 
stagebegeleiders tr ouwens als bruggenbouwers tussen het werkveld en 
de opleiding,  zi j verdienen een stevigere plek . Professionals op het 
werkveld reiken de hand. ?Dur f het werkveld nog m eer  in  de school  
in tegreren. W e wi l len gerust m eedraaien in  de lessen én studenten 
betrekken bi j ons werk .? 

Ter  ondersteuning van het groeiproces van studenten,  stelden de 
deelnem ers aan de dialoogtafel  voor : 

- W erk  aan basishouding: zet de eigen ervar ingen van de student 
centraal , zo kom t de student tot echte relat ies, daar  staat 
or thopedagogie toch voor. 

- Doe al  een stagem ark t voor  studenten van het eerste jaar. M et 
een dubbel  doel : organisat ies kunnen hun werk ing tonen en 
studenten leren het werkveld beter  kennen. 

- Organiseer  een m entordag waar in  de studenten zel f par t iciperen. 
- Leer  studenten breder  k i jken. Zet in  op het verwerken van 

in form atie. M isschien kunnen leesclubs wel  een leuke tool  zi jn  
voor  studenten, het werkveld en andere geïnteresseerden. 

"Als iemand mooie 
gedachten heeft, 
komen er ook mooie 
woorden uit zijn of 

haar mond."

"Delen is belangrij k 
om verbinding te 

zoeken. Dat deden we 
vandaag. Presentie en 

eerst verbinding 
vinden zijn erg 
belangrij k."
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TENSLOTTE: WAT KUNNEN WE ERMEE
W at leerden we ui t  een ochtend verhalen 
ver tel len? W at kunnen we erm ee in   onze 
AI-prak t i jk?

PG 20

Dialoogtafel  Minderhedenforum
Hoe omgaan met culturele diversiteit? 
Culturele verschillen leiden soms tot m isverstanden, wat verder  kan 
leiden tot hoge frustraties. Ook in een hulpver leningsrelatie kan dit het 
geval zijn. Ouders en jongeren vanuit een diverse etnische achtergrond 
getuigden over  hun ervar ingen in de jeugdhulpver lening. 

In  de getu i gen i ssen  van  jon ger en  kom t het belang naar  voor  om  de 
bredere context in  de hulpver len ing te betrekken, zodat de brug tussen de 
jongeren en hun gezin  weer  m akkel i jker  kan gelegd worden. 

De puber tei t  is voor  jongeren m et een n iet-westerse achtergrond een 
bi jzonder  turbulente t i jd. In  het Turks wordt deze ontwikkel ingsper iode 
?gek  bloed? genoem d. Jezel f als opgroeiende jongere afzetten tegen je 
ouders hoor t bi j die per iode. Voor  jongeren m et een n iet-westerse cul turele 
achtergrond is het extra last ig om  de verschi l len tussen waarden en 
norm en van zichzel f, van de westerse m aatschappi j en die van de 
thuiscul tuur  te r i jm en. Dan is er  nood aan een brugfiguur  waar in  de 
jongere ver tr ouwen heeft .  

Ook  voor  ouder s is het belangr i jk  om  een betrouwbare en waardevol le 
brugfiguur  te hebben die hun perspect ief begr i jpt , verkent en belu ister t . 
Voor  ouders is de cul tuur  een ster ke houvast, m et als u i tgangspunt dat al les 
binnen de fam i l ie afgehandeld wordt. Daarnaast wi l len ouders ook  steeds 
het beste voor  hun k ind. Er  is dus al t i jd r u im te om  te verbinden, m aar  
daarvoor  is echte dialoog nodig, die zowel  de leefwereld als de em oties van 
ouders en jongeren m eeneem t in  het gesprek . 

Op zoek  gaan naar  een persoon die voor  beide par t i jen waardevol  en 
betrouwbaar  is, is de boodschap. H ier in  kan naast het eigen netwerk  ook  
OTA (Ondersteuningsteam  Al lochtonen) een rol  spelen. Ook  hulpver leners 
kunnen deze brugfunct ie opnem en en de verschi l len in  beleving tussen 
ouders en k inderen ver talen en bem iddelen. H ulpver leners m ogen m eer  
durven en echt k i jken naar  ieders leefwereld om  te zoeken hoe 
hulpver len ing m ogel i jk  is.  

Tenslotte stond deze dialoogtafel  ook  st i l  bi j de vraag: wat als de leeft i jd van 
18 bereik t wordt? Na di t  gesprek  schreef de tafelm oderator  een ar t ikel  voor  
Viewz  edi t ie 2018/2.  Je kunt het stuk  m et t i tel  'Kwetsbare jongeren op 
eigen benen?! '  lezen op www.connect-to-viewz.be/ t i jdschr i ft . 

"IIk was enorm fier over de kracht van de jongeren. Ik vond het mooi om te 
zien hoe de jongeren, ondanks wat ze aan hun hoofd hadden, ook gegeven en 
gekregen hebben. 

Voor mij  was het een mengelmoes van triestheid, fierheid, oprechte 
verontwaardiging. Het geeft hoop dat jongeren intrinsieke kracht vinden om 
hun situatie het hoofd te bieden en hun verhaal  te vertel len.  Ik heb zel f 
stappen gezet om te kij ken hoe hier iets aan te veranderen, vanuit een 
positie die mij  l igt. Ik had interessante ontmoetingen en kan nu in mijn werk 
uit praktij kvoorbeelden putten die ik op de dialoogdag heb ontdekt. " 

 -  Liselotte, begeleider van de workshop
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VERBINDING

Tussen de dialoogtafels ontm oetten de 
deelnem ers elkaar  voor  nog een goed 
gesprek . Voor  een heer l i jke lunch. Voor  
een spel , want spelen: dat is ook  
verbindingen leggen tussen m ensen. 

Op de volgende pagina's: 
sfeer , sfeer , sfeer !

Een podium voor waardigheid

13



TENSLOTTE: WAT KUNNEN WE ERMEE
W at leerden we ui t  een ochtend verhalen 
ver tel len? W at kunnen we erm ee in   onze 
AI-prak t i jk?

PG 20

BOENK! erop...

"Net na de lunch hervonden we met z?n 
al len energie voor een volgende 
dialoogronde. Koen van Arktos begeleidde 
het spel  ?blad, steen, schaar.? Ik heb toen 
een enorm gevoel  van samenhorigheid 
ervaren. Jongeren, ouders, en 
hulpverleners speelden samen. Ik voelde 
het helemaal  warm worden vanbinnen." -  

14
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TENSLOTTE: WAT KUNNEN WE ERMEE
W at leerden we ui t  een ochtend verhalen 
ver tel len? W at kunnen we erm ee in   onze 
AI-prak t i jk?

PG 20

Bijzondere momenten

"Ergens aan het einde van de dag vroeg Griet 
de deelnemers om even bij  zichzel f na te 
denken over wat de dag in beweging had gezet 
en met welke voornemens iedereen naar huis 
zou gaan. Een van de jongeren begon spontaan 
te spreken. Daarna sprak nog iemand, en nog 
iemand. Een stroom van geraaktheid en ideeën 
kwam op gang. Verrast was ik. Verwonderd. 
Al les was zo echt en oprecht. -  Linda
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WERKEN MET
VERHALEN ?
Zel f aan de slag...

Het zijn de échte verhalen, verteld door échte mensen, die ons in 
beweging brengen. Vertellend, luisterend en vanuit de ervaring 
beluisterd te worden, ontstaat verbinding tussen mensen. Die 
verbinding bleek de basis voor een dag van dialoog, samen zoeken, 
kwetsbaar durven zijn. In verbinding ontstaat respect, waardering 
en waardigheid. Het schept de menselijke ervaring van ?wij samen?. 
Precies in dat ?samen?, kan de verandering ontstaan die mensen 
met elkaar willen zien ontstaan. 

Op de achtergrond van deze dag speelden een paar ideeën mee 
uit het narratief werk. Zowel in de groepsmomenten als aan de 
dialoogtafels wilden we een podium van ontmoeting, verbinding 
en waardigheid scheppen.  

Wil jij hier zelf mee experimenteren? Dan biedt het narratief werk 
je enkele kapstokken om mee aan de slag te gaan. Probeer. Speel. 
En zie wat dan ontstaat. 

Mensen zijn verhalenmakers

16
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De transformerende kracht 
van verhalen
W e ver tel len onszel f en anderen voor tdurend verhalen over  
wie en hoe ik  ben, wie en hoe wi j zi jn  en hoe de werkel i jkheid 
rondom  ons is.  

Ogen bl i k k en : de bouw sten en  van  on ze ver hal en
Die verhalen kom en zo tot stand: we r i jgen ogenbl ikken aan 
elkaar  tot een ?verhaal?. In  de verhalen m aken we conclusies 
over  hoe de dingen zi jn  zoals ze zi jn . 

Con text : w at  i s 'w aar ' i n  on ze w er el d
Dat doen we n iet in  het i j le, m aar  in  de context die ons 
om r ingt. Die om geving oefent een invloed ui t  op wat we 
beleven, er varen, daarover  denken en dan doen. Die context  
bestaat u i t  grote verhalen, over tu igingen en ideeën die als 
vanzel fsprekend tot onze werkel i jkheid behoren. De 
m aatschappi j f lu ister t  voor tdurend m ee in  de betekenissen 
die wi j geven aan ons leven en de dingen die ons om r ingen.

Di t  i s zoal s het  i s: voor  i eder een  ver sch i l l en d
Verhalen over  wie ik  ben, wie wi j zi jn  en hoe de wereld is, 
kom en dus tot stand via m om enten die we aan elkaar  r i jgen 
tot betekenis. Die verhalen doen ons beslu i ten dat de dingen 
zi jn  zoals ze zi jn .

Bijvoorbeeld: Als je het woord ?par t icipat ie' hoor t: waar  
denk  je dan aan?  Slu i t  je ogen en denk  aan een m om ent 
waarop 'par t icipat ie' voor  het eerst die betekenis k reeg. 
H erbeleef dat m om ent.

In  groepen m ensen leven op die m anier  tal loze verhalen en 
betekenissen, want n iem and heeft  precies dezel fde 
er var ingen waarui t  betekenis ontstaat. Een woord is n iet 
zom aar  een woord dat voor  iedereen op dezel fde m anier  
betekenis heeft . Achter  onze betekenissen zi t  een r i jkdom  
van ervar ingen, die de verkenning m eer  dan waard zi jn .

Ver tel l en  en  l u i ster en  bouw t  r el at i es op
Rijke verhalen kom en tot stand als m ensen zich in  gesprek  
m et elkaar  betekenisvol le m om enten voor  de geest halen, 
u i tdiepen, betekenis geven. Luisteren en de ervar ing van 
belu isterd worden is een prak t i jk  waar in  m ensen elkaar  zien 

en zich gezien voelen, waar in  ze sam en op verhaal  kom en, 
verbindingen ontdekken en hoop gaan delen.

Nar r at i ef  w er k  al s t r an sfor m er en de pr ak t i jk
H et is boeiend en m ogel i jk  tr ansform erend om  onze verhalen 
n ieuwsgier ig te verkennen en via explorerende vragen te 
ver r i jken. 

Stel  je een m ensenleven voor  al  een enorm e verzam el ing 
m om enten: er var ingen, boodschappen ui t  de oceaan die we 
tot de onze m aak ten, ... Som m ige daarvan verbinden we m et 
elkaar  tot 'verhalen '. 

Op basis van die verhaal l i jnen m aken we conclusies en geven 
we betekenis aan ons leven, onze relat ies en de wereld. Ze 
worden ?dom inant?, wat wi l  zeggen dat we ze betekenissen 
geven die we am per  nog in  vraag stel len. Dan zeggen we ?ik  
ben zoals ik  ben?, of ?di t  is zoals het is?, of ?het is n iet anders?.

Som s zi jn  die conclusies ster k  en geven ze r icht ing aan ons 
leven en onze act ies.  Som s  hebben we last van onze verhalen: 
bi jvoorbeeld als ze ons k lein  of hopeloos m aken.  Dan is het 
kwestie om  op zoek  te gaan naar  m om enten die de k iem  
kunnen zi jn  van al ternat ieve verhalen. Dat doen we door  
weggedeem sterde ervar ingen weer  in  her inner ing te 
brengen en in  te weven in  onze verhaal l i jnen.

De sam en l ev i n g - on ze con text  - ver an der en
Onze verhalen over  m om enten en de betekenis die we 
daaraan geven, vinden plaats in  een sam enleving, een 
col legiale gem eenschap, een leefgroep, een gezin , een buur t. 
Sam en - en n iet in  het m inst  beïnvloed door  algem een 
geldende waarheden, aannam es, over tu igingen en 
gezagsboodschappen - m aken wi j  de werkel i jkheid  en kom t 
tot stand wat ju ist , waar , goed en fout is. 

Als wi j er voor  k iezen om  onze al ternat ieve verhalen te 
ontdekken, in  ons leven en werk  te verweven en te ver tel len, 
dan verander t iets  belangr i jk . Als we beginnen te leven 
vanuit  m om enten die  ons 'leven geven ', dan veranderen we  
ook   de werkel i jkheid in  onze sociale om geving. Dan worden 
ook  daar  al ternat ieve m anieren van denken, spreken en 
handelen m ogel i jk . 

Dàt is echt bevr i jdend werk !
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M om en ten  zi jn  de br on  van  ver hal en . Al t i jd gebeur t er  
?iets?, voor  we er  betekenis van m aken. In  onze westerse 
wereld zi jn  we geneigd m inder  aandacht te besteden aan die 
gebeur ten issen dan wel  aan de betekenissen die we ervan 
gem aak t hebben. W e ?schieten al  te gem akkel i jk  in  ons 
hoofd?: betekenisgeving wordt dan een denkproces en 
m inder  het r esul taat van ervar ingen.

H eel  belangr i jk  is de volgorde: w e bew egen  van  m om en ten  
n aar  betek en i s. H et is de voor tdurende beweging van 
betekenisvol le ogenbl ikken naar  de betekenis er van. H et is 
een voor tdurende beweging tussen de sfeer  van 
ogenbl ikken en de sfeer  van betekenis.

H oe we dat doen, ver tel len we op de volgende pagina's.

De kern: waardigheidspraktij ken
Om  voor  elk  gesprek  een podium  van m enswaardigheid te 
m aken, staan de ?w aar d i ghei dspr ak t i jk en ? centraal . Die 
prak t i jken ? en houding ? nodigen ons ui t  om  openhar t ig te 
lu isteren en oprecht te wi l len om  de verhaalrechten terug te 
geven aan de m ensen naar  wie we lu isteren.

De ingang tot verhalen ligt altijd in momenten waarop 
we iets hebben beleefd. W e stonden in een situatie 
waar in dingen gebeurden die ons raakten, in beweging 
brachten, inspireerden, uit balans haalden, deden 
twijfelen, hopen, dingen doen of net niet doen.

EEN NARRATIEVE ONTMOETING
FACILITEREN

"

Doen we niet Doen we wel

Oordelen

Raad en advies 
geven

Oplossen, 'Fixen '

Dingen 
veronderstel len

Posi t ief oordeel  of 
feedback  geven

Zorgzaam  
nieuwsgier ig zi jn

Vragen stel len 
waarop je het 
antwoord n iet weet

Openstaan om  te 
leren, geraak t en 
ver rast te worden

De woorden van de 
ver tel ler  gebruiken 
in  je vragen

Geschenken geven: 
ver tel  wat het 
gesprek  bi j jou in  
beweging bracht
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Groeten
Voor  we in  de inhoud duiken, creëren we een stem m ing die 
verhalen ui tnodigt. Dat doen we door  m et zorg te groeten en 
verbinding te m aken. Daarvoor  m aken we gebruik  van 
vragen. 

Geef in  je vragen aandacht aan de ident i tei t  van de ander  (bv: 
waarom  is het voor  jou belangr i jk  om  hier  te zi jn  en T-shir t  
vraag), de com m unity van de ander  (bv: vraag op wiens 
schouders sta je), en de verhouding m et de wereld (bv: 
T-shir t  vraag). Beëindig een gesprek  ook  vanuit  en ger icht op 
verbinding (en n iet op inhoud).

TI P: als je in een groep aan de slag gaat, nodig mensen dan 
uit om twee mensen te zoeken die ze het m inst goed 
kennen. Dat is altijd even moeilijk, maar  lukt net zo goed 
altijd. ?

Momenten
Poor ten waar langs we verhalen kunnen vinden en ver r i jken 
l iggen in  aspecten van ervar ingen: in  beel den ,geu r en , 
k l eu r en , sm ak en , l i cham el i jk e gew aar w or d i n g. In  
m om enten waar in  k un st  tot  ons spreek t (m uziek , beeldende 
kunst, poëzie, l i teratuur , f i losofie,? ) en in  m om enten waar in  
we betekenisvol le r el at i es hebben ervaren m et anderen. In  
m om enten van v i er en , dan k baar  zi jn , van  r i tuel en .

Al  die dingen zi jn  ?ingangspoor ten? tot m om enten die 
m ensen zich her inneren en aan elkaar  kunnen r i jgen tot 
betekenisvol le en r i jke verhalen en conclusies over  wie ik  
ben, wie wi j zi jn  en hoe ?het? is.

H et begin van een verhalend gesprek  is al t i jd: ver tel  m i j over  
een m om ent?

Betekenis
In  de sfeer  van betekenissen kunnen we vragen stel len over  
w aar den , over tu i gi n gen  en hoop die in  de ver telde 
ogenbl ikken schui lgaat. W e vragen ook  naar  de i n v l oed  die 
van deze m om enten ui tgaat op het leven van de persoon die 
ver tel t . 

In  de sfeer  van ?betekenis? ontstaan i deeën , v i si es, 
toepassi n gen , p l an n en  en  act i es.

Naam geven
W e vragen onze gesprekspar tner  om  zi jn / haar  verhaal  een 
naam  of een beeld te geven. Ook  dat is een m anier  om  
verhalen te verster ken en in  het leven te r oepen. Een verhaal  
dat een naam  k r i jgt , kan in  verhouding kom en te staan m et 
andere verhalen. Verhalen over  k racht, hoop, tr ots kunnen 
dan als het ware ?praten? m et andere verhalen waar in  we ons 
som s onbeduidend, zwak  en zoekend ervaren.

Standpunt 
In  de hele beweging van m om enten, naar  betekenis, naar  
m om enten is er  u i teindel i jk  de ui tnodiging om  een 
?standpunt? in  te nem en: welke verhouding wi l  je nu 
innem en ten opzichte van het verhaal? 

Een standpunt is dat wat zichtbaar  is voor  di t  ogenbl ik , om  
van daarui t  te leven. Een standpunt is n iet in  steen 
ui tgehouwen, m aar  kan al t i jd opnieuw bezocht en gevorm d 
worden.

Geschenken
Ti jdens het belu isteren van verhalen ver toef je op 'hei l ige 
grond' van de ver tel ler. Daar  past een dank jewel  bi j, in  de 
vorm  van een geschenk . Een geschenk  is iets wat we ui t  het 
gesprek  leerden, een her inner ing die weer  levendig werd, 
een verander ing in  houding of denken die ontstaat wanneer  
we lu isteren naar  de verhalen van de ander.

Via geschenken tonen we dat we als m ensen verbonden zi jn  
m et elkaar , dat we elkaar  'r aken '. H et is een prak t i jk  van 
m ensel i jke waardigheid.

H oe geef  je geschen k en ? De lu isteraar  ver tel t  wat hem  of 
haar  r aak t in  het belu isteren van de verhalen van de ander. 
H i j/ zi j nodigt de ver tel ler  u i t  dat ook  te doen. Reflect ies en 
geschenken zi jn  geen opsom m ing of herkader ing van het 
gesprek , geen opin ie, geen oordeel , geen com pl im ent, geen 
advies. W el : wat jou in  het gesprek  raak te, tr of of inspireerde.

Een  geschen k  on tvan gen : ook  een  k un st : hoe vaak  m aken 
we een geschenk  n iet 'k leiner ' door  te zeggen: 'Ach, het is 
n iks bi jzonder '? Niet doen. Ontvang gewoon, zeg dank jewel  
en geniet er van.

GROETEN IS EEN PODIUM BOUWEN 
VOOR MENSWAARDIGHEID, RELATIES 
EN GEMEENSCHAP. WE SCHEPPEN 
SFEER DOOR DE JUISTE PLAATS, DE 
JUISTE TIJD, EEN PASSENDE 
STEMMING EN EEN RIJKDOM AAN 
VERBINDINGEN.

"

"

GESCHENKEN GEVEN HELPT OM 
AANDACHT TE HEBBEN VOOR WAT EEN 
GESPREK MET ONS DOET. 
HET LEGT DE AANDACHT OOK BIJ 
JEZELF, ALS LUISTERAAR DIE 
GERAAKT KAN WORDEN DOOR DE 
ANDER.

"

""
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HOE NU
VERDER?

Ti jdens de dialoogdag 'Van inspraak  
naar  sam enspraak ' ontm oetten ru im  
honderd m ensen m et elk  een eigen 
inzet en geschiedenis in  de Lim burgse 
jeugdhulp elkaar.

Ideeën en 'goede voornem ens' 
str oom den vr i ju i t . W at gebeur t er  nu? 
H oe houden we deze bi jzondere 
energie vast voor  m orgen?  Op de 
volgende pagina's vind je alvast 
contactgegevens van de 
in i t iat iefnem ers. Reik  u i t  naar  elkaar. 
Laat van je horen. En bl i jf  m eedoen...

Bl ij f verbonden
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... wi l  een her inner ing zi jn  aan de bi jzondere dialoogdag 'Van inspraak  naar  sam enspraak ',  die plaatsvond op 1 
m aar t 2018 in  H outhalen. Op die dag kwam en jongeren, ouders, hulpver leners en opleiders in  de sector  sam en 
voor  een échte dialoog. Om dat het belangr i jk  is te bl i jven zoeken naar  een jeugdhulp waar in  ouders, k inderen 
en jongeren een waardige en belu isterde par tner  zi jn  in  de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben.

Voor  de organisat ie van deze dag sloegen verschi l lende organisat ies de handen in  elkaar.  Ben je benieuwd 
naar  wat er  voor  hen ui t  deze dag verder  is ontstaan?  W i l  je zel f een in i t iat ief nem en voor  m eer  sam enspraak  
in  de jeugdhulp en zoek  je par tners? H ierna vind je de contactgegevens. Je bent welkom  om  verbindingen te 
leggen en te verster ken.

Depar tem en t  W el zi jn , Vol k sgezon dhei d
 en  Gezi n

- Linda Aer ts
- 0491 62 13 00
- l inda.aer ts@wvg.vlaanderen.be

IROJ Li m bur g

- Raf Vanhoof
- 011 30 34 36
- raf.vanhoof@jongerenwelzi jn .be

Ouder s van  (m i n der jar i ge) k i n der en  m et  
een  beper k i n g

- Anja Janssen en M ar leen Bloem en
- anja.janssen@telenet.be | 

m ar leen@deregenboog.be

Vzw  Ouder spar t i ci pat i e

- El iska Douwen
- 0479 66 02 24
- el iska.douwen@ouderspar t icipat ie.be
- www.ouderspar t icipat ie-jeugdhulp.be

Cachet

- Kr is Cl i jster s
- 0471 856 52 22
- k r is.cl i jster s@cachetvzw.be
- www.cachetvzw.be

Ar k tos

- Koen Der ickx
- 0483 60 17 15
- www.ark tos.be

M i n der heden for um

- M usti  Önlen
- m usti@icvzw.be

OBJ

- Di lber  Serbest
- 0486 71 90 01
- di lber.serbest@objl im burg.be

UCLL bachel or  or thopedagogi e

- Ger t H ouben
- 011 18 07 00
- www.ucl l .be/or thopedagogie




