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  iemand een inbreng doet, geef dit dan terug en stel er een
  concretiserende vraag bij: “Ik zie je met je hoofd 
  schudden. Wat wil je hier mee zeggen?” Of, meen je iets
  bijzonder te kunnen interpreteren, geef terug en vraag
  door: “Aan je stem te horen lijk je te aarzelen. Waartussen
  aarzel je?”
	 •	 ZELFONTHULLING.	 Als	 gespreksleider	 neem	 je	 het
  mandaat om respectvol, nieuwsgierig en stevig door te
  vragen naar de beleving van de deelnemers bij het thema.
  Je schenkt in de eerste plaats aandacht aan hun meningen,
  aanvoelen en kijk. Om zelf niet helemaal kleurloos te 
  blijven is het OK om zeer spaarzaam en waar gepast, je
  eigen mening te laten blijken: “Dat kan je zeker een 
  sterkte noemen.”

CONCLUSIE
Beleid breed participatief ontwikkelen loont. Slaag je er in 
draagvlak te maken voor de beleidsambities, dan verhoogt dit 
de kans dat de ambities gerealiseerd kunnen worden drastisch. 
Gebruik	 maken	 van	 focusgroepen	 kan	 hier	 een	 cruciale	
bijdrage leveren. Wil je dit op een succesvolle wijze aanpakken, dan 
dienen de focusgroepen met zorg opgezet  en geleid te worden. 
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PRAKTIJK

EEn VERHAAl bEGInT mET EEn VERHAAl

Werken met levensverhalen in de opleiding Ervarings-
deskundige in Armoede en Sociale uitsluiting (EDAS)

‘Souvent pour dire les choses, mieux vaut les raconter.  Rapporter 
simplement comme elles se sont passées. Comme elle vous sont 
venues, comment on les a vues. Ce qu’on a écouté, ce qu’on a 
entendu.’ 1 

Soms	kan	je	iets	beter	duidelijk	maken	met	een	verhaal.	En	soms	
hoeft het verhaal geen verdere opsmuk. Is het verhaal zoals het 
is meer dan voldoende. Dit speelt door mijn hoofd als ik me 
richting	Laarne	spoed,	waar	we	een	gesprek	willen	voeren	over	
‘werken met levensverhalen’. 

Aan	 tafel:	 Jürgen	Misseghers	 (J.),	Anja	 Gheyle	 (A.)	 en	 Paul	
Heyndrickx	(P.)	die	het	woord	krijgen	en	wij,	Geertje	Franssen	
en	Eric	Windey,	die	hen	vragen	stellen.	
Jürgen	en	Anja	zijn	procesbegeleiders	in	de	opleiding	EDAS²,	
Paul	is	er	docent	psychologische	processen.	

De	opleiding	EDAS	heeft	tot	doel	mensen	met	een	geschiedenis	
van armoede en sociale uitsluiting op te leiden tot professionele 
ervaringsdeskundigen.	In	VSPW	Gent	loopt	één	groep.

In de opleiding van ervaringsdeskundigen in armoede en 
sociale uitsluiting krijgt het werken met levensverhalen een 
belangrijke plaats. Waarom kiezen jullie er voor om in deze 
opleiding zo intensief te werken met levensverhalen? 

J:	 Ik	 ben	 zelf	 opgeleide	 ervaringsdeskundige.	 10	 jaar	 geleden	
heb	ik	de	opleiding	EDAS	gevolgd.	Dit		betekende	een	serieuze	
ommekeer in mijn leven. De impact van de opleiding op mijn 
leven is niet onder woorden te brengen. Ik heb er aan den lij-
ve ondervonden wat het werken met levensverhalen doet met 
een mens en hoe helend het werkt. Doorheen dat werken met 
levensverhalen heb ik ervaren wat het betekent om erkenning te 
krijgen	 voor	 wat	 je	 hebt	 meegemaakt.	 Hoe	 het	 voelt	 om		
eens	 niet	 beschuldigd	 te	 worden.	 Te	 ervaren	 dat	 er	 naar	 je	
geluisterd wordt en op een normale manier naar je gekeken 
wordt.	Niet	enkel	als	iemand	met	problemen,	maar	in	de	eerste	
plaats als mens. 

Zien jullie het werken met levensverhalen dan als een nood-
zakelijke methodiek in deze opleiding? 

A:  Opgeleide ervaringsdeskundigen zullen in het werkveld 
aan de slag moeten gaan met  de leefwereld en dus ook met de 
verhalen van mensen in armoede. Om een goede ervarings-
deskundige te worden, moeten de cursisten dus leren werken 
met de verhalen van anderen. Dit vereist dat ze eerst  het eigen 

1	 GAM	‘La	vie	est	belle,	maar	’t	gaat	zo	snel’.	Chansons	et	musiques	de	luttes	et	d’amours.	
2	 EDAS	Opgeleide	Ervaringsdeskundigen	in	Armoede	en	Sociale	uitsluiting	zijn	een	nood-
	 zakelijke	schakel	om	de	Missing	Link	tussen	mensen	in	armoede	aan	de	ene	kanten	hulp-
	 verleners	 en	 beleidsmedewerkers	 aan	 de	 andere	 kant,	 te	 overbruggen.	Het	 zijn	 zij	 die
 armoede van bij de wieg aan den lijve hebben ondervonden en vertrekken vanuit hun
 eigen beleving van armoede en bijhorende overlevingsstrategieën. Door opleiding hebben
 ze deze individuele armoede-ervaring kunnen verwerken en omzetten in bredere kaders
	 van	 armoede	 en	 uitsluiting.	 Zij	 hebben	 bovendien	 de	 vaardigheden	 verworven	 om	
 hierover in dialoog te gaan met hulpverleners, organisaties, diensten, het beleid, maar ook
	 met	mensen	in	armoede	die	naar	de	hulpverlening	stappen.	vzw	De	Link,	www.de-link.net.
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levensverhaal een plek kunnen geven.  De cursisten leren door-
heen	de	opleiding	hun		eigen	verhaal	te	verwerken.	Ze	krijgen	
bredere inzichten in de invloed die hun ervaringen hebben op de 
manier waarop ze in het leven staan, hoe ze functioneren, hoe ze 
met andere mensen omgaan, … 

Loop je dan niet het gevaar dat ze blijven vastzitten in dat 
eigen levensverhaal? 

A:	Het	is	een	noodzakelijke	voorwaarde	dat	cursisten	het	eigen	
verhaal eerst aanpakken en verwerken, vooraleer ze aan de slag 
kunnen	gaan	met	de	verhalen	van	andere	mensen.	Maar	het	 is	
uiteraard belangrijk dat ze daarbij niet blijven vastzitten in hun 
eigen armoede-ervaring. Door in gesprek te gaan met andere 
mensen en door te zien wat gelijkenissen of verschillen zijn in 
hun levensloop, kunnen ze met een ruimere blik gaan kijken 
naar	wat	andere	mensen	vertellen.	Zo	 leren	ze	dan	geleidelijk	
aan met het verhaal van anderen omgaan. 

Te ervaren dat er naar je geluisterd wordt 
en op een normale manier naar je gekeken 
wordt. Niet enkel als iemand met problemen, 
maar in de eerste plaats als mens.

Het	 is	 belangrijk	 dat	 ze	 leren	 vragen	 stellen	 bij	 de	 (levens-)
verhalen	 van	 anderen.	 Ze	 leren	 veel	 van	 hoe	 wij	 als	 proces-
begeleiders vragen stellen en in methodologie wordt daar echt 
mee geoefend.

J.: en ook het feit dat ze andere denkkaders krijgen aan-
geboden	 (b.v.	 systeemdenken,	 contextuele,	 ...)	 maakt	 dat	 ze
anders gaan kijken en een andere taal leren. In het vak 
communicatie besteden we daar veel aandacht aan en gaan 
we daar ook echt mee aan de slag. 

In het werken met levensverhalen gaat het dus niet alleen om 
het vertellen van het eigen levensverhaal, maar ook om het 
luisteren naar de levensverhalen van anderen. In welke mate 
speelt de klasgroep daarin een rol? 

J:	Het	werken	 in	 groep	 	maakt	 dat	 ze	 erkenning	 krijgen	 door	
lotgenoten.	Enkel	lotgenoten,	daar	ben	ik	van	overtuigd,	kunnen	
hen	 die	 erkenning	 en	 herkenning	 geven.	 Het	 is	 voor	 een	
ervaringsdeskundige die hetzelfde meegemaakt heeft, veel 
makkelijker om die erkenning te geven dan voor een  
professionele	 hulpverlener.	 En	 het	 voelt	 ook	 helemaal	 anders	
aan.	Het	feit	dat	je	merkt	dat	je	niet	alleen	bent	met	je	verhaal,	
dat is een grote openbaring. ‘Ik ben niet alleen, er zijn nog 
mensen met zo’n geschiedenis.’

Een vorm van herkenning. 

J:	 Herkenning,	 maar	 van	 daaruit	 ook	 erkenning	 krijgen	 van	
mensen	 die	 het	 ook	 meegemaakt	 hebben.	 En	 die	 zeggen:	 ‘ja	
maar,	je	zit	hier	nog	wel	hé	manneke.	Dat	je	hier	bent,	dat	je	hier	
nog zit, dat is op zich al krachtig!’ Dat had ik voordien nog nooit 
gehoord.	Herkenning	en	 erkenning.	 	Dat	had	 ik	 in	 alle	 	 hulp-
verleningsrelaties, en dat zijn er heel wat, nooit meegemaakt. 

Terwijl er tussen die hulpverleners toch heel wat mensen 
zullen geweest zijn die het wel geprobeerd hebben?

J: Jazeker. Die waren er zeker. Ik kan er ook niet de vinger 
op	 leggen	 waar	 dan	 precies	 het	 verschil	 ligt.	 Lag	 het	 aan	
mij?	Had	 ik	 onvoldoende	 vertrouwen	 in	 de	 hulpverleners	 om	

hun erkenning te zien of te aanvaarden?  Of waren ze niet 
professioneel genoeg? Daar heb ik geen antwoord op. Ik 
stel enkel vast dat het verschil enorm was. In de opleiding 
kreeg ik voor het eerst erkenning voor mijn verhaal, van mijn 
medecursisten. 

P:	Gaat	het	ook	niet	over	 ‘gedeelde	 realiteit’?	 	Als	gij	me	uw	
verhaal vertelt,  dan kan ik me daar van alles bij voorstellen. Dan 
kan ik mijn fantasie aanspreken of gaan zoeken in mijn eigen 
levenservaringen.	Terwijl	 ik	vermoed	dat	als	 je	 je	verhaal	aan	
iemand vertelt wiens levenservaring dichter aansluit op die van 
jou, dan wordt het meer gedeelde realiteit. Waardoor je verhaal 
geldig wordt. 

J: Ja, zo voelt dat toch. Vroeger mocht mijn verhaal er echt 
niet zijn. Als ik het al eens ergens kon vertellen, had ik niet het 
gevoel dat er echt naar geluisterd werd. Ik heb dan ook een 
hele periode heel erg ‘overgelopen’.  In die periode ging ik op 
ongepaste tijdstippen over mijn verhaal beginnen doordraven. 
Dat stroomde er dan uit, precies zoals popcorn die uit de pot 
blijft springen.

Hoe gaat het werken met levensverhalen in de klas concreet 
in zijn werk? 

J.:	 Het	 werken	met	 levensverhalen	 komt	 onmiddellijk	 van	 in	
het	eerste	 jaar	van	de	opleiding	aan	bod.	Hoewel	dit	eigenlijk	
een voorbereidend jaar is, vinden we het noodzakelijk om van 
bij het begin plaats te maken voor de eigen verhalen van de 
cursisten.	 We	 gaan	 stapsgewijs	 te	 werk.	 Zo	 maken	 we	 het	
wat concreter door een omlijnd thema voorop te stellen. 
Bijvoorbeeld het thema ‘school’. Daar vertellen cursisten dan 
over	vanuit	hun	eigen	ervaringen.	Hierdoor	beginnen	ze	dan	na	
te	denken	over	aspecten	van	hun	eigen	geschiedenis.	Ze	zetten	
eerste stappen in het aanbrengen van een ordening in hun eigen 
verhaal. 

En hoe loopt het dan verder? 

A.: In het tweede jaar geven we elke cursist de opdracht om 
zelf hun levensloop naar voor te brengen in de klasgroep. 
Hiervoor	 wordt	 per	 cursist	 een	 halve	 lesdag	 voorzien.	 Wat	
ze vertellen en hoe ze dat doen staat vrij. Die keuze laten we 
aan hen zelf over. Sommigen vertellen hun levensloop in 
grote lijnen in chronologische volgorde.  Anderen staan stil 
bij	 specifieke	 onderdelen,	 focussen	 bijvoorbeeld	 op	 relaties	 ..	
In	het	verder	verloop	van	het	2de	en	3de	jaar	is	er	een	tweede	
ronde. Dan vragen we aan onze cursisten om dieper in te gaan 
op	hun	levensverhaal.	Ze	brengen	weer	andere	ordeningen	aan,		
gaan verder in op thema’s die hen bezighouden. 

Dit lijkt me niet zo vanzelfsprekend. Uiteindelijk hebben 
deze cursisten veel meegemaakt en zullen er waarschijnlijk 
veel pijnlijke ervaringen aan bod komen. Hoe gaan jullie 
daarmee om? 

J.: De cursisten krijgen in de eerste plaats voldoende tijd om 
zich	voor	te	bereiden.		Ze		zoeken	naar	een	eigen,	waardevolle	
manier om hun verhaal te brengen. We geven hen hierbij onder-
steuning. Sommigen laten hun verhaal al eens vooraf lezen door 
ons, alvorens het in de groep te brengen.
 
A.:	Het	verhaal	begint	bij	de	feitelijke	weergave,	daarna	volgt	
‘het	gevoel’.		We	stellen	hierbij	veel	extra	vragen.	Zo	staan	we	
stil bij de verschillende aspecten, gevoelens … van elk verhaal. 
Dit	 stellen	 van	 vragen	 is	 belangrijk.	 Niet	 enkel	 informatieve	
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vragen, maar vooral verdiepende belevingsvragen waarop we 
doorvragen. 

Zoals ik het hoor is het vooral een kwestie dat jullie als 
procesbegeleiders dit in handen nemen, of onderschat ik 
nu de rol van de cursisten? 

J.: Onderschat niet wat het betekent om je verhaal te brengen in 
een groep van lotgenoten. Voor het eerst ervaar je dus dat je niet 
alleen bent met je verhaal.  Je merkt dat de anderen in de groep 
veel ervaringen met jou delen en op zijn minst echt begrijpen 
waarover	jij	het	hebt.	Zij	hebben	het	ook	meegemaakt	wat	echt	
iets	anders	is	dan	het	hebben	van	horen	vertellen.	Ze	begrijpen	
die gevoelens en veroordelen je niet. 

A.: als professional kan ik dit wel proberen begrijpen, maar het 
gaat het vooral om het aanvoelen, het mee-voelen. Dat is anders. 

J.:	het	is	soms	niet	meer	dan	een	blik.	Een	blik	van	een	mede-
cursist waaraan ik merk dat die mij begrijpt.   

A.: Bovendien leren we de cursisten vragen stellen bij het 
verhaal van de ander. We leren hen het verhaal ‘niet over te 
nemen’.	 Ze	 leren	 reflectieve	 vragen	 te	 stellen.	Op	 die	manier	
wordt het brengen van het levensverhaal niet alleen een 
belangrijk gebeuren voor diegene die het verhaal brengt, maar 
wordt het een echte leerervaring voor iedereen. 

J:	Het	gaat	dus	niet	enkel	om	het	vertellen	aan	de	anderen,	maar	
het	verhaal	delen	met	die	anderen.	Groepsleden	die	aanvoelen,	
begrijpen .. en niet veroordelen. 

Ik kan me ook voorstellen dat  niet elke groep even veilig is 
om je levensverhaal te brengen?

J.: Veiligheid in de groep is inderdaad cruciaal. Daar beginnen 
we dan ook als procesbegeleiders en docenten onmiddellijk 
vanaf het eerste jaar aan te werken. We bereiken dit o.a. 
door van in het eerste jaar te zorgen voor continuïteit in de 
begeleiding. In de eerste maanden van de opleiding leren de 
cursisten	ons	(de	ervaringsdeskundige	en	de	procesbegeleider)	
kennen	als	tandem.	Er	zijn	veel	contactmogelijkheden	voor	de	
cursisten	en	we	proberen	ons	open	op	te	stellen.	Niet	enkel	in	
onze functie, maar vooral als ‘mens’. 

A: Ik vind het heel belangrijk dat we die veiligheid sterk 
bewaken. We sturen dan ook stevig bij in de wijze waarop 
cursisten communiceren en reageren op wat er in de groep 
naar voor wordt gebracht. We bewaken de veiligheid door  de 
communicatie te benoemen, door te verwoorden wat we zien 
gebeuren in de groep. Soms betekent dit dat we het hele proces 
van de groep even stil  leggen. Als dat nodig is, gebeurt dat. Die 
veiligheid is cruciaal. 
	J:	Ze	kunnen	ook	steeds	bij	mij	terecht.	Er	is	veel	nood	aan	
individuele aandacht. De cursisten zijn erg divers hierin, dit 

vraagt een gedifferentieerde aanpak. Als procesbegeleider 
moet ik hiervoor alert zijn, opmerkzaam voor verbale en non-
verbale signalen. Bovendien ben ik heel erg oplettend om te  zien 
wanneer iemand geraakt wordt door wat er wordt verteld. 

Hoe weten jullie dat er voldoende veiligheid heerst in de 
groep, om met de levensverhalen aan de slag te kunnen 
gaan? 

P.:	 Eigenlijk	 is	 er	 veiligheid	 op	 het	 moment	 dat	 iedereen	
aanneemt dat er op een zorgzame manier zal omgegaan worden 
met wat er in de groep naar voor wordt gebracht. 
J.:	Na	een	drietal	maanden	is	het	gewoonlijk	veilig	genoeg	om	
beginnend	met	levensverhalen	aan	de	slag	te	gaan.	Let	op,	die	
veiligheid is nooit absoluut. Om te kunnen leren is er spanning 
tussen veiligheid en relatieve onveiligheid nodig. Als je met iets 
nieuws wordt geconfronteerd, met nieuwe uitdagingen, nieuwe 
manieren van kijken b.v. dan voelt dit voor iedereen toch wat 
onveilig in het begin. 

A.: Stilaan leren de cursisten ook beter voor zichzelf en voor 
mekaar	te	zorgen.	Ze	leren	aandachtig	te	zijn	voor	de	signalen	
bij de ander en niet vast komen te zitten in hun eigen verhaal. 
Dit is een groeiproces dat individueel verloopt en waarin ieder 
zijn eigen tempo heeft. 

P.: We mogen mensen ook hun recht op controle niet wegnemen. 
Het	is	niet	omdat	wij	vinden	dat	het	‘veilig’	is	dat	dit	door	hen	zo	
ervaren	wordt.	Ze	behouden	zelf	het	recht	op	controle	hierover.	

Groeien in een eigen tempo staat dit niet haaks op de eisen 
van een opleiding?

P.: Je zou kunnen zeggen dat daar net het verschil met therapie 
duidelijk wordt. In een therapeutische  setting ‘moet’ er niets. 
In	 een	 opleiding	 zit	 daar	 druk	 op.	 Er	 is	 een	 profiel	 van	 een	
‘opgeleide ervaringsdeskundige’: iemand die geleerd heeft 
van zijn eigen verhaal in te zetten ten dienste van anderen ... 

A.:	 	 ...	 gepast	 en	 zorgzaam	 inzetten	 naar	 anderen.	 Een	 zeker	
tempo,	ritme	is	nodig.	Het	is	belangrijk	dat	we	bij	de	cursisten	
evolutie	 kunnen	 vaststellen.	 	 En	 evolutie	 zien	 is	 zelfs	 niet	
voldoende.  Binnen een bepaalde tijd, een semester b.v. moeten 
de cursisten ook de doelstellingen voldoende behaald hebben. 
Ze	moeten	‘slagen’.

P.:	 Eigenlijk	 zouden	mensen	 die	 het	 tempo	 van	 die	 opleiding	
niet kunnen volgen, de kans moeten krijgen om dat op een ander 
tempo te doen.

J.:	Het	is	geen	hulpverlening,	het	is	een	opleiding.	Als	cursisten	
‘blokkeren’	 is	 dit	 een	 duidelijk	 signaal.	 Het	 gaat	 dan	 te	 snel,	
we hebben iets over het hoofd gezien ... er is meer tijd nodig. 
Soms betekent dit ook dat we cursisten ‘stoppen’. Dit zou je dan 
kunnen her-talen als ‘meer tijd geven’.

P.: De toets zit op de werkvloer: ze worden opgeleid om een job 
te doen, niet om gelukkig te worden. 

J.:	 Eigenlijk	moeten	 ze	 op	 de	werkplek	 ‘meerzijdig	 partijdig’	
kunnen zijn.  

Zoals ik het nu hoor, is deze manier van werken echt talig.  
Terwijl het me lijkt dat veel van deze cursisten omwille van 
hun verleden net minder talige competenties hebben kunnen 
ontwikkelen.  Hoe gaan jullie daarmee om? 
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J.:  De vooronderstelling dat ze minder talig zouden zijn, klopt  
niet voor iedereen. Bovendien groeien mensen daarin. Op het 
moment dat hun zelfvertrouwen groeit beginnen ze sneller te 
leren,	halen	een	leerachterstand	in.	En	dit	niet	enkel	op	gebied	
van taal. Op heel veel terreinen gaan ze dan met grote sprongen 
vooruit. 

P.:	Mensen	zijn	talige	wezens.	Taal	niet	enkel	als	communicatie,	
maar in taal krijg je greep op je eigen leven. Als mensen hun 
verhaal vertellen en op zoek gaan naar taal daarvoor kunnen ze 
eigen ervaringen, pijn ... omzetten naar iets ‘buiten zich’  ... en 
dan bekijk ik taal  zeer ruim. Beeldtaal, stilte .. 
J.: We weten allemaal dat taal niet enkel gesproken taal is, ook 
niet bij het werken met levensverhalen. Ook daar speelt non-
verbale communicatie een heel belangrijke rol. 

A.: We leggen ook geen beperkingen op in de wijze waarop 
cursisten hun verhaal brengen. Sommigen werken met beelden, 
anderen met metaforen, anderen gebruiken een meer rechttoe 
rechtaan stijl.

J.: Wat ze allemaal moeten leren is ‘taal geven aan gevoel’. Dat 
vergt	 veel	 vaardigheden	 die	 ze	 (we)	 niet	 geleerd	 hebben.	 Ze	
hebben veel meegemaakt, heel veel intense ervaringen en 
daartegenover staat een beperkt gevoels-vocabularium. 

A.:	Taal	geven	aan	je	ervaringen	maakt	m.a.w.	essentieel	deel	uit	
van	het	werken	met	levensverhalen.	Taal	is	nodig	om	ordening	
aan te brengen. Om de realiteit te benaderen en ervaringen te 
kunnen delen met anderen. 

Nog even over de spanning opleiding – therapie waar jullie 
daarnet over spraken. Heel wat mensen zullen dit ‘werken 
met levensverhalen’ op de rand vinden van wat er in een 
opleiding kan. 

J.: In deze opleiding is het werken met levensverhalen een 
noodzakelijk onderdeel. Ik ben van mening dat het eigenlijk 
een plaats zou verdienen in alle opleidingen die ‘werken met 
mensen’.  
Het	stilstaan	bij	de	eigen	ervaringen,	en	de	vraag	stellen	welke	
invloed	deze	hebben		gehad.		Maar	ook	de	vraag	:	‘	hoe	speelt	
mijn eigen verhaal mee in mijn beroepskeuze en beroeps-
praktijk? ‘. Dat zijn fundamentele vragen die in alle sociale 
opleidingen zouden moeten gesteld worden. 
Ik merk echter bij  veel ‘opgeleide’ deskundigen dat ze 
nauwelijks beseffen hoe hun eigen ‘verhaal’ hen parten speelt. 
Hoe	het	hen	bijvoorbeeld	moeilijk	of	onmogelijk	maakt	om	echt	
te luisteren, maar hen vooral oplossingsgericht doet werken. 

Het gaat dan eigenlijk ook over afstand – nabijheid.

J.:	Ik	sta	dichter	bij	mijn	cursisten,	ze	voelen	dat	ik	één	van	hen	
ben. Ik heb het ook altijd heel moeilijk gehad met hulpverleners 
die afstandelijk blijven en dat ook uitleggen als professionele 
afstandelijkheid. 
Dat	werkt	niet	bij	mensen	die	altijd	afgewezen	zijn.	Terwijl	ik	
dat vertrouwen bijna vanzelfsprekend krijg, heb ik het gevoel 
dat Anja dat moet verdienen. 

A.:	Ze	verwachten	dat	ik	als	mens	naast	hen	ga	staan	en	samen	
op	weg	ga.	En	me	zeker	niet	opstel	in	een	al-wetende	positie.	

J.:	En	toch	ervaren	heel	veel	meervoudig	gekwetsten	dit.	Dat	ze	
de deur gewezen worden, dat er niet naar hen geluisterd wordt, 
dat ze geen toegang krijgen .. 

A.: naar jou toe is er bijna een natuurlijk vertrouwen van de 
cursisten.	 Terwijl	 er	 naar	 mij	 toe	 een	 bijna	 natuurlijk	
wantrouwen is. Pas als ze merken dat ook mijn pad niet altijd 
over rozen liep, sijpelt er iets van vertrouwen door in onze 
relatie. Als ze me leren kennen als mens, die echt 
geïnteresseerd is in hen, die het onrechtvaardig vindt hoe er 
met hen in de maatschappij wordt omgegaan, ..., dan kan er iets 
van vertrouwen groeien. 

Zeker niet alles is gezegd over ‘werken met levensverhalen’ 

Samenvattend kunnen we stellen dat in deze opleiding ‘werken 
met levensverhalen’ een essentieel ingrediënt is, maar dat het 
ook	echt	 samengaat	met	al	de	andere	 ‘vakken’.	Met	 inzichten	
en ervaringen opdoen. Deze opleiding is ook ‘beroepsgericht’. 
Naar	 een	 beroep	 waarin	 ze	 net	 met	 de	 verhalen	 van	 anderen		
leren werken.  Om in dialoog, verder te kunnen gaan. 

Het	 gesprek	 meanderde	 uit	 in	 alle	 mogelijke	 richtingen.	
Regelmatig	 sloegen	 we	 zij-wegen	 in	 die	 interessant	
waren	 en	 om	 verdere	 verkenning	 vragen.	 Even	 zoveel	
keren konden we nog dieper ingaan op wat er gezegd werd. 
In elk geval voor de deelnemers een verrijkende ervaring. 
Die	 werd	 afgesloten	 zoals	 bij	 Nero	 en	 Asterix,	 met	 een	
feestelijke maaltijd.

Meer	moet	dat	niet	zijn,	dacht	 ik,	op	weg	 terug	naar	huis.	De	
kleine asfaltwegen lagen er rustig bij.
Winter	en	weer	heel	wat	opgestoken	van	een	goed	gesprek.	Een	
verhaal zonder eind, eigenlijk. 

Imagine	Jean	Cocteau3

...
Imagine	whatever	you	will
But	know	that	it	is	not	imagination	but	experience	
Which	makes	poetry
And	that	behind	every	image,	
Behind	every	word,
There	is	something	
I’m	trying	to	tell	you	
Something	that	really	happened.		
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Docent maatschappelijke vakken
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Docent	expressie
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Ervaringsdeskundige	in	Armoede	en	Sociale	Uitsluiting
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Procesbegeleider
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Docent	Psychologische	processen	en	vaardigheden
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