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PRAKTIJK

EEN KOFFERTJE VOL DROMEN 
i

Samen werken aan een strategisch opleidingsbeleid

Jasmina had een koffertje vol dromen. Maar toen de kinderen 
in dat koffertje keken, zagen ze… niets. Het was leeg. En dat 
zat zo.

Een aantal jaren geleden begon het verhaal: als organisatie in de 
bijzondere jeugdzorg waren we in ter Muren vzw al een tijdje 
op zoek naar hoe we medewerkers konden voorbereiden op de 
veranderende werkomstandigheden en beleidswijzigingen. 
We gebruikten de focusstudie naar toekomstige competentie-
nodenii als uitgangspunt om samen na te denken en vooral te 
dromen. Het opzet was immers dat er niet zomaar een aanbod van 
opleiding zou worden uitgetekend, maar dat er tijd en ruimte zou 
worden geboden om te “co-creëren”. 

Met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) konden we een 
project opzetten waarin we een jaar lang allerhande opleidingen 
aanboden aan de medewerkers en tegelijkertijd een aantal pro-
cessen hierop lieten aansluiten:
 - Er werd samengewerkt met Balans vzw om 2 opleidingen
  vorm te geven en in totaal 3 groepen medewerkers te 
  begeleiden in het proces.
 - Tijdens deze opleidingen werden “interne trainers” 
	 	 gevraagd	mee	te	volgen	vanuit	deze	specifieke	positie,	als
  “interne trainer”.
 - Daarna werd voor elke interne trainer een coachingstraject
  opgezet:
  l Individueel met de Balansmedewerker
  l 3 groepssupervisies met de interne trainers o.l.v. de 
   Balansmedewerker

Hiermee trachten we een proces van “cocreatie” in de praktijk te 
brengen. Cocreatie is immers “datgene wat er gebeurt wanneer 
individuen, groepen of organisaties die betrokken zijn op een 
als complex ervaren uitdaging, samen oplossingen creëren die 
tegemoet komen aan een algemeen belang”iii. Met het project 
boden we het koffertje aan en waren we benieuwd naar de 
dromen.

‘Jasmina heeft het mooiste huisje van de hele stad’, zei Aagje. 
‘En prachtige potten heeft ze. Vol geurende kruiden. Het ruikt 
altijd zo lekker bij Jasmina…’

‘Misschien brouwt ze de hele dag wel toverdrankjes’, grinnikte 
Aagjes vader.

‘Ach wat’, zei Aagje. ‘Jasmina kan prachtige verhalen 
vertellen. Zo mooi, alsof ze overal zelf bij geweest is.’
‘Jasmina is zover ik weet en voor zover grootvader weet, nooit 
ergens naartoe geweest’, zei haar vader fronsend. ‘Ze verzint 
maar wat, kind. Je moet je vooral niet door die verhalen om de 
tuin laten leiden.’

Intercultureel coachen is een skill én metaskill 
voor elke coach
Coachen als verschil ertoe doet is actief aan de slag gaan met 
culturele oriëntaties in het coachproces, omdat ze een meer-
waarde vormen in het uitdagen, in perspectiefwijziging, in het 
inspireren van je coachee. Je coacht ook met oog voor verschil, 
voor anders-zijn van je coachee. En tot slot coach je van harte, 
zodat de ander voelt dat hij/zij ertoe doet.
De superdiversiteit kunnen we bij ons coachwerk niet meer 
ontkennen. Maar meer nog is het een kans om uit ons vertrouwde 
denken en handelen over coaching te komen. De ander, die 
anders is, nodigt ons uit te kijken naar wat voor ons zo 
vertrouwd is en er het vreemde of ongewone én het waardevolle 
van te zien. In die zin is intercultureel coachen een skill, een 
vaardigheid die je kan aanleren. Je kan als coach groeien in het 
coachen op een intercultureel competente manier en je kan je de 
inhoud van interculturele competentie eigen maken en daarop 
coachen. Maar meer nog is het een metaskill: intercultureel 
coachen nodigt je uit in de spiegel te kijken, jezelf als coach af 
te vragen hoe je bent bepaald en beïnvloed door jouw cultureel 
referentiekader en hoe de ander voor jou een groeikans kan 
zijn door de ongewone vragen, het nog niet begane pad en 
de	 conflicterende	waarden	 niet	 uit	 de	weg	 te	 gaan.	 Zo	wordt	
intercultureel coachen ook een innerlijke leerweg voor ons als 
coach.

“Het ten volle benutten van culturele verschillen is een proac-
tieve houding. Je gaat op zoek naar juweeltjes in je eigen cul-
tuur (of culturen) en speurt naar schatten in andere culturen. Je 
stimuleert je coachees om hetzelfde te doen. De kostbaarheden 
nemen de vorm aan van nuttige inzichten en alternatieve be-
naderingen van problemen, en kunnen gevonden worden in de 
wijsheid die wij mensen wereldwijd en in de loop der tijd hebben 
opgedaan.” (Rosinski, 2013, p. 59)

Fanny Matheusen 
Transitiepedagoog, coach en trainer in interculturele 

competentie en eerste instructor Deep Democracy in België. 
Mede-auteur van het e-boek ‘Interculturele competentie 

door en in coaching’ en auteur van het boek 
‘Mijn held is een hulpverlener’. 

www.goes-thing.be. 
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Hiermee zal de menu extra gekruid worden en kan elk team op 
zich een eigen kruiding kiezen.

Het deksel van de koffer ging weer dicht. En daar stond hij weer 
een beetje geheimzinnig in het midden van de zolder. In een 
bundel zonnestralen dansten stofjes. De kinderen keken nog een 
keertje	om	voor	ze	de	trappen	weer	afliepen	naar	beneden.	Ze	
wisten niet of Jasmina hun dit keer alleen maar een mooi verhaal 
had verteld of dat ze het echt mochten geloven.
En Jasmina dacht: ze komen er toch wel achter. Tenslotte is dit 
een	oud	verhaal.	Zo	oud	als	de	mensen	zelf,	die	altijd	door	het	
leven reizen met een koffertje vol dromen. Of ze het nu weten of 
niet. Of ze het nu geloven of niet…

Defour Koen
Meer dan 15 jaar ervaring in de bijzondere jeugdzorg 

als pedagogisch verantwoordelijke, eerst van residentiële bege-
leiding, daarna als verantwoordelijke voor de dienst thuisbege-

leiding en als pedagogisch coördinator van 
een “multifunctioneel centrum”. 

Nu werkzaam in Balans en de Arteveldehogeschool.

Met dank aan Hilde Lemmens, Lien De Blanc, 
An Laureyns, Celine Robyn, Sofie Bogman 

en Maaike Everaert voor Ter Muren vzw 
en Chantal Feys, Lilly Matthijs 

en Yvette Desmet voor Balans vzw. 

Geurende	 kruiden.	 Dit	 bleek	 finaal	 de	 kers	 op	 de	 taart.	 Dat	
wisten we natuurlijk niet toen we begonnen met het project: er 
werd een strikt vertrouwelijk kader gecreëerd om het proces van 
cocreatie volop te laten spelen. 6 enthousiaste medewerkers van 
ter Muren stelden zich kandidaat als intern trainer en werkten 
gedurende een jaar samen met de Balansmedewerker. Af en toe 
werden verhalen verteld, “misschien brouwden ze wel tover-
drankjes”… 

In elk geval bleek dit voor iedereen wennen. De interne 
trainers kregen tijd en ruimte om met zichzelf aan de slag 
te gaan, methodieken te verkennen en uiteindelijk samen te c
reëren. Bij aanvang waren er dan ook vragen over de 
verwachtingen, doelstellingen, concrete invulling. Deze vragen 
werden echter niet beantwoord: er werd samen over gepraat en 
iedereen moest “eigen leiderschap” opnemen in het coachings-
traject.

Voor	 de	 leidinggevenden	 was	 het	 ook	 wennen,	 in	 het	 anders	
omgaan met controle en beheersbaarheid. 

Er werd geopteerd om een aantal tussentijdse evaluaties te 
maken, intern en in overleg met Balans vzw, omtrent het verloop 
van de opleidingen zelf. Dit werd heel positief onthaald door de 
deelnemers die zo ook invloed konden uitoefenen op het proces. 
Het coachingstraject van de interne trainers echter werd pas 
helemaal op het einde van het jaar en het proces besproken. 

De vele verhalen die ontstonden werden door hen gevat in een 
menukaart! Tot het laatste moment werd er hard gewerkt aan de 
menukaart en dit resulteerde in 3 gangen:

1. Het contextmenu
 Op dit menu stond de mogelijkheid om te werken met 
 genogrammen, duplo-poppen en andere creatieve metho-
 dieken, allemaal geënt op het contextueel gedachtengoed. 
 4 interne trainers stonden in voor het maken van deze menu
 en staan ook klaar om dit te integreren in de werking.

2. Multimediaal menu
 Hier werd de wondere wereld van de “nieuwe media” 
 uitgewerkt. Een interne trainer zorgde voor de uitwerking en
 leidt ook een interne werkgroep, die ervoor zal zorgen dat
 ook dit aanbod verankerd wordt in de dagelijkse werking.

3. Het weerbaarheidsmenu
 Ontstaan uit het enthousiasme van een intern trainer werd dit
 menu in een aantal richtingen verder uitgewerkt, waarbij 
 zowel preventieve (fysieke) weerbaarheid, als gespreks-
 technieken en fysieke interventietechnieken op de menu
 kwamen.

En dan, net op het moment, dat iedereen (interne trainers, 
projectverantwoordelijke, balansmedewerker en -coördinator) 
rond de koffer zat, kwam er de idee van de geurende 
kruideniv. De menukaart zal immers gebruikt kunnen worden 
door alle teams, medewerkers van ter Muren en bij de proces-
begeleiding van deze groepen kan dan telkens iets toegevoegd 
worden: geduld, collegiaal, rustig ...

i	 Naar	 een	 boek	 van	 Mariette	 Vanhalewijn,	 heruitgegeven	 bij	 Manteau
 (2010), als compilatie van de bundels “Koffertje vol dromen” (1980) en
 “Gaatjes in de hemel” (1978). De cursief gedrukte tekst zijn uittreksels uit
 het titelverhaal. 
ii	 Een	 studie	 in	 opdracht	 van	VIVO	en	het	Sociaal	Fonds	VOHI	PC	319.01
	 (ESF	 oproep	 257	 VLAMT):	 “Focusstudie	 naar	 toekomstige	 competentie-
 noden binnen de sector van opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en 
	 diensten”	van	Miet	Lamberts.
iii Citaat uit de website van “Kwadraet”, die de cocreatieve benadering 
 propageert: www.kwadraet.be
iv Ere wie ere toekomt: Yvette Desmedt, balansmedewerker en coach van dit
 hele proces kwam op de idee van de kruiden.




