LANDELIJKE DAG

Ervaringsdeskundigen
in Generatie-Armoede en Sociale Uitsluiting
Leeswijzer vooraf:
Dit verslag is gemaakt om op een computer of tablet te bekijken. Je ziet heel veel onderstreepte woorden in blauw. Als je op deze woorden klikt opent er vanzelf een foto, filmpje of
website. Daarna kun je gemakkelijk weer terug naar het verslag om dit verder te lezen.

Het is nog vroeg op de zaterdagochtend als we thuis vertrekken en op pad gaan naar Creil. We
wisten eigenlijk pas toen we op de kaart keken waar Creil precies ligt: in de Noordoostpolder,
vlakbij het IJsselmeer.
Ergens op een lange weg in de buurt van onze bestemming ‘Paradijs op aarde’ zien we in de
verte twee figuurtjes in gele hesjes die enthousiast naar ons zwaaien. Het zijn Astrid en Marcella
van de Amsterdamse opleiding COEVA en van de voorbereidingsgroep van deze dag. Ze wijzen
waar we de auto kunnen parkeren en waar we daarna naar toe moeten.

Deze tweede landelijke dag van de Nederlandse opleidingen voor Ervaringsdeskundigen in
Generatie-Armoede en Sociale uitsluiting is weer op een prachtige plek. De grote prefab boerderij van
net na de Tweede Wereldoorlog is prima geschikt voor de ontvangst van groepen. En met het mooie
weer zijn we zo veel mogelijk buiten; er is een overkapping, maar ook het omliggende terrein is prettig
om in kleinere groepjes met elkaar van gedachten te wisselen.
Langzaam maar zeker druppelen mensen het terrein op. Velen kennen elkaar nog van vorig jaar, voor
anderen is het de eerste keer. Uiteindelijk zijn we met zo’n tachtig deelnemers. Studenten, docenten,
afgestudeerden en een aantal kinderen voor wie een heel plezierig eigen programma is georganiseerd.
Twee medewerkers van de Amsterdamse stichting culturele Droomwevers verzorgen dit en aan de
reacties van de kinderen merken we dat ze dit heel goed doen. De ouders (moeders....) hebben geen
kind aan ze, tot een van hen van puur enthousiasme in z’n broek plast. ‘Mamaaa.........!’

Voor de volwassenen is een meer inhoudelijk programma georganiseerd. Vooraf ontvingen we allemaal
een uitnodiging waar we in konden lezen dat we vandaag ook serieus aan de slag zouden moeten. Vol
verwachting nemen we plaats in de ietwat donkere, hoge zaal. Dat ervaringsdeskundigen echt
bescheiden mensen zijn zie je direct; de eerste rijen blijven vrij lang leeg.
Astrid en Alinda zijn het dagvoorzitterstandem. ‘Je mag in het Paradijs nergens roken’ roept Astrid
boven het geroezemoes uit ‘behalve in het rookstraatje, daar mag het wel.’
Gelukkig geldt in het Paradijs nog geen algemeen rookverbod. Dat zou voor sommige van onze
ervaringsdeskundigen en docenten een serieus probleem zijn.

We beginnen met een kennismaking en daarvoor mogen we -gelukkig- weer naar buiten. ‘Praat met
mensen die je nog niet kent’ is de duidelijke opdracht. We krijgen een lijstje met vijf vragen mee; waar
kom je vandaan? Waar volg je de opleiding? Waarvoor heb je deze opleiding gekozen? Wat is je
achtergrond? En hoe ziet je sociale leven eruit?
Wij begeven ons tussen de pratende mensen en maken wat beelden. De druk met elkaar pratende
mensen verspreiden zich over het hele terrein. De gesprekken zijn al direct behoorlijk openhartig, dat
zie je aan de gezichten. Er is eerlijke interesse in elkaar. Als het signaal komt dat er gewisseld moet
worden zijn veel mensen nog lang niet klaar met hun kennismaking, snel proberen ze hun verhaal toch
nog af te ronden.
De gesprekken om ons heen gaan over opgroeien
in armoede en over je talenten niet kunnen
ontplooien. Over de kans die je nu hebt om dat wel
te doen en hoe gelukkig je daarmee bent. Maar
ook over hoe moeilijk het is om weer naar school
te gaan. Het gaat over relaties en over kinderen
die daar het resultaat van zijn. En over verbroken
relaties, daarover gaat het ook. Er is veel openheid.

Klik op deze afbeelding
om het filmpje te bekijken

‘Hoe ziet jouw sociale leven eruit?’ hoor ik iemand
aan haar gesprekspartner vragen. ‘Nou, kut, ik heb
alleen een kinderleven’ is het eerlijke antwoord.
Er wordt gelachen. Waarschijnlijk van herkenning;
veel aanwezigen zijn vrouw. En ik vermoed dat een
groot deel van hen alleen voor de kinderen zorgt.
Met huiswerk, stage, de confrontatie met hun
geschiedenis en alles wat daar bij komt kijken. Er
worden indrukwekkende prestaties geleverd.

Wij maken kennis met Johanna die, voor de
camera, openhartig over zichzelf vertelt.
Zij liep tijdens de opleiding stage bij het Leger des
Heils waar zij nu een baan heeft.
Daar willen we meer van weten:
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Na deze prettige kennismaking gaan we weer
naar binnen. De opleidingen presenteren zich.
Op de achtergrond horen we de kinderen die zich
in de aangrenzende ruimte uitstekend vermaken.
Katinka (student) en Roy (docent) van de
Amsterdamse opleiding COEVA trappen af.
Roy gebruikt zijn pen als microfoon, dat praat
makkelijker voor Katinka.
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Na Amsterdam volgt de opleiding Utrecht. Het podium stroomt vol met zeven mensen. Edwin, een van
de oprichters van de Utrechtse opleiding stelt wat vragen.
‘Dat is een suggestieve vraag’ roept iemand uit de zaal. Goed opgelet bij communicatie! We lachen.
Iemand vertelt dat het soms ook wel moeilijk is om tijdens de opleiding zo bij jezelf stil te moeten
staan. De confrontatie met je persoonlijke geschiedenis is nodig om anderen te kunnen helpen, maar
niet makkelijk. Een ander vertelt dat ze het zo mooi vond om tijdens het eerste jaar woorden te vinden
voor wat je al zo lang voelt.
De mensen uit Utrecht vinden het fijn dat ze een
MBO diploma halen, maar de eisen zijn best
zwaar. ‘De normen van de MBO opleidingen zitten
ons eigenlijk een beetje in de weg’ zeggen ze.
De laatste, Jessica, is bijna klaar met de
opleiding. Ze was ooit een muurbloempje, maar
nu...., op vijf juli krijgt ze haar diploma!
Applaus volgt.
Later spreken we Jessica uitgebreider:
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Dan is het de beurt aan Groningen en Assen, Sterk uit Armoede. Hoewel hij vindt dat veel al is gezegd
vertelt Alex toch zijn verhaal; hoe hij begon als deelnemer en nu in dienst is als docent. Zij werken nog
echt zoveel mogelijk met tandempartners zoals De Link dit ooit bedacht. ‘En we werken eigenlijk heel
goed samen met het ROC’ vertelt Alex. Het kan dus wel. Later blijkt dat het ook in Groningen niet
eenvoudig is om de opleiding tot ervaringsdeskundige te laten aansluiten bij de MBO opleiding tot
hulpverlener. Buiten de kaders kijken is niet voor iedereen even makkelijk, maar bij het ROC doen ze
hun best en dat is heel fijn. Goed examen doen blijkt een worsteling.
Een van de afgestudeerden in Groningen is Frouke. Zij behaalde haar diploma in 2016 en heeft nog
een interessante tip voor de opleidingen:
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Tenslotte gaan we naar Eindhoven. Daar start
Markieza in september met de opleiding vertelt
Alinda. Er is veel steun vanuit het Leger des
Heils.
Er zijn in Eindhoven nu al 21 aanmeldingen en
Alinda is betrokken bij het ontwikkelen van de
opleiding. We hopen volgend jaar een flinke
afvaardiging van ervaringsdeskundigen in
opleiding uit Eindhoven te mogen verwelkomen!

Na de presentaties volgt een discussie met de grote groep. We spreken over het toekomstperspectief
van opgeleide ervaringsdeskundigen. Want komen er wel banen?
Het vinden van praktijkleerplekken lukt vaak wel, maar betaalde banen is toch weer een stap verder. En
wordt je opgeleid tot hulpverlener met ervaring of is de rol van opgeleid ervaringsdeskundige toch een
andere? Nauwe samenwerking met gemeenten en andere instellingen is nodig. Ze moeten de opgeleide ervaringsdeskundigen leren kennen. Gemeenten willen wel, je ziet ze zoeken, er ontstaan best
veel projecten. Wel leuk allemaal, maar met een structurele aanpak van armoede heeft dit niet veel te
maken. Ervaringsdeskundigen moeten zich nog erg bewijzen.
In Groningen gaan opleiders en opgeleide ervaringsdeskundigen samen naar gemeenten om te pleiten.
Deze tandems werken erg goed. De opgeleide ervaringsdeskundige is de link tussen de systeemwereld
en de leefwereld wordt vaak gezegd. Maar wat betekent dit dan in de praktijk? Wordt de opgeleide
ervaringsdeskundige ook een functionaris? Of toch niet?
Met deze vragen worstelt eigenlijk iedereen. We moeten aansluiten op de kantelingen bij gemeenten.
En, roept iemand, daarvoor is landelijke uitwisseling heel belangrijk! Laten we dat vooral blijven doen.
Tot nu toe deden we dit onder de noemer EDASU. Hoe dit verder gaat merken we nog, maar landelijke
contacten zijn interessant genoeg om in stand te houden.

Hierna mogen we weer naar buiten. Het weer is
erg prettig. We spreken buiten met Denisa die net
begonnen is met de opleiding in Assen:

De lunch ziet er prachtig uit. Grote stapels
boterhammen. Twee mensen van de opleiding
in Veendam maken muziek. De zangeres zingt
ingetogen, maar o wat is het mooi. Het publiek
geniet er van.

Even later lopen we ook Eddie tegen het lijf, die
ook nog maar net begonnen is met de opleiding.
Maar wat is hij enthousiast en wat betekent dit veel
voor hem. Deze persoonlijke verhalen horen we
vaker, maar telkens zijn ze toch weer heel indringend.
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Het middagprogramma bestaat uit drie workshops. Over het leerplan, over werken in tandems en over
het benaderen van werkgevers. De groepen verspreiden zich over het terrein. Er is veel discussie en
uitwisseling. Aan het eind van de dag worden de inhoudelijke resultaten van de workshops met
iedereen gedeeld en op flappen vastgelegd. Daar horen we nog wel meer van, maar niet in dit verslag.
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Tijdens onze wandelingetjes over het terrein
vangen we veel kreten op.
‘ik ben het product Cybile’ hoor ik roepen.
Daar moeten we meer van weten. Hoe werkt dat
dan? Je eigen product zijn?
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Het laatste interview van de dag doen we met
Marcella. Zij woont in Haarlem en volgt de
opleiding in Amsterdam. Marcella is ook betrokken
bij de organisatie van deze dag. Is het zo verlopen
als zij zich voorstelde?
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En, o ja, nog even dit: hulde aan Wilna, Wim en de andere medewerkers van Paradijs op aarde. Het is
hen zeker gelukt om hun boerderij en terrein voor één dag ook tot ons paradijs op aarde te maken!
Waarvoor onze welgemeende hartelijke dank!
Het laatste filmpje van dit verslag is muziek. Tijdens de lunch werd er muziek gemaakt door twee
mensen uit Groningen. Ter gelegenheid van het afronden van de opleiding hebben zij een variatie
gemaakt op een nummer van André Hazes; Bloed, Zweet en Tranen.
Een prachtig en toepasselijk lied. Voor degenen die dit gemist hebben hier nog een kans:
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Dit was dan de tweede landelijke dag van de Nederlandse opleidingen voor ervaringsdeskundigen in
generatie-armoede en sociale uitsluiting. Twee landelijke dagen kunnen we nog net geen mooie traditie
noemen. Maar we zien elkaar volgend jaar toch weer? En dan, dan is deze landelijke dag waarop we
uitwisselen, nadenken, lachen, meeleven, reflecteren en bedenken ineens wel wat ie hoort te zijn: een
fijne jaarlijkse traditie die je niet wil missen!
Tot volgend jaar.

Voordat we het vergeten: iedereen die zich heeft laten fotograferen of filmen: hartelijk dank!
We hopen dat jullie het resultaat kunnen waarderen.

Tiva Pam (beeld en vormgeving)
Marc Räkers (tekst en interviews)

Hierbij nog wat interessante links.
De eerste is die naar de film van de Belgische Link, daar waar alles mee begon: The missing Link
Verder naar het filmverslag van de dag die we organiseerden als aftrap voor de introductie van de
opleidingen in Nederland: Armoede in de uitverkoop
Tenslotte de Kruispunt aflevering over de Utrechtse opleiding: Wie niet rijk is moet slim zijn

