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Inleiding
Bij de opleiding EDASU wordt uitgegaan van het tandemconcept. Dit is een manier van werken die
overgenomen is van de Vlaamse organisatie De Link. Tandemwerken houdt in dat er twee mensen
verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding, uitvoering en nazorg van een lesprogramma: een
docent en een afgestudeerde ervaringsdeskundige. Aan de hand van dit drieluik willen we inzicht
geven in wat hier allemaal bij komt kijken.
In het eerste deel (getiteld Tandemwerk in uitvoering) wordt een beeld gegeven van het
tandemwerken zelf. De volgende vragen komen hierbij aan bod:
-

Wat is de meerwaarde van het tandemwerken?
Wanneer functioneert het werken in een tandem?
Is het noodzakelijk om in een tandem te werken bij de opleiding van ervaringsdeskundigen in
armoede en sociale uitsluiting (EDASU)?

Het tweede deel (getiteld Introductietraining EDASU voor docenten) is een verslag van een training
die verzorgd is door een tandem dat landelijk ervaring heeft met het geven van tandemtrainingen.
Met deze training hebben diverse nieuwe EDASU-docenten en ervaringsdeskundigen een eerste
introductie ontvangen op het tandemwerken. In de training wordt ingegaan op de leefwereld van
mensen in langdurige armoede en wordt de kloventheorie uitgelegd. Er wordt stilgestaan bij wat het
werken in een tandem aan meerwaarde oplevert en wat de potentiële valkuilen zijn. Het vraagt
nogal wat van docenten en ervaringsdeskundigen om in gelijkwaardigheid verantwoordelijk te zijn
voor de groep en voor het leerproces.
In het derde deel (getiteld Coaching van een tandem) wordt het belang besproken van coaching voor
tandems die in de praktijk werken. Er komt veel kijken bij het samenwerken van twee opleiders met
totaal verschillende achtergronden. Daarom is niet alleen training vooraf van belang maar ook
coaching vanaf het moment dat de tandem lesgeeft.
We hopen dat dit drieluik het inzicht in tandemwerken vergroot. We zijn ervan overtuigd dat deze
manier van werken bijdraagt aan een veelzijdig, open en productief leerproces. Het is een manier van
werken die doorlopend in ontwikkeling is en waarbij telkens nieuwe inzichten opgedaan worden.
In de slotbeschouwing wordt ingegaan op de lessen die uit het tandemwerk in het onderwijs te
trekken zijn voor andere werkvelden.
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Tandemwerk in uitvoering
Inleiding: met z’n tweeën voor de klas
De Belgische organisatie De Link heeft een voorkeur voor het tandemconcept. Dat houdt in
dat er twee mensen voor de klas staan: een docent en een afgestudeerde
ervaringsdeskundige. Dit concept is ook uitgangspunt voor EDASU.
Wat komt er kijken bij het werken in een tandem voor de klas?
Bij het tandemwerken is het van belang dat de tandempartners vantevoren goed bepalen
wie welk deel van het lesprogramma voor zijn rekening neemt. Beide partners beginnen
vanuit hun een eigen expertise. Een stapje verder vullen ze elkaar inhoudelijk aan vanuit hun
verschillende perspectief. Hierdoor krijgt het werken met z’n tweeën ter plekke voor de
groep een extra meerwaarde.
Er zijn een aantal teksten die inzicht geven in het werken in tandems. Onder andere ‘De
kracht van Ervaring’ van De Link en ‘Eerste indrukken van het Tandemontwikkeltraject’. In
dit laatste werk worden de effecten van het werken in tandems op de Hogeschool van
Amsterdam besproken.1
In het navolgende willen we het werken in een tandem binnen de EDASU-opleiding in beeld
brengen. Daarvoor hebben we bestaande tandems geïnterviewd . De belangrijkste vragen
waren:
- Wat is de meerwaarde van het tandemwerken?
- Wanneer functioneert het?
- Is het noodzakelijk om in een tandem te werken voor de EDASU-klas?

1

“De Kracht van Ervaring, training voor tandems in armoedebestrijding in Nederland, vzw De Link”, 2014.
“Eerste indrukken van het Tandemontwikkeltraject, een explorerend onderzoek naar een training in
ontwikkeling voor tandems van ervaringsdeskundigen en docenten / trainers”, P.L.F. Sedney & L.E. Remmelink,
Hogeschool van Amsterdam, 2016
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1. Wat is de meerwaarde van het tandemwerken?
De Link als voorbeeld
Het concept van tandemwerken heeft EDASU overgenomen van De Link. Bij tandemwerk gaat het
erom dat er lesgegeven wordt door een ervaringsdeskundige en een docent. Zo kunnen twee
perspectieven inzichtelijk gemaakt worden: dat van degene die in langdurige armoede en sociale
uitsluiting is opgegroeid en dat van degene die uit de burgerlijke middenklasse komt en die zijn
kennis over armoede vooral op theoretische wijze heeft eigen gemaakt.
De Nederlandse docenten hebben hierin een introductie vanuit De Link gekregen. De docent van De
Link, ook wel procesbegeleider genoemd, gaf bij deze introductie de les, de ervaringsdeskundige zat
erbij. Een Nederlandse docent die hierbij aanwezig was, zei: “De ervaringsdeskundige – ze zit erbij!
Waarom zit zij erbij? Waarom noemen ze dat een tandem? Is dat de Vlaamse manier van
tandemwerk?”
Een Nederlandse ervaringsdeskundige die ook aanwezig was stak van deze introductie op dat werken
in een tandem draait om gelijkwaardigheid, elkaar aanvullen en samen zoeken naar meerwaarde.
Deze ervaringsdeskundige vond het juist fijn om te zien dat de ervaringsdeskundige van De Link met
weinig woorden aanwezig kon zijn: ‘“Zo was ik ook. Er zijn er dus meer zo.’” Dit toont aan dat een
situatie heel verschillend geïnterpreteerd kan worden. Wat voor de docent onbegrijpelijk was, werd
door de ervaringsdeskundige herkend als betekenisvol.
De rol van de ervaringsdeskundige
Pas in de uitvoering van de verschillende opleidingen in Nederland is duidelijk geworden wat precies
de rol van de ervaringsdeskundige in de tandem is. Kort gezegd komt het erop neer dat de
ervaringsdeskundige het ‘geweten’ van de opleiding is. Zij2 voelt aan hoe de studenten er in de klas
bijzitten. Zij weet of de lesstof overkomt en of het aanbod van de opleiding aansluit bij de
verwachtingen van de studenten.
De docent dient krachtig en autonoom te zijn. Hij moet kunnen signaleren en interveniëren en goed
kunnen verwoorden. Hij moet ook overwicht houden. Dat betekent dat hij zelfstandig keuzes maakt
maar niet impulsief reageert. De ervaringsdeskundige in de tandem kan intuïtief meegaan in de
beweging van de groep, maar blijft daar tegelijk ook boven staan doordat zij zich van haar rol bewust
is.
De ervaringsdeskundige is ook rolmodel voor de studenten. Het maakt uit of zij tegen een student
zegt: “Je kan het!” Een ervaringsdeskundige vertelde in een van de interviews dat een student bij
haar kwam met vragen over hoe zij iets precies deed. In plaats van dat zij een verhaal tegen de
student hield, nam zij hem mee in haar netwerken. Ze liet in de praktijk zien hoe iets gedaan werd.
Dat werkt vaak veel beter dan een algemene uitleg.
2

Omwille van de duidelijkheid zetten we in dit voorbeeld een mannelijke docent tegenover een vrouwelijke
ervaringsdeskundige.
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De houding van een ervaringsdeskundige in de klas kan zijn dat deze in haar mimiek laat zien dat ze
een andere mening heeft dan de docent. In haar rolopvatting is zij dan deel van de klas. Dit doet zij
om het perspectief van de leefwereld van mensen in armoede inzichtelijk te maken. Tegelijk dient
een ervaringsdeskundige het vermogen te hebben om neutraal te blijven, dus de docent niet af te
vallen. Vooraf bespreekt de tandem hoe een thema behandeld wordt. Uitgangspunt is altijd dat
duidelijk wordt wat de verschillende perspectieven zijn. Achteraf evalueren ze of dit gelukt is.
Laat duidelijk zijn dat de ervaringsdeskundige geen assistent is die als illustratie dient voor het
verhaal van de docent. Dit is een voor de hand liggende manier van werken maar is kleinerend voor
de ervaringsdeskundige en werkt bovendien contraproductief.
De rol van de docent naast de ervaringsdeskundige in een tandem
Naast de ervaringsdeskundige staat dus de docent. Deze moet vooral veel afleren. Hij moet
bijvoorbeeld zijn eigen lesprogramma kunnen loslaten. Hij dient zich bewust te zijn van zijn eigen
(middenklasse-) achtergrond. Hij moet weten hoe hij zijn eigen achtergrond kan gebruiken ter
illustratie van de kloventheorie. Deze theorie staat centraal in het gedachtegoed van De Link en
wordt ook als ondergrond voor de benadering van EDASU gebruikt. Zie het Leerplan.
We zetten de docent en ervaringsdeskundige in het navolgende naast elkaar. Daar waar de docent
boven de stof staat, staat de ervaringsdeskundige in de stof (ze maakt zelf in haar leven deel uit van
de onderwerpen/kloven die aan de orde komen). De docent moet de context kunnen schetsen en
goed kunnen uitleggen waarom iets behandeld wordt in de les. Hij heeft vakinhoudelijke kennis. Hij
kent het onderwijskader, geeft structuur aan de les en heeft het overzicht wat er aan opdrachten
moet gebeuren om het examen goed af te ronden. De docent heeft oog voor leervoorkeuren.
De ervaringsdeskundige brengt eigen ervaringen in als de situatie daar om vraagt. Zij signaleert
problemen bij de studenten die de docent ontgaan. Zij benadert de studenten in eerste instantie
vanuit haar eigen ervaring. De ervaringsdeskundige is een critical friend van de docent. Zij signaleert
waar deze de aansluiting met de groep kwijtraakt of een onbegrijpelijk perspectief hanteert. De
ervaringsdeskundige is ‘meerzijdig partijdig’, dat wil zeggen, zij kiest partij en brengt begrip op voor
alle partijen bij een conflict. Een voorbeeld: een ervaringsdeskundige merkt dat een student
geblowed heeft in de pauze. Zij spreekt de student aan met: ‘Ik ruik dat je hebt geblowed. Ik snap dat
wel maar dat is niet handig op school. Ik laat het hier even bij maar de volgende keer meld ik het wel
bij jouw coach.’ Aan de ene kant kiest zij dus partij voor de student (zij begrijpt hem). Aan de andere
kant is zij loyaal aan de opleiding (de volgende keer gaat zij het melden). De ervaringsdeskundige kan
gedrag van studenten duiden. Zij signaleert wanneer een student dreigt af te haken of wanneer er
iets in de groep speelt. De ervaringsdeskundige heeft een brugfunctie en een voorbeeldrol.
De ervaringsdeskundige moet specifiek zijn en zich kunnen inleven in de pijn van de studenten. De
docent moet algemeen inzicht hebben en van de pijn bij de studenten weten. De docent kan
studenten confronteren met de realiteit van de buitenwereld als de situatie daar om vraagt. De
docent heeft oog voor de leerpunten en kansen voor de studenten en biedt ruimte voor eigen
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ervaringen. De ervaringsdeskundige stimuleert solidariteit onder de studenten, laat zien hoe
studenten van elkaar kunnen leren en doet een appèl op wat de studenten bindt.
De docent bewaakt de omgangsnormen en borgt een veilig leerklimaat. De ervaringsdeskundige
ondersteunt bij het maken van afspraken en geeft duidelijkheid aan studenten.
Tot slot, om niet een kloof tussen de docent en de ervaringsdeskundige zelf te creëren, moeten zij
bereid zijn om elkaars rol over te nemen. Het moet niet zo zijn dat de ervaringsdeskundige altijd
degene is die haar levensverhaal vertelt. De ervaringsdeskundige is meer dan ‘het voorbeeldje’. De
docent is niet bang om ook zijn levenservaring bespreekbaar te maken.
Tandemwerken als benadering
Het tandemwerken is zeker geen methodiek. Zoals Andries Baart met zijn theorie van de presentie
benadrukt: het is een benadering. Bij een methodiek wordt elke stap verantwoord vanuit de
methode. In een benadering wordt elke stap verantwoord vanuit de relatie.
De mensen en hun ervaringen staan voorop in het tandemwerken; de communicatie en de
verschillen van mening spelen op het niveau van relaties en emoties. In het leerplan EDASU komen
we tot 5 rollen waarmee de ervaringsdeskundige zich in het werkveld positioneert: bruggenbouwer,
kwartiermaker, rolmodel, bondgenoot en kritisch adviseur. Deze zijn allemaal relationeel van aard.
Tijdens de introductie bij De Link konden we goed zien waar de kracht lag van de
ervaringsdeskundige in de tandem. Zij liet zien dat ze een conflict kon benaderen vanuit de beleving
van verschillende betrokkenen. Zij kon alle mensen het gevoel geven dat ze gelijk hadden. Zoals
eerder opgemerkt noemen we dat ‘meerzijdige partijdigheid’. Hiermee gaf zij alle deelnemers een
leerervaring en voelden mensen zich meer met elkaar verbonden. Zij kon ook de stap maken naar
wat een onderwerp, b.v. een kloof, met je leefwereld te maken heeft. Dat kan een abstractie blijven
wanneer je als docent alleen staat. Om een onderwerp, inclusief de onderliggende spanningen,
conflicten, twijfels en teleurstellingen, invoelbaar te maken, helpt het als de ervaringsdeskundige een
‘zetje’ geeft met een voorbeeld uit haar eigen leven. Als tandem kun je de meerzijdige partijdigheid
beter diepgang geven: niet alleen conceptueel maar ook emotioneel en zelfs spiritueel.
Het is de kunst voor de tandempartners om hun perspectieven naast elkaar aan de orde te stellen. Ze
zijn allebei op een bepaalde manier ‘waar’. Het perspectief van de docent is meer dat van de
wetenschappelijke kennis, dat van ervaringsdeskundige van de ervaringskennis. Soms vullen deze
kennissoorten elkaar aan, maar soms ook leidt het verschil tot grote dilemma’s. Je ervaart dat de zon
om de aarde draait, maar toen wetenschappers in de 16e eeuw aantoonden dat het andersom lag,
moesten ze dat bewijs schielijk intrekken om niet vervolgd en vermoord te worden (Galileo Galilei).
Wetenschappelijke kennis kan soms pijnlijk botsen met hoe mensen die kampen met langdurige
armoede zichzelf en de wereld zien. Docent en ervaringsdeskundige hebben dus allebei hun eigen
specifieke kwaliteiten om zulke dilemma’s het hoofd te bieden. Daarbij is het belangrijk voor
ervaringsdeskundigen dat ze de ruimte hebben én voelen om te groeien.
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Ervaringsdeskundige in strijd met zichzelf
Essentieel is dat de ervaringsdeskundige voor de studenten de ervaringsdeskundige kan blijven. Zij
moet niet vergeten hoe het is om arm te zijn en om de pijn te voelen van uitgesloten te zijn.
Als de ervaringsdeskundige lid van een tandem wordt, stapt zij in een andere wereld, een wereld met
regels en protocollen, een ‘systeemwereld’. Zij wordt onderdeel van een instituut. Zij zit in een team,
werkt vanuit didactische uitgangspunten en is onderdeel van een systeem. Tegelijk werkt een
ervaringsdeskundige vanuit het hart, het blijft mensenwerk voor haar.
Er vindt bij de ervaringsdeskundige een continu gevecht plaats tussen de nieuwe
systeemverantwoordelijkheid en de noodzaak om ervaringsdeskundige te blijven. Het is de kunst om
trouw te blijven aan de bron van de ervaringen en deze bron fris te houden. Dat gaat niet altijd
vanzelf. Ook de ervaringsdeskundige vergeet soms de knelpunten waar zij in het verleden tegenop
liep. Zo kan zij soms verrast worden als een student zich niet aan een belafspraak houdt omdat hij
geen beltegoed had. Dat is dan pijnlijk.
Tegelijkertijd blijft de ervaringsdeskundige ook kwetsbaar. Het is een zeer langdurig proces voor de
ervaringsdeskundige om de gewoontes van de oude vertrouwde omgeving te doorbreken. Bovendien
leidt het vaak tot verwijdering van vrienden en familie. Het voelt vaak alsof zij tussen twee werelden
is komen te staan. De oude wereld, waar zij verwijderd is geraakt van oude bekenden. En de nieuwe
wereld, waar zij zich nog steeds niet echt thuis voelt.

2. Wanneer functioneert het werken in een tandem?
De reden om in een tandem te werken is om te kunnen werken met zowel de ervaringen van mensen
in armoede als de inzichten en kennis van de docent. Ervaringsdeskundige en docent hebben een
verschillende rol in het geheel. Ze moeten inzicht in elkaars leefwereld krijgen en begrijpen welke
belemmeringen en uitdagingen bij die wereld horen. Als het goed is ontstaat er een verbondenheid
tussen de twee in de tandem die hen in staat stelt een meerwaarde te creëren voor de groep. Het is
het beste als ook de studenten zoveel mogelijk meekrijgen van de dynamiek in de tandem. Daardoor
leren ze dat vertrouwen kan groeien. En ze kunnen zien dat als onderling vertrouwen sterk is dat de
samenwerking tegen een stootje kan. Het succes van tandems hangt samen met de mate waarin de
tandempartners pijn, misverstanden en onbegrip over elkaar kunnen omzetten in erkenning,
waardering en kansen. Tandemwerk is een groeimodel.
Van ervaringskennis naar theoretische kennis
De ervaringsdeskundige is als geen ander in staat om duidelijk te maken wat voor kloven er bestaan
tussen de levens van de armen en de niet-armen. Daarom worden er gesprekken georganiseerd
waarbij de ervaringen van de ervaringsdeskundige centraal staan. Deze gesprekken kunnen helpen
om de eerdergenoemde kloventheorie te verhelderen.
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De tandempartner, de docent, kan dienstbaar zijn door zo’n gesprek te leiden. Het is in eerste
instantie een gesprek tussen de tandempartners. Daarna kunnen de studenten actief betrokken
worden. Ook zij kunnen vragen stellen. Dit is echter niet eenvoudig. De vragen kunnen moeilijk zijn,
of ze kunnen pijn doen. De tandem doet er daarom goed aan van tevoren in te schatten hoe het
gesprek zal verlopen en waar kwetsbaarheden liggen. Ook is het goed om grenzen te stellen: er hoeft
niet over alles gepraat te worden. De docent kan vervolgens optreden als een betrokken
gesprekspartner, die het gesprek niet alleen inhoudelijk volgt, maar ook sturing geeft aan en de
groep inzicht geeft in het proces dat plaatsvindt tijdens het gesprek. De docent kan daarbij de groep
feedback geven over het verloop van het gesprek en de rol die de groep daarin heeft gespeeld. Zo
wordt bijgedragen aan het leerrendement. De processen worden nabesproken op inhoud en op
didactiek.
Het gesprek kan op de volgende manier plaatsvinden:
1 De ervaringsdeskundige vertelt aan de groep welke ervaringen zij heeft opgedaan in haar leven. Zij
plaatst die ervaringskennis in het teken van het thema dat op dat moment centraal staat.
2 De tandem probeert het ervaringsverhaal in een tweegesprek te verdiepen. Voorbeelden uit de
praktijk kunnen daar een rol in spelen. Ervaringen van collega’s kunnen worden meegenomen.
Hierdoor ontstaat inzicht en begrip bij de studenten. Dit inzicht leidt tot een vorm van praktische
kennis
3 Vervolgens komt er een gesprek op gang met de hele groep wat leidt tot verbreding van het inzicht.
Door dit inzicht te koppelen aan de uitgangspunten van De Link wordt de bestaande theorie gebruikt
als ondersteuning van het ontstane inzicht. Hiermee ontstaat theoretische kennis.
Hoe lukt dit?
Een ster maken van de ander
In het tandemwerk is het voor beide partners belangrijk om de focus van het werk te leggen bij de
partner en steeds de vraag te stellen: ‘Hoe kan ik van mijn tandempartner een ster maken?’ Beide
partners - de docent en de ervaringsdeskundige - moeten zich die vraag stellen. Het is de enige
manier om niet in concurrentie te vervallen, maar om samen te werken aan een les of een project.
Naast de focus op de studenten en de lesstof komt er dus een focus bij, die op de tandempartner.
Vooral voor de docent vergt dit een omschakeling. Hij is immers gewend om zich te focussen op de
lesstof en de groep waaraan hij lesgeeft. Bij de voorbereiding stemt hij zijn les zoveel mogelijk af op
de groep en op de individuele studenten. De voorbereiding is vooral gericht op de stof, waarbij de
vraag centraal staat hoe er het beste aangesloten kan worden bij de behoefte en de cultuur van de
groepsleden. Bij de uitvoering van de lessen is de communicatie tussen docent en groep erg
belangrijk. Snappen de studenten de stof? Snapt de docent de studenten? Snappen de studenten de
docent? Kunnen de kloven tussen student en docent overbrugd worden? Wat voor houding hoort
daarbij?
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Bij tandemwerk komt daar nog iets bij. Naast de studenten is er ook nog een tandempartner, die in
gelijkwaardigheid met dezelfde mensen, met dezelfde stof en met eigen inzichten, hetzelfde doel wil
bereiken, namelijk een zo intensief mogelijk leerklimaat scheppen voor de studenten. Dat vraagt
nogal wat van de docent. Naast de vraag hoe de studenten zo goed mogelijk op het examen
voorbereid worden, komt ook nog de vraag hoe de tandempartner kan schitteren in dat proces.
Welke ruimte is er voor de ervaringsdeskundige en de inzichten die zij meebrengt? Welke ruimte is er
voor de dingen die zij belangrijk vindt en die misschien afwijken van de prioriteiten die de docent
stelt? Dit is extra belangrijk omdat de ervaringsdeskundige niet vanzelfsprekend gewend is om
ruimte in te nemen en even belangrijk te zijn.
Elkaar de ruimte geven en improviseren
Gelijkwaardigheid is een belangrijk thema voor het werken in een tandem. Dat blijkt een van de
lastigste waarden om te realiseren. Immers, de kloventheorie geldt ook voor de tandempartners zelf.
Gelijkwaardigheid kan alleen bereikt worden door ruimte te geven aan de ander en elkaar de vrijheid
te geven om te improviseren. Als de ene partner het voortouw neemt, dan steunt de andere partner
hem of haar. Degene die de regie heeft, krijgt volledig de ruimte van zijn of haar partner. En de
erkenning. Beiden zijn 100 procent met de ander bezig.
Tandemlessen worden goed samen voorbereid. De tandempartners zijn erop bedacht dat de
studenten hen uit elkaar proberen te trekken. Daarom is het belangrijk om duidelijk te zijn naar
studenten dat alles overlegd en besproken wordt met de tandempartner.
Twee soorten vragen kunnen gebruikt worden om een les in te gaan:
- Naar de groep toe: Wat is er deze week gebeurd?
- Aan de hand van een eigen verhaal: herkennen jullie dit? In dat geval stelt de tandem voorop
wat henzelf is overkomen.
Voor een docent betekenen deze vragen dat ze los kunnen komen van hetgeen ze in de
docentenopleiding geleerd hebben. Een van de docenten zei een keer: “Je kunt me nog meer
vertellen met die ervaringsdeskundigen – ik moet wel mijn lesprogramma draaien!” Dit is precies hoe
het niet moet. We moeten af van het idee dat de docent het allemaal weet en dat het plan (aanbod)
voorrang heeft. Tegelijkertijd is dit een mooi voorbeeld van de spanning tussen het rationele van de
systeemwereld en het relationele van de leefwereld. De systeemwereld meet, omwille van de
geldigheid van het certificaat of diploma, vorderingen van studenten aan vooraf vastgestelde eisen
en richtlijnen. Het relationele van de leefwereld stelt hun relatieve groei en empowerment voorop
en richt zich daarbij ‘organisch’ op wat al doende aan kwesties en kansen zichtbaar wordt (zie voor
deze spanning verder de slotbeschouwing van dit boekje).
Toestemming vragen
Zoals degene die voor op de tandem zit, de koers bepaalt, zo geeft degene die voor de klas staat
inhoud aan de les. Wanneer er gewisseld wordt op een tandemfiets, wordt dat overlegd en wordt er
gestopt met fietsen om van zitplaats te wisselen. Zo ook voor de klas. Wanneer de partner iets wil
toevoegen vraagt hij of dat kan. Als degene die op dat moment voor de klas staat dat niet wil dan kan
hij ook echt zeggen: ‘Nu even niet inbreken, ik wil eerst mijn verhaal afmaken’. Bij het wisselen moet
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er dus echt gestopt worden. Het tandem besluit samen tot wisselen. Pas dan kan de ander de les
overnemen.
In het begin zullen de tandempartners veel onderling moeten afspreken. Het is belangrijk dat
studenten dit ook bewust meemaken omdat het in het werkveld niet anders zal zijn. Daarom is het
goed als teampartners voor de klas toestemming aan elkaar vragen om wat te kunnen zeggen. Taal
ontwikkelt zich, mensen begrijpen elkaar niet automatisch. Op den duur gaat dat steeds beter en
hoeft er steeds minder overlegd te worden. Daardoor zal er meer ruimte komen voor improvisatie
voor de klas.
Regisseur en scanner
Wanneer tandempartners een poosje met elkaar werken, groeit het onderlinge vertrouwen. Dan kijkt
degene die lesgeeft naar de partner om te checken of de aansluiting met de groep er nog is. De ander
scant de groep en neemt de onzekerheid voor de lesgevende docent weg. Deze wisselwerking
versterkt het zelfvertrouwen.
De docent heeft een bevestiging nodig. Daardoor kan hij zich focussen op wat hij wil vertellen. De
ervaringsdeskundige kan aan de docent laten zien of hij al of niet verbonden is met de groep. Zo ja,
dan gaat hij door. Zo niet, dan gaat hij afronden. De docent kan zich hierdoor richten op de inhoud.
Wanneer er iets gebeurt in de groep, dan kan het belangrijk zijn dat zijn tandempartner de regierol
overneemt.
De ervaringsdeskundige van De Link liet goed zien wat de meerwaarde van haar rol was. Op een
gegeven moment, toen de procesbegeleider (= docent) klaar was met zijn verhaal, vroeg zij aan
iemand: “Je keek net zo, wat gebeurde er?” Door te scannen kan de ervaringsdeskundige de hele
groep er bijhouden.
Het scannen lijkt van nature meer een expertise van de ervaringsdeskundige te zijn. Sommige dingen
kan de ervaringsdeskundige ook beter uitdrukken dan de docent. De docent kan bij negatief gedrag
van een student denken: “Wat een onzin”, of: “Dit is een teleurstelling. Wat schiet deze student in de
slachtofferrol.” Terwijl de ervaringsdeskundige gaat achteroverleunen. Ze toont zich een voorbeeld
en maakt de aansluiting. Ze geeft aan dat ze bereidwillig is om met de student in gesprek te gaan.
Wat de ervaringsdeskundige op dat moment met haar gedrag uitdrukt is: kijk eens naar jezelf. Ze
houdt de student een spiegel voor. De ervaringsdeskundige begrijpt wat er gebeurt. Ze kan zeggen:
“Dat had ik 10 jaar geleden ook zo gedaan”. Als het niet meteen lukt, moet je er dieper op ingaan of
op een andere manier proberen je doel te bereiken.
In de loop der tijd gaat de docent ook beter zien wat er gebeurt. Hierdoor ziet hijzelf ook beter of
iemand ergens mee zit. Dan kan hij doorvragen. Wat is er aan de hand? Hij probeert te kijken naar
wat er achter het verhaal zit. Zit er bijvoorbeeld eenzaamheid achter? Of verlatingsangst? De docent
geeft feedback en probeert de hele groep te betrekken. Zo leert iedereen ervan en zo leert iedereen
ook om op elkaar te vertrouwen.
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Opvangen van elkaar
De tandempartners hebben elkaar nodig om vooruit te komen. Ze moeten elkaar helpen in het
vinden van de eigen kracht. Wanneer de een onzeker is in een tandem, voelt de ander dat aan. Als de
docent het even niet meer weet dan moet hij erop kunnen vertrouwen dat de ervaringsdeskundige
‘doortrapt’, om het in fietstermen te zeggen. Als een docent er even doorheen zit, bijvoorbeeld
omdat hij net een pijnlijk eigen verhaal verteld heeft, moet hij ervan op aan kunnen dat de
ervaringsdeskundige het verhaal overneemt. En vice versa. De ander kan dan improviseren op basis
van de afspraken die in de voorbereiding gemaakt zijn.
In het tandemwerken is vertrouwen zeer basaal omdat beide partners elkaars vangnet zijn. Dit
onderlinge vertrouwen maakt het ook mogelijk dat de docent een onderdeel van de groep kan zijn.
Hij kan geraakt worden. Hij laat zien dat het oké is om je te laten raken.
Tandemwerken is werken aan een relatieopbouw. Het is voorgekomen dat een ervaringsdeskundige
tegen de docent zei: “Jij bent hier de docent”. Terwijl de behoefte van de docent juist is om soms
even niet de docent te hoeven zijn. Werken in een tandem begint ermee dat je elkaar ziet. De
ervaringsdeskundige heeft vaak de neiging onzichtbaar te willen zijn. Dit moet overwonnen worden.
Als er onderling vertrouwen is dan kan in een tandem de een de ander ook uit de tent lokken. De
ideale tandem bestaat niet. De kunst van een goed tandem is elkaar accepteren zoals je bent. Dingen
mogen misgaan, dat past juist goed als voorbeeld voor de studentengroep.
Samen ontwikkelen
Tandemwerken is vooral samen een prestatie neerzetten. De ervaringsdeskundige krijgt vaak te
horen: “Dat heb je goed gedaan. Ik vind het zo knap wat je nu doet. Wat ben jij gegroeid”. Maar
eigenlijk wordt de ervaringsdeskundige dan weer vergeleken met haar oude zelf, zij wordt
teruggeworpen op haar oude ik. En zij wordt als het ware losgeweekt van het tandem-duo. Het
geven van een compliment aan de ervaringsdeskundige miskent ook de rol van de docent: die wordt
vanzelfsprekend gevonden. Terwijl hetgeen de docent doet om de ervaringsdeskundige te laten
schijnen, juist niet de reguliere rol is van de docent.
Tandemwerken is een groeiproces. Er wordt door beide partners veel geleerd. En het is vooral ook
heel leuk. Het heeft een grote ‘funfactor’. De tandempartners kunnen elkaar plagen en veel plezier
met elkaar hebben.

3. Is het noodzakelijk om in een tandem te werken voor de EDASU-klas?
De noodzaak van het werken in een tandem ligt in het karakter van de groep waaraan lesgegeven
wordt. De studenten zijn opgegroeid in armoede en hebben de uitsluitingsmechanismen als kind aan
den lijve ondervonden. Ze staan wantrouwend tegenover autoriteit, protocollen en regels. Dit maakt
dat er meer nodig is om de studenten te laten groeien en verder te brengen dan bij een willekeurige
andere groep studenten. De geïnterviewde tandems lieten daarvan verschillende aspecten zien.
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Basiswantrouwen
Een van de docenten vertelde dat het wereldbeeld dat zij heeft meegekregen eruit bestaat dat
iedereen goed is, tot het tegendeel wordt bewezen. Ze heeft gemerkt hoe anders dat kan zijn voor
mensen die in armoede zijn opgegroeid. Voor hen is het vaak andersom: er is een basiswantrouwen
naar de wereld om hen heen. Iemand moet eerst maar laten zien dat hij het verdient om vertrouwd
te worden. Voor mensen uit armoede zijn professionals mensen die iets van hen moeten en iets van
hen willen wat ze niet kunnen geven. Ze kunnen extra geld aan de armen verdienen en ze kunnen de
situatie grondig verslechteren.
De studenten met een achtergrond in armoede zijn veel gevoeliger voor wat er in de directe
omgeving gebeurt dan mensen met een middenklasse-achtergrond. Ze lezen de mimiek van de
docenten en zijn continu alert. Dat kan heftige reacties geven in de klas.
Geven van feedback als basis in omgang
De studenten die in armoede zijn opgegroeid dragen ook veel trauma’s met zich mee. Daardoor
worden dingen die gezegd worden vaak persoonlijk opgevat in de zin van ‘Ik doe weer iets stoms’. Dit
is een patroon dat er levenslang ingesleten is en moeilijk af te leren is. Bij dit patroon hoort ook dat
iemand uit onmacht gaat schreeuwen, schelden en weglopen.
Feedback geven is dus lastig voor de docenten. Dit blijkt ook uit een oefening in geweldloze
communicatie die op de opleiding gedaan is. Bij deze oefening werd het beeld van een stoplicht
gebruikt als indicator van hoe iemand zich voelt. Bij groen licht zit iemand lekker in zijn vel, bij oranje
komt er onrust in het lijf en bij rood is iemand boos. Hoe zien groen en rood er voor de studenten uit,
was de vraag. Het bleek dat veel mensen direct van groen naar rood gaan zonder overgang. Een
andere belangrijke vraag was hoe mensen van rood weer terugkomen in het groen. Dit bleek een van
de beste lessen te zijn geweest die veel impact had.
Uit de oefening bleek ook hoe belangrijk het is om dingen beeldend te maken. Daarnaast is het
essentieel dat lessen goed ingedeeld worden. Met een kop, een romp en een staart.
Er is ook veel geoefend met feedback geven, bijvoorbeeld aan de hand van een spel dat gebaseerd
was op het tv-programma ‘Het Lagerhuis’. Nadat studenten met elkaar de discussie waren
aangegaan naar aanleiding van een stelling, werd er teruggekeken op hun optreden. En werd
besproken hoe ze het best hun punt kunnen maken en hoe ze anderen kunnen overtuigen. Ook werd
benadrukt dat het belangrijk is om zoveel mogelijk over een onderwerp uit te vinden. Zo leerden de
studenten zich eerst te informeren en na te denken alvorens een stelling in te nemen.
Een andere oefening was ‘Fins discussiëren’: dat houdt in dat de een de ander eerst helemaal uit laat
praten voordat hij zelf iets gaat vertellen.
Groepsdynamica
In een groep vinden doorlopend allerlei processen en conflicten plaats. Deze groepsdynamica kan
beter begeleid worden door een tandem dan door een individueel opererende docent. Wanneer
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bijvoorbeeld iemand wegloopt kan de het ene tandemlid er achteraan gaan terwijl het andere
tandemlid de rust terug kan laten keren in de groep.
De groepsdynamica is anders in een klas met studenten uit armoede dan met studenten met een
GGZ-achtergrond. Iemand uit armoede is in de basis wantrouwend tegen de buitenwereld en voelt
zich sneller persoonlijk aangevallen. Ook denkt iemand uit armoede snel dat hij overgeslagen wordt:
‘waarom hij wel en ik niet?’ De ervaringsdeskundige snapt die concurrentie. Het is een afgunst die
ontstaan is uit armoede. Suzanne Janssen laat in haar boek “Het Pauperparadijs” zien dat die
patronen diep van binnen zitten: ‘Ben ik het waard?’
Een van de docenten vertelde dat zij vergelijkbare groepen met een GGZ-achtergrond in haar eentje
begeleidt. In het begin van elke les doet zij altijd een check om te kijken hoe iedereen erbij zit waarna
er begonnen kan worden.
De lessen bij EDASU kennen veel heftiger processen. Dat komt omdat er grote verschillen zitten in de
aard van ervaringsdeskundigheid tussen mensen met een GGZ-achtergrond en mensen met een
armoede-achtergrond. De studenten met een GGZ-achtergrond hebben vaker gestudeerd in hun
jongere jaren en kunnen zich vaardiger uitdrukken. In de loop van hun herstelproces hebben mensen
met een GGZ-achtergrond al vaker naar zichzelf gekeken en hun reflectieve vaardigheden beter
ontwikkeld.
Voor mensen met een geschiedenis in armoede zijn er vaak geen kansen geweest om te studeren.
Soms hebben ze alleen de basisschool afgemaakt. Veel mogelijkheden waren afgesneden. Het
minderwaardigheidsgevoel zit bij hen vaak diep. Er is innerlijke pijn en een gekwetste binnenkant.
Ook deze pijn moet helen.
Conflicten productief maken
Voor EDASU is uitgangspunt dat er veel pijn en wantrouwen in de studentengroep aanwezig is.
Van de processen om dit te boven te komen kan veel geleerd worden. Conflicten zijn niet alleen
moeilijk maar kunnen ook helpen om dichter bij elkaar te komen.
Conflicten zijn vaak uitdrukking van gekwetste binnenkanten. Alle mensen die een opleiding gaan
doen bij EDASU hebben hier mee te maken. De docenten vragen regelmatig bij een conflict: ‘Herken
je het patroon?’ Een eenmalige uitbarsting is een incident, twee keer is opvallend, drie keer is een
patroon.
Conflicten kunnen gezien worden als voer om van te leren. Daar horen pittige groepsgesprekken bij.
Van belang is om goede regels bij de feedback aan te houden. Eerst moet zoveel mogelijk emotie
eruit. Ook is het van belang om niet in de ‘wij-vorm’ te spreken maar in de ‘ik-vorm’. Soms moet er
even een time-out ingelast worden. Het tandem laat daarbij zien dat ze meerzijdig partijdig is.
Bij studenten met een armoede-achtergrond zit veel pijn. En die pijn komt eruit! Het mooie is dat de
studenten binnen EDASU begeleid worden door iemand die de pijn (her)kent.
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Wanneer een docent alleen voor de klas staat en er ontstaat een conflict, dan neemt de docent vaak
een autoritaire houding aan om snel tot een oplossing te komen. Wanneer er een tandem voor de
klas staat dan kan de een de rol van mediator op zich nemen waardoor het conflict tot leermateriaal
omgevormd kan worden. En dat is juist wat nodig is om de ervaringsdeskundigheid in armoede en
uitsluiting te kunnen verdiepen.
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Introductietraining EDASU voor docenten
In de projectperiode van EDASU (2016 – 2018) zijn drie trainingen aan docenten voor de opleiding
EDASU verzorgd. De training is alle keren gegeven door dezelfde tandem, Heidi van der Laan, als
ervaringsdeskundige verbonden aan de Groningse opleiding, en Martin Pragt, als docent verbonden
aan de Utrechtse opleiding.
De training is in verschillende tijdslengten en in verschillende samenstelling van deelnemers gegeven:
•
•
•

Twee weekenden (april 2017) waarbij een landelijke mix van potentiële opleiders voor de
EDASU-opleidingen (docenten en ervaringsdeskundigen) aanwezig was.
Twee dagdelen (november 2017) voor nieuwe opleiders voor de opleiding EDASU in Drenthe.
Een dagdeel (juni 2018) voor nieuwe opleiders voor de opleiding EDASU in Eindhoven.

In de loop van de tijd is een lesprogramma ontstaan waarin de kern van een training aan nieuwe
opleiders, bestaande uit zes onderdelen, uitgekristalliseerd is. Hoe meer tijd er voor de training staat,
des te meer er de diepte ingegaan kan worden.
Om de kern van de introductietraining toe te lichten is van de laatste training (juni 2018) een verslag
gemaakt. Aan de hand hiervan wordt inzichtelijk hoe aan de nieuwe opleiders het gedachtegoed van
de Link overdragen wordt. Ook blijkt uit het verslag hoe de meerwaarde van het tandemwerk
verduidelijkt wordt.
Anke Fokkens, zelf ook ervaren tandemdocent, beschrijft de training en verdiept de werkwijze met
commentaar (in cursief).
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Training Ervaringsdeskundigheid in Armoede en Sociale Uitsluiting voor docenten
De zes onderdelen van de training:
1: Aanvang. Hierbij wordt kennis gemaakt en worden verwachtingen uitgesproken.
Algemene inleiding door de docent. Programma wordt doorgenomen.
2: Ervaringsdeskundige legt de kloventheorie uit en doet de oefening “Krijg toch allemaal de klere”.
Korte pauze
3: De docent legt de leefwereldentheorie uit vanuit eigen voorbeeld en doet oefening met kaartjes.
Opleiders (tandem) bespreken samen na.
Langere pauze (bij een tweedaagse training kan er de volgende dag verder gegaan worden)
4: De ervaringsdeskundige en de docent houden een inleiding over meerzijdige partijdigheid en
spelen een scene.
De groep geeft commentaar vanuit meerzijdige partijdigheid.
Korte pauze
5: Verdere vragen over armoede en uitsluiting.
Hierbij wordt onder andere duidelijk gemaakt wat het verschil is tussen de kennis over armoede die
opgedaan is in het ervaren van armoede en de kennis die opgedaan is uit de manier waarop
professionals armoedeproblematiek benaderen (diagnostiek, theorie e.d.).
6: Terugblik en evaluatie.

1. Aanvang met kennismaking en verwachtingen
Bij binnenkomst wordt iedereen door de docent begroet, een hand gegeven en welkom geheten.
Deelnemers reageren daarop door ook zelf de groep rond te gaan en handen te schudden. De docent
presenteert zichzelf door kort te vertellen over zijn eigen achtergrond. Nu is hij docent (een
opgeleide dramadocent) maar ooit was hij ook een ervaringsdeskundige. Hij zal gedurende de
training de rol aannemen van docent. Hij benoemt de onderdelen van het programma. Mensen
hebben deze in de mail gehad. Hij stipt kort de rol van de ervaringsdeskundige trainer aan. Hij zegt
dat we een rondje voorstellen/verwachtingen gaan doen en dat we onszelf daarbij verder zullen
introduceren.
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Commentaar:
Het werkt heel mooi als de trainers bij iedere cursist die binnenkomt opstaan en ze actief welkom
heten. Je zorgt ervoor dat iedereen zich gezien voelt en weet dat zijn of haar bijdrage in de training
belangrijk is. Het nodigt deelnemers uit zich op eenzelfde manier op te stellen.
Tip: Ik zou alle trainers (ook de ervaringsdeskundigen) aanraden dit te doen. Het verstevigt ook je rol
als trainer en gastheer/-vrouw.
Tip: ik zou het programma ook even op een flap schrijven (of op een PowerPoint of op papier
uitdelen). Niet iedereen leert op dezelfde manier. Het visueel ondersteunen kan helpen om dingen
beter te onthouden en geeft meer structuur en overzicht.

Er wordt een kennismakingsrondje gemaakt waarin verwachtingen worden uitgesproken.
Die verwachtingen lopen nogal uiteen. De een verwacht een antwoord op de vraag hoe je met
armoede en onrecht om moet gaan. De ander denkt dat er vooral ingegaan zal worden op het gevoel
van solidariteit. Ook hoopt iemand dat er aandacht zal zijn voor de verschillen en overeenkomsten
tussen mensen in armoede en mensen in GGZ-situaties. Verder komt de vraag op hoe mensen met
een achtergrond in armoede gemixt worden met mensen met een GGZ-achtergrond. Hoe voorkom je
dat het clubjes worden? En hoe ga je in de klas om met verschillend taalgebruik?
De ervaringsdeskundige trainer stelt zich voor. Ze vertelt vooral wat ze nu doet.
Er wordt in het kort verteld waarom deze training met z’n tweeën gegeven wordt. Verschillende
achtergronden zodat je elkaar kunt aanvullen. Twee ogen zien meer dan een.
Commentaar:
Het voorstellen door middel van verwachtingen werkt goed. Je voorkomt ellenlange verhalen over het
leven van mensen en hun activiteiten. Door te praten over verwachtingen krijg je ook meteen een
indruk van hun kennis /ervaring met en over armoede. Het gesprek gaat direct over de inhoud van de
workshop. Je kunt verwijzen (afkappen indien nodig) met ‘daar gaan we het straks over hebben’
waardoor je hen warm maakt. Je kunt er later op terug komen: ‘in het begin zei je …, nou dat gaat
hierover’. Hierdoor laat je zien dat je mensen gehoord hebt. Bovendien maak je ze gelijk weer attent.
Tip: Bij de uitleg over waarom deze cursus met z’n tweeën gegeven wordt, kun je wat uitgebreider
ingaan op het belang van tandemwerk. Je kunt ook verwijzen naar het werk dat deze cursisten straks
gaan doen als opleiders. Dat zal immers plaatsvinden in tandems. En ook in het werk waar de
studenten van deze cursisten voor opgeleid worden, wordt vaak in tandems gewerkt. Je kunt hier ook
alvast een verwijzing maken naar de kloventheorie en leefwereldentheorie die later in het
programma aan bod komen.
Tip: Bij deze cursus zijn beide docenten ervaringsdeskundigen. Misschien is het nog sterker om een
tandem te hebben bestaande uit iemand met ervaring in armoede en een docent zonder die ervaring.
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Je kunt dan beide perspectieven laten zien. Bovendien komt dat overeen met de manier waarop bij
EDASU lesgegeven wordt.

De docent houdt een introductie over armoede in de actualiteit. Hij vertelt over een voorbeeld in
Rotterdam waar een kind op school zijn brood deelde met een kind in de klas dat zonder eten naar
school ging. ‘Het gaat goed met Nederland, er is heel veel hulp’, zegt de docent. ‘Maar toch groeit
het probleem van de armoede. Waarom is dit? Hebben we de ‘armen’ nodig om te laten zien hoe
goed we het doen? Of laten de armen zien dat ze het zelf kunnen?’ Wat is de rol van de
ervaringsdeskundige?
‘Alles wat je voor mij doet, zonder mij, doe je tegen mij – Gandhi’. Armoede is contextueel. Het
drukt de kloof uit tussen jou en de rest van je omgeving.
Commentaar:
Mooie introductie om te laten zien hoe actueel armoede in Nederland is. Hoe het ingebakken zit in het
systeem. Mooie trigger ook om na te denken over de rol van ervaringsdeskundigheid in armoede. Bij
een training met meer tijd zou je hier nog meer aandacht aan kunnen geven met meer voorbeelden/
artikelen/ filmpjes/ cijfers etc. En deze dan later koppelen aan de kloventheorie en aan de kennis over
de verschillende leefwerelden. En over raakvlakken tussen armoede en GGZ (60 procent van de
patiënten in de GGZ kampt met langdurige armoede).

De docent geeft het woord aan de ervaringsdeskundige trainer die de kloventheorie gaat uitleggen.
De docent zegt dat ze soms bij elkaar zullen inbreken. Dit is niet om elkaar af te vallen, maar om
elkaar aan te vullen. De ervaringsdeskundige bevestigt dit.
Commentaar:
Mooi. Hier laten jullie voor de groep even zien hoe je samen kunt werken als tandem.

2. De ervaringsdeskundige legt de kloventheorie uit en doet de oefening ‘Krijg toch allemaal de
klere’
De ervaringsdeskundige begint met te zeggen dat kloven diep en hardnekkig zijn. Je kunt ze niet
zomaar even overbruggen. Eerst gaat zij in op de structurele kloof. (De docent onderbreekt: ‘vind je
het goed dat ze vragen stellen?’ Dat is goed.). De ervaringsdeskundige vertelt dat het leuk kan zijn
om ‘gezellig spelletjes te doen’. Dat is aangenaam en kost niet veel geld. Maar het wordt anders als
het niet anders kan omdat er geen geld is voor andere activiteiten. We praten er ook over waarom
arme mensen soms toch een grote tv hebben. Dat komt vaak omdat ze iets zoeken om erbij te horen.
Om hun kinderen iets te kunnen geven. Omdat ze comfort zoeken in al hun ellende. Omdat het op
afbetaling gekocht kan worden. Dit alles ondanks dat ze het eigenlijk niet kunnen betalen.
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Er ontstaat een gesprek in de groep met verschillende praktijkvoorbeelden die vanuit het perspectief
van de systeemwereld en het perspectief van de mensen in armoede bekeken worden. Het gaat over
‘het gevoel hebben er niet toe te doen’, over ‘de energie die veel regelingen kosten terwijl die
energie er niet is’, over ‘schaamte en niet om hulp durven/willen vragen’, over ‘ontmoedigd zijn’ en
‘wantrouwen’.
Ook komt naar voren dat als iemand een strafbaar feit heeft gepleegd de hulp vaak stopgezet wordt.
Terwijl het strafbare feit er juist op wijst dat extra hard hulp hard nodig is. De ervaringsdeskundige
geeft aan wat ‘dromen’ voor haar betekent. Zij vertelt dat zij dat eigenlijk nooit kon. Deelnemers met
een GGZ-achtergrond vertellen over de armoedeval.
De docent grapt naar de ervaringsdeskundige: “Welke kloven heb je nu allemaal behandeld?”
Commentaar:
Deze laatste opmerking is een respectvolle en luchtige manier om te laten zien dat het een goed
gesprek is en om even weer structuur aan te brengen in de les.
De ervaringsdeskundige legt de andere kloven kort uit. Ze grapt dat ze het tempo erin zal houden. De
trainers geven elkaar complimenten en zeggen dat ze het tot nu toe goed gedaan hebben.
Commentaar:
Tip: ook hier kan het helpen om de kloven even kort op een flap te zetten, en/of een korte uitwerking
op papier uit te delen. Hierdoor wordt de informatie ook beter onthouden.

De liedtekst ‘Krijg toch allemaal de klere’ van Danny de Munck (Ciske de Rat) wordt uitgedeeld. In
duo’s kijken de deelnemer welke kloven ze herkennen in de tekst. Bij de nabespreking wordt gesteld
dat mensen die in de verdrukking zitten ’probleemeigenaar’ zijn. Dat wil zeggen dat er uitgegaan
moet worden van het perspectief van armen (hun wijze van kijken en beleven). Net als dat gebeurt in
‘Krijg toch allemaal de klere’, wat vanuit het perspectief van Ciske gezongen wordt.
Sommige deelnemers hebben moeite met de absolute scheiding tussen GGZ en armoede. De groep is
op zoek naar verbinding. ‘Het maakt niet uit wat je hebt meegemaakt, wel dat je eruit bent gekomen
en hoe je dat hebt gedaan’, zegt een van hen. De groep is het met hem eens. Er wordt gepraat over
het woord ‘herstel’. De deelnemers benadrukken het belang van ‘een verhaal van hoop en
vertrouwen’.
Naar aanleiding van de krachtenkloof wordt ook de vraag gesteld of je altijd het perspectief van
armoede voorop moet stellen. Verder vraagt men zich af of mensen in armoede alle kloven
herkennen. De docenten geven de tip om eens de ‘’Krijg toch allemaal de klere’-oefening te doen
met memoblaadjes (post-its). Dan kunnen deelnemers de tekst van het lied eerst individueel scannen
op kloven en wat ze ontdekken op memoblaadjes schrijven. Deze uitkomsten kunnen vervolgens per
couplet met zijn allen in de groep uitgewisseld worden. Tot slot kan gekeken worden naar wat je van
elkaar niet begrijpt.
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Commentaar:
Mooie simpele en snelle oefening die de deelnemers even laat stoeien met de kloven zodat het beter
beklijft. Ook mooi omdat het een lied is dat bijna iedereen kent maar bij veel mensen niet meteen
deze associatie oproept. ‘O ja, dit is dus ook armoede, o het is in veel meer situaties om ons heen
maar we zien het vaak niet of benoemen het niet zo’

3. De docent legt de Leefwereldentheorie uit vanuit eigen voorbeeld en doet oefening met
kaartjes
De docent tekent (na mijn tip in de pauze om dingen visueel te maken) de twee leefwerelden als
twee bergen op de flap. De ervaringsdeskundige kan de brug zijn of samen met de tandempartner de
brug bouwen tussen de twee bergen.
‘Het probleem is niet opgelost als je verbinding hebt met elkaar’, zegt de docent. ‘Dan kun je pas
beginnen. Door de brug zijn de kloven tussen de leefwerelden niet weg. Die gaan echt de diepte in’.
’Armoede is een onrecht’, zegt hij. ’Het wordt mensen aangedaan’.
De docent vertelt (een deel van) zijn eigen verhaal. Over hoe hij eerst een priester zoals Don Bosco
wilde worden. Don Bosco zette zich in het 19eeeuwse Italië in voor goede arbeidscontracten en
betere sociale huisvesting. Maar priester worden en het klooster in gaan ging niet, want hij was niet
goed in staat om zijn impulsen en behoeftes te beheersen. Toen wilde hij acteur worden. Want als
acteur kun je werelden creëren. Kun je zijn wie je wilt zijn en word je gezien. Kunst en cultuur pasten
echter niet in de wereld waarin de docent is opgegroeid. Hij stapte van de ene leefwereld (een
boerenomgeving) in de andere (toneel en drama). ‘Je wordt het nest uit gegooid’, ‘je bungelt
ertussen, je hoort nergens meer thuis’.
Er is herkenning in de groep en er komen eigen voorbeelden. Over die brug lopen tussen die twee
werelden is eerst eng. Als je er vaker over gaat wordt dat minder. Vraag uit de groep: ‘Wat hebben
jullie dan gedaan om de kloof te overbruggen?’ De ervaringsdeskundige trainer vertelt hoe de
opleiding van de Link haar heeft geholpen. En hoe lastig het voor haar is om tussen de twee
werelden in te zitten. Ze heeft mensen verloren uit de oude wereld en ze heeft de nieuwe wereld
beter leren kennen. Maar ‘je kunt een kind uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit het kind’.
Commentaar:
Het beeld van de twee bergen met de hangbrug werkt goed. Je ziet dat iedereen het in zijn
aantekeningen overneemt. Een duidelijke beeldspraak die veel helder maakt. Het valt mij op dat de
docent wel regelmatig aan de ervaringsdeskundige het woord geeft. De ervaringsdeskundige neemt
niet snel zelf het woord. Dit was vandaag ook niet nodig omdat ze het woord kreeg en omdat het
perspectief van de ervaringsdeskundige voldoende aan bod kwam. Degene die de rol van docent op
zich had genomen was immers zelf ook ervaringsdeskundige. Ik merkte dat ik zelf af en toe de neiging
had om het perspectief van de niet-ervaringsdeskundige te benoemen.
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Er volgt een oefening waarbij in duo’s gewerkt wordt. Men krijgt een flap-over met daarop een
streep in het midden. De ene kant is de wereld van de armoede en de andere kant de
systeemwereld. Men krijgt kaartjes met allerlei termen en moet in gesprek over welk kaartje waarom
waar zou horen. Kaartjes mogen niet in het midden.
Er ontstaan mooie gesprekken onderling. Iedereen is actief en aan het nadenken.
Daarna wordt het plenair besproken. Zowel de docent als de ervaringsdeskundige pikken er een paar
kaartjes uit en vragen daarop door. Aan de hand daarvan komen weer mooie voorbeelden naar
boven (van henzelf en van de groep) die een en ander goed tot leven brengen. Deze voorbeelden
hebben impact.
Commentaar:
Leuke oefening die je nog zou kunnen uitbreiden met extra kaartjes. Je kunt er op variëren door het
groter te maken in een soort ‘over de streep’. Of je kunt ervoor kiezen om de duo’s samen te stellen in
ervaringsdeskundigen en anders opgeleiden of juist twee ‘ongesorteerde’ groepen te maken en dan
de verschillen bekijken hoe mensen met verschillende leefwerelden tegen deze begrippen aankijken.
Er ontstaat een gesprek over bandbreedte in je hoofd (naar aanleiding van het boek Schaarste). In
deze metastudie wordt aangetoond dat mensen die arm zijn (in geld maar dat speelt ook bij
schaarste in tijd (deadlines/stress)) vaker domme dingen doen omdat ze (tijdelijk) geestelijk lijden
onder een ‘verminderde bandbreedte’. Dit wordt kort uitgelegd.
Commentaar:
Jammer dat hier niet meer tijd voor was
Er ontstaat een gesprek over onrecht en over niet gehoord worden. Omdat mensen het idee hebben
niet gehoord te worden laten ze zich ook niet horen.

4. Meerzijdige partijdigheid
De trainers gebruiken het gesprek over ‘niet gehoord worden’ om een scene te spelen waarin ze
ruzie maken over wel of niet nu pauze houden. Ze vergroten het uit en worden door de ruzie beiden
niet gehoord.
De docent legt heel kort uit wat meerzijdige partijdigheid is. De groep wordt gevraagd in groepjes
een stappenplan te maken hoe zij dit probleem op zouden lossen.
Commentaar:
Het duurt vrij lang voordat de deelnemers zich in groepjes verdeeld hebben. Wellicht een volgende
keer dat toch zelf, als trainers, doen? De twee groepjes blijven in een ruimte. Dit leidt af en ze nemen
dingen van elkaar over waardoor ze minder zelf nadenken. Ik zou er een volgende keer op letten dat
ze naar een andere ruimte gaan.
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De deelnemers gebruiken principes van geweldloze communicatie zoals empathisch (actief) luisteren
en zo begrijpen wat de ander nodig heeft. Het is een methodiek die ontwikkeld is door Marshal
Rosenberg. Die geeft houvast hoe je bij geschillen en in andere spanningsvolle situaties op een goede
empathische manier feedback geeft, je grenzen aangeeft en op een ‘waardige’ manier in balans blijft.
De studenten hebben het in de oefening wel over emoties en behoeftes, maar niet over waar deze
vandaan komen. Ze leggen niet zelf de link met de leefwerelden en met armoede.
De docent doet een voorbeeld van geweldloze communicatie (in dit geval empathisch luisteren) voor
met de ervaringsdeskundige.
Commentaar:
Mooi, dit maakt het heel praktisch. Dit soort dingen kunnen alleen als je met z’n tweeën voor de
groep staat.

De scene met geweldloze communicatie laat zien: gevoel overvalt je, je kunt er niet mee werken. Je
kunt het wel negeren, blokken of ruimte geven. Oftewel: gevoelens zijn er gewoon. Je kunt ze niet
veranderen. En ook: je hebt recht op elk gevoel. Je kan gevoelens niet ‘voor’ blijven, bijvoorbeeld
door volgens een bepaalde methode te handelen. Pas op dat het volgen van een methode niet te
veel afleidt van de gebeurtenissen die op dat moment plaatsvinden. Pas ook op dat je mensen niet
teveel gaat pushen zich te gedragen op een manier die jij passend vindt.
Commentaar:
Deze scene had misschien nog beter uitgepakt als het zich heel duidelijk afspeelde tussen de twee
leefwerelden. En dat zou bij de nabespreking ook goed uitgelegd kunnen worden: ‘Ik reageerde zo,
want bij ons thuis…’ en ‘Ik reageerde zo, want vanuit mijn achtergrond…’ Dan kun je meerzijdige
partijdigheid koppelen aan de leefwerelden en de kloven en is de dag mooi rond.

5. en 6. Verdere vragen/terugblik en evaluatie
Er zijn geen vragen meer. Dus er wordt afgesloten met een ronde ‘wat heeft het je gebracht’. Men is
positief en is zich beter bewust geworden van wat opgroeien in armoede inhoudt en betekent. ‘Daar
zouden we vaker aandacht aan moeten besteden’, wordt opgemerkt. De docent vraag wat er in een
extra workshop zou moeten zitten als we die zouden organiseren. ‘Situaties meer uitwerken’ wordt
er geantwoord. Ook wil men graag het ‘GROK-spel’ (een kaartspel dat gebaseerd is op geweldloos
communiceren) spelen en vindt men het belangrijk dat er meer ingegaan wordt op verschillende
aspecten die bij armoede spelen.
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Commentaar:
Al met al denk ik dat het een mooie workshop is geweest waarin in hele korte tijd veel is duidelijk
gemaakt over de problematiek en de kracht van opgroeien in armoede. Visuele ondersteuning en
materiaal dat de deelnemers mee naar huis kunnen nemen kan de impact versterken.
De opdracht over meervoudige partijdigheid zou ik meer koppelen aan de leefwerelden en aan de
kloven. Dan wordt het duidelijker waarom dit bij armoede zo belangrijk is.
Wat betreft het werken in een tandem: het is duidelijk dat het prettig en goed is zo’n workshop met
z’n tweeën te geven. Elke leefwereld is anders en hoe meer voorbeelden en nuances hoe beter. Het is
prettig om te kunnen afwisselen (voor de trainers en voor de groep). En twee paar ogen zien gewoon
meer, kunnen inhoud en groepsproces een beetje verdelen, etc.
Echter dit was niet een ‘klassiek’ tandem met iemand vanuit armoede en iemand vanuit de
middenklasse. Daardoor kwamen die grote verschillen minder aan het licht dan mogelijk. Toch is er al
heel veel bereikt in deze korte tijd. In een workshop over tandemwerking zou ik toch wel kiezen voor
een ‘klassiek’ tandem omdat je dan de verschillen beter kunt laten zien en ook kunt laten zien hoe je
daar mee om kunt gaan.
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Coaching van een tandem, bestaande uit een ervaringsdeskundige in
armoede en een docent3
Vooraf
Tandemwerken is een nieuwe manier van werken. Daarom is behalve het trainen, ook het
coachen belangrijk van de tandems die in de praktijk bezig zijn. Over coachen van tandems
gaat dit derde luik.
Coachen draait om het reflecteren op spanningen en conflicten. Tijdens het coachen wordt
er gezocht naar oplossingen voor gerezen moeilijkheden. Uitgangspunt bij het coachen van
tandems is: hoe kan de verbinding tussen vak- en ervaringskennis bijdragen aan het
terugdringen van armoede en aan het versterken van de positie van armen? De context
waarin een tandem werkt moet meegroeien met de waarden die in deze werkwijze
uitgedrukt worden, zoals de omgang met verschillen (in ervaring, kennis, perspectief en
handelen).
Het coachen vindt op twee manieren plaats:
- ‘zelfcoaching’ (intervisie): de tandemleden gaan met elkaar en andere opleiders de
dialoog aan over zichzelf en elkaar.
- coaching door anderen (externe coaching). Bij voorkeur gebeurt dit ook door een
tandem, bestaande uit iemand met coachingsvaardigheden en een
ervaringsdeskundige.
Verderop gaan we uitgebreid in op deze twee manieren van coaching. Vooraf is het
belangrijk om stil te staan bij de kennismaking van de twee leden van een tandem.

1. Kennismaking
We zagen dat de inzet van ervaringsdeskundigen en het werken in tandems verband houdt
met een nieuwe visie op armoedebestrijding. De tandemtraining helpt nieuwe opleiders om
zich deze visie eigen te maken. Maar een training is geen garantie dat alles verder op
rolletjes gaat lopen. Theoretisch kun je wel vinden dat verschillende perspectieven tot
ongekende oplossingen kunnen leiden, in de praktijk zullen zich misverstanden en
teleurstellingen voordoen. Dat kan leiden tot allerlei ergernissen die kunnen escaleren tot
ruzies en zelfs patstellingen. Ook al hebben deelnemers in de training geleerd hoe ze op een
3

Dankzij de voorbeelden die coach Saskia van Dorp aandroeg, kon dit stuk met kwesties ‘uit het leven
gegrepen’ verrijkt worden.
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waarderende manier elkaar moeten benaderen (appreciative inquiry wordt dat in de
literatuur genoemd).
Daarom is het belangrijk dat een tandem vooraf uitgebreid met elkaar kennismaakt. De
coach Saskia zegt daarover:
“Voordat tandems in de onderwijspraktijk gaan samenwerken is het goed om een
kennismaking te doen, elkaars leefwereld te leren kennen, om te voorkomen dat in de les
zelf de samenwerking wrikt en weerbarstig is. Om als tandem een voorbeeld te kunnen zijn
voor studenten, is het belangrijk dat je van elkaar weet hoe de vijf kloven van invloed zijn
(geweest) in je leven. Zelfs dan wil dat niet zeggen dat alles voorbeeldig zal gaan, maar een
aantal botsingen en wrijvingen kun je zo voorkomen”.
Wat moet er in die kennismaking aan de orde komen? Saskia: “De eigen levensverhalen van
beide opleiders. Wat zijn de mooie, rijke ervaringen die hen 'vullen'? Wat zijn moeilijke
ervaringen die hen gevormd hebben en waar ze nog steeds last van hebben? De Vlamingen
van De Link noemen dat de gekwetste binnenkant. Hoe kun je omgaan met de onderlinge
kloven en hoe kun je deze gebruiken/ demonstreren voor de groep? Samen kunnen ze
vooraf bepalen welke van deze ervaringen belangrijk zijn voor het samen lesgeven in de
opleiding. Hoe kunnen ze deze ervaringen daarvoor gebruiken?”
Saskia geeft verder aan dat de leden van de tandem een beeld moeten krijgen van ieders
sterke kanten en leerdoelen. “Wat heb je van elkaar nodig om echt als team te kunnen
werken, om elkaar aan te vullen, te versterken? Hoe kan voorkomen worden dat bij
moeilijke situaties de tandempartners gifpijlen naar elkaar afschieten?”
Vooraf kun je niet alles duidelijk krijgen. Saskia: “Niet alles hoeft uiteraard helemaal van
tevoren doorgesproken te worden. Belangrijk is dat er tijd wordt genomen voor een open en
eerlijke kennismaking. Behalve voor respect en openheid dient er vooraf ook ruimte te zijn
om het te hebben over zaken die kunnen schuren: ontroeren, maar ook irriteren en
ergeren.”
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2. ‘Zelfcoaching’ (intervisie)
Na de kennismaking wordt de praktijk van het lesgeven leidend. Waar loop je als tandem
tegenaan als je studenten niet puur als consumenten van een lesaanbod benadert maar als
co-producenten van leerstof? In het leerplan worden de relaties beschreven waarin zich
spanningen en conflicten kunnen voordoen: een-op-een met een student, met de hele
groep, met de omringende collega’s en leidinggevenden, maar ook met de maatschappelijke
omgeving van stage-instellingen en organisaties. Allerlei soorten aanvaringen en
onenigheden kunnen zich voordoen. Heftige en zeurende spanningen, botsingen van
karakters, maar ook structurele conflicten die te maken hebben met de onbekendheid van
de opleiding en het beroep, zoals: hoeveel erkenning is er voor ervaringsdeskundigheid in
het werkveld?
Een belangrijk hulpmiddel voor het verminderen van spanningen en het vinden van
oplossingen is collegiale coaching, ook wel intervisie of zelfcoaching genoemd. Daarbij
overleggen tandems regelmatig onderling en ook met andere opleiders over incidenten en
pijnpunten. De opleiders delen daarbij niet alleen problemen met elkaar, maar ook
opmerkelijke resultaten in de vorm van successen en praktische oplossingen. Daarbij maken
ze gebruik van dialoog en reflectie in de vorm van feedback en evaluatiegegevens. Dat vergt
tijd en moeite. Waar twee of meer mensen met een verschillende achtergrond
samenwerken ontstaat nog niet vanzelf een vruchtbare dialoog.
De kwesties die in de intervisie besproken worden kunnen betrekking hebben op de inhoud,
de vorm en de organisatie van het werk. Deze zaken zijn uiteraard met elkaar verbonden en
beïnvloeden elkaar.
De inhoud bestaat uit kennis, vaardigheden en houdingen: de lesstof van de opleiding. Die
staat in het teken van het leren van een beroep dat gericht is op versterking van armen en
armoedebestrijding. Omdat dit waardengedreven is (elk mens heeft recht op rechtvaardige,
gelijkwaardige en aardige leefomstandigheden) geeft de inhoud bij studenten aanleiding tot
felle emoties. Ze hebben uitgesproken opinies en soms staan diepe gekwetstheden en korte
lontjes het leren in de weg.
In de opleidingspraktijk blijkt het niet zo makkelijk daar didactisch vorm aan te geven. In de
omgang ontstaan irritaties. Je kan wel afspreken dat je ‘eerlijk’ naar elkaar bent, maar
wanneer is feedback nog zakelijk en wanneer wordt hij kwetsend? Hoe balanceer je tussen
open en respectvol, kritisch en eervol? Wat voor de een ‘normaal’ is, is voor de ander een
uiting van disrespect.
En dan is er nog de organisatie: waar besteed je – binnen de beperkte tijd en middelen die
voor handen zijn - aandacht aan. Hoe bepaal je (met elkaar?) wat nodig is? Wat zijn de
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kaders als je terugrekent vanaf de eindtermen van de opleiding? Wanneer is het goed, en
misschien nog belangrijker: wanneer is het niet goed? En wat doe je dan? In hoeverre kun je
studenten selecteren en uitsluiten? Wie neemt daarvoor de verantwoordelijkheid, als –
zeker in de eerste jaren van het tandemwerk – de opleiders het liefste organisch willen
leren, waarbij gebeurtenissen en ervaringen de motor zijn voor het creëren van veiligheid en
vertrouwen?
Vaak helpt intervisie om problemen op een rijtje te krijgen en te overwinnen. Maar niet
altijd. Saskia geeft een voorbeeld van een geschil waar een tandem niet uitkwam en waar
volgens haar externe coaching noodzakelijk is:
“Een docent en een ervaringsdeskundige gaan werken als tandem. Al gauw blijkt dat zij in
de lessen verschillen van mening over de betekenis van verhalen van studenten. Er is in de
groep veel boosheid en ongenoegen, naar elkaar, naar de docenten, naar de opleiding en de
wereld. Dat brengen ze vaak in emotionele uitbarstingen naar voren. De docent vindt dat de
studenten, nu ze zo emotioneel reageren op vragen en onderwerpen, eerst een aantal
vaardigheden en competenties moeten leren, voordat zij als ‘co-producent’ in de opleiding
kunnen functioneren. Te veel ruimte voor ongenoegens houdt de zaak op, vindt hij. De zaak
is volgens hem: hoe word je een goede professionele ervaringsdeskundige in armoede en
sociale uitsluiting? Hij vindt ook dat de ervaringsdeskundige te weinig competenties heeft
om een groep te leiden. Ze geeft te veel ruimte aan de boze verhalen van studenten. De
docent zegt over het gedrag van studenten: ‘Als je nog zo boos en kwaad bent dan kun je
eigenlijk niet aan de opleiding meedoen. De selectiecriteria zijn niet duidelijk genoeg
geweest, de eisen aan de cursisten hadden hoger gesteld moeten worden en de
ervaringsdeskundige had eerst meer moeten leren hoe ze goed moet interveniëren bij zulke
uitingen van studenten’. Ze is te begripvol en is te weinig rolmodel voor hoe je minder boos
kan reageren en hoe je meer recht kan doen aan het positieve spectrum van de
gevoelswereld (door het benoemen en erkennen van elkaars kwaliteiten).
De ervaringsdeskundige begrijpt goed waar deze boosheid van studenten vandaan komt. Ze
is zelf ook nog vaak boos. Ze geeft alle ruimte om met de studenten te onderzoeken waar
deze emoties mee te maken hebben. Zij waardeert het dat studenten hun gevoelens uiten,
ook al zijn dat vooral de negatieve, want het uiten van gevoelens vindt ze een voorwaarde
om aan te kunnen knopen bij hun levenservaringen. Zij vindt het belangrijk om eerst de tijd
te nemen voor dit onderzoek en dat niet te belasten met er gelijk wat van vinden (zoals de
docent die vindt dat studenten van houding moeten veranderen en moeten ophouden met
het uiten van negatieve emoties).
Paradoxaal genoeg vindt ze dat de docent wél moet veranderen. Ze vindt dat hij niet goed
kan aansluiten bij de gevoelswereld en de ervaringswereld van de studenten en ook niet van
die van haar. Ze voelt zich niet gezien door hem. Hij gaat voorbij aan haar kennis en wijsheid
28

van de leefwereld van studenten en lijkt het belang te ontkennen van aansluiten bij hun
‘gekwetste binnenkant’.”
Docent en ervaringsdeskundige zetten vervolgens de hakken in het zand. Voor Saskia is dit
een voorbeeld van een geschil waar je ook met intervisie niet uitkomt. Zo’n fundamenteel
verschil van inzicht, houding en bedoeling, en zo’n hermetische reactie van twee kanten, kun
je via collegiale coaching niet op korte termijn doorbreken. Terwijl het een bom is die de
hele opleiding kan raken. Onder tijdsdruk werken helpt niet om zulke spanningsvolle
situaties op te lossen. Omdat het hier een geschil betreft dat raakt aan de fundamenten van
de opleiding is het raadzaam om er een externe coach bij de halen.

3. Externe coaching
Bij externe coaching wordt een deskundige van buiten gevraagd om geschillen met de
opleiders te bespreken. Saskia: “Ideaal is als de coaching ook gebeurt in een tandemvorm.
Coaching door een persoon die coachingsvaardigheden bezit, maar niet de leefwereld van
mensen in armoede kent, kan aan de kloven tussen de twee werelden voorbijgaan,
waardoor de ervaringsdeskundige zich niet gezien en gehoord voelt. En coaching alleen door
een ervaringsdeskundige kan het omgekeerde effect hebben”.
De coaching omvat drie doelen: a. Inzicht krijgen in geschillen; b. omgaan met geschillen; c.
bemiddelen bij hardnekkige geschillen. Deze doelen kunnen tijdens een
coachingsbijeenkomst door elkaar lopen.
a. Inzicht krijgen in geschillen
De coach stimuleert de opleiders om samen op zoek gaan naar de oorzaken van de
geschillen. Vaak hangen die samen met de verschillende achtergronden van de opleiders.
Deze verschillen kunnen met behulp van de kloventheorie inzichtelijk gemaakt worden. Dat
kan helpen om de ander te begrijpen in zijn/haar standpunten, meningen en gedrag.
b. Omgaan met verschillen
De coach helpt bij het bevragen op achtergronden, op overlevingsstrategieën en
levenservaringen. Daarbij probeert hij of zij te vermijden dat de opleiders vervallen in het
verdedigen van eigen meningen en standpunten. De coach kan door zijn of haar wijsheid ook
helpen om blinde vlekken bespreekbaar te maken. Zaken die zich tijdens de coaching
onverwachts voordoen tussen de tandemleden kunnen in de coaching goed gebruikt
worden. De coach kan demonstreren hoe een spanning, conflict of crisis een hefboom vormt
voor leren. Saskia: “Het is van belang dat opleiders aan den lijve ondervinden hoe de theorie
in de praktijk werkt. Ook in de lessen is het van groot belang om met conflicten te werken.
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Hoe hanteer je crisissen die zich vaak onverwacht voordoen? Hoe kunnen opleiders
conflicten omwerken naar lesmateriaal?”
c. Bemiddelen bij hardnekkige geschillen
De coach kan ook bemiddelen als er een urgent en fundamenteel probleem gerezen is waar
de opleiders met elkaar niet uitkomen. Alle opleiders worden dan verzocht aanwezig te zijn.
De externe coach laat om te beginnen de geschillen (waar hij of zij van tevoren al over is
ingelicht) uitgebreid aan de orde komen. Ook de ervaringen van de ‘kampen’ kunnen voor
het voetlicht gebracht worden. Als we het voorbeeld uit paragraaf 2 volgen, dan zal de
externe coach aan zowel de docent als de ervaringsdeskundige vragen waarom zij zich door
de ander miskend voelen. Waarin botsen hun ideeën over hoe de les moet worden
vormgegeven? Saskia: “Waar is dit gevoel begonnen en wat in de houding van de ander
voedt dit idee van miskenning en niet gezien worden. Tijd nemen om deze situatie uit te
spreken en de achterliggende beelden en gevoelens te bespreken neemt al veel ruis weg”.

Voorbeelden van coachingsthema’s
Wantrouwen: Saskia: “Wantrouwen kan zich op allerlei manieren uiten. Vaak denkt de
docent: waarom zou de ander (de student of de ervaringsdeskundige) me wantrouwen? Ik
heb toch het beste met hem voor? Ik sta aan zijn kant! Maar het wantrouwen bij mensen in
armoede naar professionals, instituties en hulpverleners kan heel diep zitten. Dat is een heel
leven lang opgebouwd. Dat kun je niet zomaar ‘wegpoetsen’ Uit het onderling contact kan
vertrouwen en uiteindelijk ook wederkerigheid groeien. Maar vertrouwen komt te voet en
gaat te paard. Bepaalde incidenten kunnen dat vertrouwen snel ondermijnen. Soms speelt
er bij de docent de vraag of de ervaringsdeskundige wel capabel genoeg is. Komt het
allemaal wel goed, als we het niet op mijn manier doen?”
Goed werknemerschap: bijvoorbeeld op tijd ziekmelden of verlof opnemen of afmelden als
een kind ziek is. Saskia: “Omdat ervaringsdeskundigen vaak lange tijd geen werknemer zijn
geweest, is het niet vanzelfsprekend dat zij alle regels kennen en automatisch in praktijk
brengen. Zij kunnen ook anders omgaan met de voorbereiding en planning van een les, met
werktijden en vrije tijd. Bijvoorbeeld: op welk moment kan er over de planning van een les
op maandag gemaild/gebeld worden? Een ervaringsdeskundige ‘kent’ eigenlijk het
onderscheid niet tussen vrije tijd en werktijd en kan geneigd zijn om in het weekend contact
op te nemen met de docent. Vrijwilligerswerk, tijd voor de opvoeding van kinderen, voor de
relatie, is voor de ervaringsdeskundige allemaal dezelfde tijd, namelijk tijd voor andere
mensen. Het maakt niet uit in welk verband en in welke situatie. Dus zaterdag en zondag
kunnen ook werktijd zijn. Voor de docent is vrije tijd, vooral in het weekend van belang. Het
is tijd zonder werkafspraken, zonder voorbereiding van lessen via de mail of de telefoon”.
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Perfectionisme: De dingen te goed willen doen en zo over je eigen grenzen gaan, te veel hooi
op de vork nemen, meer dan je aankan. Saskia: “Dat houdt verband met niet goed kunnen
overzien hoeveel tijd verschillende taken nodig hebben. Maar ook met je te
verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de ander (medestudenten, cliënten etc.). Dat
uit zich in verantwoordelijkheden overnemen en problemen voor de ander proberen op te
lossen. Dat gebeurt ook omdat het goed voelt om iemand te helpen.”
Overdracht en tegenoverdracht: Co-creatie tussen vak- en ervaringskennis kan ‘fris’ blijven
als de deelnemers weten te voorkomen dat de ene expertise zich teveel aanpast aan de
andere. In de therapeutische wereld zijn daar de begrippen ‘overdracht’ en
‘tegenoverdracht’ voor uitgevonden. Overdracht slaat daar op de (onbewuste) herhaling van
gevoelens, fantasieën en gedragingen die een patiënt heeft naar de therapeut.
Tegenoverdracht slaat op hoe de therapeut reageert op de overdracht van de patiënt, door
tegemoet te komen aan een illusie die door de patiënt gecreëerd wordt, om zo zijn
desillusies op te vangen.
In een tandem kan de docent teveel gevangen blijven in zijn loyaliteit aan de studenten en
de ervaringsdeskundige collega. Dan is hij meer bezig met tegemoet komen en
conflictvermijding dan met co-creëren. Andersom kan de ervaringsdeskundige zich teveel
gedragen als professional, door zijn jargon en manier van doen over te nemen. Zo kunnen ze
van twee kanten de constructieve frictie om zeep helpen die de creativiteit van ‘onzeker
weten’ op gang brengt. Omzeilen van spanningen en vermijden van mogelijke conflictstof
werkt averechts aan waar een tandem voor bedoeld is.

Achtergrondinformatie
Over intervisie en coaching is veel geschreven. Veel praktische boeken zijn voorhanden. Een
kleine greep die is toegespitst op ervaringsdeskundigheid en armoede:
-

P. Sedney e.a.: Het Handboek van het tandemontwikkeltraject; HvA, 2015
De Link: De kracht van ervaring; 2014

Ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting, inleiding op de methodiek
Spiesschaert, over de kloventheorie en de methodiek voor de opleiding ervaringsdeskundige
in armoede en sociale uitsluiting, uitgave van VZW De Link
De methodiek, kennis uit het werkveld van Spiesschaert e.a. uitgave VZW De Link over het
werken in tandem en de praktijkervaringen daarmee
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Heydrickx e.a. meervoudig gekwetsten, contextuele hulpverlening aan kwetsbare mensen.
De contextuele hulpverlening biedt handvatten om overlevingsstrategieën en
reactiepatronen van mensen in armoede beter te begrijpen en te kunnen duiden, begrippen
zoals geven en nemen, roulerende rekening, destructieve gerechtigheid, belang van
meerzijdige partijdigheid,
Boek ‘Schaarste’ van Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir over hoe schaarste (op allerlei
terreinen) bepaalde denkpatronen en gedragspatronen in de hand werkt. De bandbreedte
vermindert en kan leiden tot tunnelbelasting.
“Uit het huis, uit het hart”, vzw De Cirkel over de ervaringen van kinderen en ouders met uit
huis plaatsingen in Vlaanderen.
Communicatietheorie over input en output, binnen kant en buitenkant, gedachten,
gevoelens en intenties.
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Slotwoord
Het tandemfietsen kan als metafoor dienen voor het tandemwerk bij EDASU. De tandemfiets heeft
twee verschillende posities. Op de voorste positie zit de regisseur die de koers bepaalt. Op de tweede
positie zit de scanner die om zich heen kijkt en ziet of de omgeving klopt. Om van positie te wisselen
moet er overlegd, gestopt en afgestapt worden.
Het reisgezelschap om de tandem heen bestaat uit een variëteit van fietsers, de een met een grote
laadbak voorop, de ander met afwijkende wielen, een enkeling met zijwieltjes of te zware
versnelling.
Het landschap varieert, met diepe kloven en hoge toppen; de noodstops zijn talrijk, voortgang wordt
alleen bereikt door hard door te werken, met een lach en een traan. De kunst van het tandemstel is
iedereen mee te nemen door het landschap. Sommige fietsers sprinten voorop, anderen nemen
onverwachte zijweggetjes of kunnen af en toe niet meekomen.
Een spannend avontuur.
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Slotbeschouwing
Dit drieluik beschrijft de consequenties van het werken in tandems in de opleiding van
ervaringsdeskundigen. We zagen a. hoe docenten getraind worden om goed met
ervaringsdeskundigen te kunnen samenwerken; b. waar tandems in de uitvoeringspraktijk rekening
mee moeten houden; en c. hoe allerlei fricties via coaching en intervisie opgelost kunnen worden.
De vraag is nu: wat kunnen instellingen en gemeenten die van plan zijn ervaringsdeskundigen in
dienst te nemen hiervan leren? Wat is er nodig om deze tandemwerkwijze toe te passen in praktijken
van gemeenten, zorg en welzijn? Ervaringsdeskundigen zullen in deze praktijken aan verschillende
soorten ‘partners’ gekoppeld worden. Aan professionals in zorg en welzijn, bestuurders, ambtenaren
en politici, maar ook aan actieve bewoners. Wat kunnen deze tandempartners leren uit de hierboven
beschreven ervaringen in het onderwijs? Wat moet in andere werkvelden dan het onderwijs bij een
succesvolle tandemtraining van professionals zeker aan de orde komen? Daar wordt in deze
slotbeschouwing verder op ingegaan. Eerst wordt een onderliggende visie op de rol van
ervaringsdeskundigen uitgewerkt. Daarna wordt gekeken naar wat belangrijk is voor trainingen van
tandems buiten de sfeer van het onderwijs
1. De visie op verandering van het sociale domein en de samenleving, en de rol van
ervaringsdeskundigen daarbij
We zien in bovenstaande stukken over tandemwerk allerlei uitwerkingen van een kanteling die ook in
andere sectoren en werksoorten speelt. Oplossingen voor complexe sociale vraagstukken worden
meer en meer gezocht in het ontwikkelen van goede relaties en het versterken van de eigen kracht
van mensen in kwetsbare posities. Wat ‘deskundigen’ precies vinden en doen wordt minder
doorslaggevend. We noemen dit een ‘relationele benadering’. De kenmerken hiervan zijn:
-

Er wordt uitgegaan van verschillende perspectieven en belangen in plaats van een enkel
perspectief.
Er wordt naar oplossingen gezocht door vanuit gelijkwaardigheid de dialoog met elkaar aan
te gaan.
De behoeften van mensen in kwetsbare situaties staan centraal in plaats van het aanbod en
de regels.

Die relationele benadering komt in bovenstaande beschrijvingen van tandemwerk uitgebreid naar
voren, inclusief de vele haken en ogen. Zij komt voor professionals niet uit de lucht vallen.
Momenteel wordt ze overal in het sociale domein besproken en uitgeprobeerd. Soms zelfs op grote
schaal, zoals bij participatieve democratie in wijkgericht samenwerken.
In een tandemtraining voor professionals in andere sectoren dan het onderwijs moeten de
consequenties van deze nieuwe benadering besproken worden. Wat betekent het als je niet langer
óver kwetsbare mensen praat, maar samen mét hen (en de mensen in hun omgeving) naar
oplossingen zoekt? We vatten de consequenties samen met het acroniem BOS: Binnenuit, Onderaf,
Samen.
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Binnenuit staat voor: professionals stellen zich niet buiten of boven het probleem, maar maken er
deel van uit. Als je geen deel uitmaakt van het probleem, kun je ook geen deel uitmaken van de
oplossing. Dat staat tegenover wat managers in hun opleiding leren: je bent of deel van het
probleem, of deel van de oplossing. Tandemwerk drukt uit: het ene perspectief is niet belangrijker
dan het andere. Benut verschillende expertises, ook dat van mensen in kwetsbare posities. Geef
stem aan mensen die vaak niet gehoord worden, of zelfs overgeslagen worden. Tandems doen dat.
Ze maken van klanten weer mensen. In het stuk over hoe docenten getraind worden om goed met
ervaringsdeskundigen te kunnen samenwerken, staan talloze voorbeelden van zo’n vermenselijking.
Niet alleen van mensen in kwetsbare posities, maar ook van docenten die gewend waren als
functionarissen te werken.
Onderaf staat voor: behoeften gestuurd, in plaats van aanbodgericht, in dialoog en vanuit
gelijkwaardigheid samen oplossingen vinden. Specialisten die van boven- en buitenaf het ‘zeker
weten’ (‘Ik heb ervoor doorgeleerd’) blijken bij het vinden van oplossingen van complexe
vraagstukken die met armoede en sociale uitsluiting samenhangen eerder een belemmering dan een
steun te zijn. In het stuk over hoe docenten getraind worden staan goede voorbeelden van ‘onzeker
weten’, het vermogen om in ongewisse situaties ‘zeker weten’ los te laten. Hoe ga je productief om
met onzekerheid (met alle spanningen en conflicten die daarbij spelen)? Hoe kun je dat leren?
Tandems van ervaringsdeskundigen en professionals zoeken naar manieren om onzekerheid om te
zetten in ‘samen weten’.
Samen betekent het benutten van de beschikbare krachten van instanties, professionals en
buurtbewoners. Tandems van ervaringsdeskundigen en professionals zoeken naar manieren om de
relationele logica meer op de voorgrond en de rationele logica meer op de tweede plaats te zetten.
In het stuk over hoe docenten getraind worden om goed met ervaringsdeskundigen te kunnen
samenwerken staan talloze voorbeelden van deze switch. Uitvoerende professionals, maar zeker ook
middelmanagers, inkopers en beleidsmakers zijn gewend om vanuit de rationaliteit van planning en
control opdrachten uit te voeren en resultaten te beoordelen. Zij laten dit niet zomaar los, ook
omdat afspraken over de kwaliteit van hun werk, en daarmee hun verantwoordelijkheid, zo zijn
vastgelegd. Die twee logica’s -de rationele en de relationele- staan op gespannen voet.
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Figuur 1 Stam, M., Het kan zoveel mooier, beter en slimmer. Amsterdam 2016

2. Als je wilt oefenen in praten mét mensen in precaire omstandigheden, moet de training daarop
gericht zijn
Practise what you preach. De training moet ruimte geven aan de kracht van de ervaringsdeskundige.
Ze moet gaan over reële kwesties, hoe echter, hoe beter. Niet de kaders van het linkerrijtje van
figuur 1 (zoals procedurele kwesties, wet- en regelgeving, formele bevoegdheden en financiële
grondslagen) zijn vertrekpunt, maar de behoeften van mensen die lijden onder armoede en sociale
uitsluiting. De ervaringsdeskundige brengt tijdens de training dit leefwereldperspectief in. Hij laat
zien waarom het belangrijk is om de mens niet als ‘klant’ te zien maar als een individu die vanuit
zelfregie handelt, ook al leeft hij of zij in kwetsbare omstandigheden. De ervaringsdeskundige zal de
eigen geschiedenis erbij halen: van klacht naar kracht. Hij zal duidelijk maken wat voorwaarden zijn
voor (individuele en collectieve) empowerment. Als je als professional met ervaringsdeskundigen in
armoede wilt samenwerken, moet je open staan voor hun manier van kijken: wat signaleert de
ervaringsdeskundige, hoe benoemt hij of zij kansen en kwesties? Dat gaat vooral over invulling van
het rechterrijtje van figuur 1: hoe genereer je solidariteit? Hoe loopt de lange weg van contact maken
met mensen in kwetsbare posities naar versterking van zelfvertrouwen en wederkerigheid?
Van belang is om in de training duidelijk te maken dat de spanningen tussen het linker- en
rechterrijtje toe zullen nemen. De professional wil ook wel mens zijn onder de mensen, maar is als
functionaris gebonden aan regels en procedures. Meerzijdige partijdigheid lijkt vaak helemaal niet
mogelijk. Tussen droom en daad staan wetten, en praktische bezwaren, dichtte Willem Elsschot al.
Ook de ervaringsdeskundige dreigt meegenomen te worden in de gebruiken (taal, logica,
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omgangsvormen, etc.) van het werk, waardoor het lastiger wordt het leefwereldperspectief te blijven
behartigen. De kloventheorie kan helpen om bewust te blijven van de noodzaak van de verschillende
perspectieven.

Die verduurzaming van de verschillende rollen in de tandem vraagt ruimte om te improviseren en te
leren, zoals blijkt uit de vorige stukken. Feedback geven en nemen moet wantrouwen omzetten in
elkaar dingen gunnen. Hoe laat je elkaar schitteren (‘ster maken’)? Hoe ontwikkel je omgangsvormen
met elkaar die tegen een stootje kunnen en tegelijk een stootkussen vormen tegen klagen, claimen
en klooien? Dat moet met elkaar uitgevonden worden want uitgaan van ‘gewoon, zoals we het altijd
deden’ kan niet meer. Hoe dat nieuwe ‘gewoon’ er na de kanteling uitziet, moet in elke organisatie
uitgedokterd worden. Daarbij zijn tandems onmisbaar.
Tot slot wat tips en bedenkingen vanuit organisaties die samenwerken met ervaringsdeskundigen:
Mijn advies aan andere organisaties: kijk naar organisaties en professionele ervaringsdeskundigen die
inmiddels ervaring hebben. Vraag hoe de start was en wat beter had gekund. Vraag naar de
successen. Begin niet zomaar. Organisaties moeten zich realiseren: willen we dit echt met elkaar? Ook
op het hoogste niveau in organisaties. Want als die steun er niet is dan slaagt het niet. Vraag je zelf af
wat je doel is. Waarom wil je ervaringsdeskundigen op de werkvloer? Daar moet je eerst over
nadenken. Wat kan het je opleveren? Het is dus belangrijk om vooraf echt even onderzoek te doen. Er
is landelijk al veel over het ervaringsdeskundigenschap te vinden en je kunt ook terecht bij de
opleidingen. Organisaties en sectoren die bij uitstek geschikt zijn: zorg en welzijn, hulpverlening,
gemeentes bij de afd. sociale zaken, uitkeringsinstanties zoals het UWV. Juist op plekken waar veel
mensen komen die in kwetsbare posities zijn.
Inge Hoekstra, Leger der Heils Groningen
Ervaringsdeskundige is een nieuwe functie in de organisatie. Het is echt nieuw. Wees je daarvan
bewust. Ik denk dat het goed is om een introductieprogramma te hebben voor ervaringsdeskundigen.
Ook voor hen is het heel spannend om in een organisatie te gaan werken. Het is belangrijk om
draagvlak te krijgen voor het werken met ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen kunnen
confronterend zijn. Dat hoort ook een beetje bij hun rol. Dan is het goed om het daar vooraf met
elkaar over te hebben. Het is ook goed om af te spreken dat je er echt voor gaat. Draagvlak is
belangrijk.
We kunnen veel leren van ervaringsdeskundigen. Ze kijken op een heel andere manier naar zaken
waar wij mee bezig zijn dan wij zelf. Ze spreken ook een andere taal. Ze zijn veel directer. Ze
confronteren je. Ze houden je scherp. Ze bereiken mensen die ik niet bereik. Wij denken in systemen
en structuren, bij ervaringsdeskundigen krijg je de echte levenservaring.
Piet Haker, gemeente Haarlem
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Een van onze ervaringsdeskundige stagiaires wilde zich in de gemeente meer op de
beleidsontwikkeling rond armoedebestrijding richten. Haar meerwaarde zit ‘m erin dat ze bij haar
punt blijft als ze iets niet goed vindt gaan. Ze heeft veel ervaring. Ze praat met mensen waar wij niet
mee praten en zet andere zaken op de agenda. Ze heeft veel contacten in de buurt en in de wijk.
Daardoor hoor je dingen die je anders niet hoort.
Ervaringsdeskundigen komen dichtbij de mensen in armoede. Mensen die leven in armoede hebben
vaak ruzie over geld. Dat horen de kinderen. En dat vinden ze dan weer moeilijk om te vertellen. Dat
ze daarover ruzie maken. Het is makkelijker om dat uit te wisselen met iemand die dit heeft gekend.
Colette Galy, gemeente Haarlem
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