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Op de eerste doe-dag maken de deelnemende professionals kennis 

met een wijk die zorgt. Ze krijgen tools aangereikt om nóg mens-gerichter te kunnen 

werken. ‘Deze dag zette me aan het denken en gaf me een duwtje in de rug’, zeggen 

deelnemers achteraf.  

Iedere deelnemers kiest z’n eigen bijnaam. Zo leren we Karin ‘kracht’ 
kennen, Donna ‘doen’ en René ‘rechtdoorzee’. Maaike staat voor ‘maat-
werk’ en Tjerk is ‘trouw’ aan zijn cliënten. Rik brengt ‘rust’. Greet heeft 
een ‘groot hart voor de vele kleurrijke mensen met wie zij mag werken’. 
Moni houdt van beweging en noemt zichzelf ‘moving’. Simone staat 
voor ‘samenwerken’. Sophie is ‘super bedachtzaam’. Bij haar achternaam 
beginnend met een K vraagt ze zich af… ‘kantel ik al?’ 
Er ontstaat een kort gesprek over dat het lastig kantelen is, als niet ieder-
een meedoet. En dat je de ene dag misschien meer kantelt dan de ande-
re. En ook: dat kantelen blijven doen en proberen is. 

Pareltjes  
Denk terug aan een situatie, waarin jij het zelf moeilijk had. Waarin ie-
mand in je omgeving een gebaar maakte dat helpend was. In duo’s 
wisselen we uit. Na afloop verzamelen we de pareltjes. Anne (‘aardig’) 
woont alleen. Als ze hulp nodig heeft, kan ze bij haar buurman Amarildo 
terecht. ‘Hij ruimde zelfs een dode muis voor me op.’ 

GEKANTELDE VERHALEN 

Niet ‘over’ maar ‘door en voor’ 
Esther (‘eerlijk’) werkt met mensen met verward gedrag. Samen met hen 
organiseert ze bijeenkomsten, die aansluiten bij hun leefwereld en waar-
bij ze het talent van de deelnemers benut. ‘Vaak is dat lastig en vergt 

het van mij dertig 
stapjes extra’, 
vertelt Esther er 
eerlijk bij. Toch is 
ze ervan overtuigd 
dat dit de mensen 
om wie het gaat, 
goed doet. 

Een straat 
vol potentie



Gekanteld naar actieve bewoner 
Elvira, een dame uit Zuid, had het ruim twee jaar terug heel 
moeilijk: ‘Ik zat vaak huilend bij de huisarts en de diabetesver-
pleegkundige.’ De huisarts schreef welzijn op recept voor. Binnen 
een halve dag veranderde haar leven. Via de welzijnscoach 
werd ze actief als vrijwilliger voor Samen op stap. Nu is zij de spil 
achter de uitjes voor 65-plussers en mensen met een beper-
king. ‘Ik kan niet meer zonder dit’, zegt ze dankbaar en trots. 

Samen tegen voedselverspilling 
Mariëtta (‘moeder overste’) vertelt over Buurtbuik bij Huis van 
de Wijk Olympus. ‘Ruim drie jaar geleden liep een jongeman 
bij ons binnen. In Portugal had hij gezien hoe voedsel, dat 
restaurants anders weggooiden, aan daklozen werd gegeven. 
Datzelfde wilde hij hier doen.’ De Rotary schonk een bakfiets, 
waarmee nu voedsel wordt opgehaald bij winkels in de buurt. 
Ook twee bedrijfskantines van de Zuidas doen mee. Elke dins-
dag en donderdag bieden we nu bij ons gratis soep en brood 
aan. En op zaterdag zelfs een uitgebreid menu. Iedereen is 
welkom. ‘Er komen veel mensen op af die het moeilijk hebben, 
ook daklozen. Iedereen krijgt een pakketje etenswaren mee.’ 
Alles komt door vrijwilligers tot stand. ‘Ook dit zijn vaak men-
sen die veel hebben meegemaakt.’ 
Anke (‘aardig’) en Youri (‘passie’) nemen zich voor om een keer 
te gaan kijken. Anke noemt het een eyeopener, dat Buurtbuik 
zich richt op voedselverspilling in plaats van op armoedebe-
strijding. ‘Ik probeerde een dame laatst ergens mee naartoe te 
nemen. Toen ik zei dat het voor mensen met een smalle beurs 
was, wilde ze er juist niet heen.’ 

Van patiënt naar mens
Antoinette (‘Alles’) is zo dapper om een persoonlijk verhaal te 
delen. Haar vader is een heel positieve en sociale man. Maar 
toen hij ernstig ziek werd, trok hij zich terug en werd steeds 
neerslachtiger. Het was de buurman die een kanteling teweeg-
bracht. ‘Hij nodigde hem eigenlijk alleen maar uit op zijn volk-
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stuintje. Ook keken ze samen naar voetbalwedstrijden op tv. Toen 
drong tot ons door: sinds zijn ziekte vertelde iedereen mijn vader 
alleen nog maar wat hij wel en niet moest doen. Door dit besef kon 
ik weer beter met hem praten. ‘Het is natuurlijk nog steeds zwaar 
om ziek te zijn. Maar hij voelt zich nu weer een mens in plaats van 
alleen nog een patiënt.’ 

Nog meer parels
•  ‘Hoe belangrijk het is om als mens je talent te mogen gebruiken.’ 
•  ‘We moeten meer mens zijn in plaats van hulpverlener: meer zijn 

en minder doen.’ 
• ‘Alleen maar een luisterend oor zijn, geen oordeel hebben.’
•  ‘Het is soms heel lastig om zonder meer hulp van iemand te 

accepteren. Het is goed om je daarin in te leven.’
• ‘Laat mensen zelf met een oplossing komen.’ 
• ‘Een goed idee van een bewoner ondersteunen…’ 
• ‘Hoe belangrijk woorden ook kunnen zijn: hoe je het brengt.’
• ‘Gelijkwaardigheid is superbelangrijk: op hetzelfde niveau staan.’

Geduld & vertrouwen 
Tjerk (‘trouw’) pleit voor geduld en vertrouwen. ‘Ga als hulpverle-
ner niet meteen -BAM- aan de slag. Kleine stapjes, daar mag je ook 
tevreden mee zijn. Soms is het een proces van jaren. Heb vertrou-
wen.’ Trainster Sara: ‘Als je vertrouwen hebt, kun je geduld opbren-
gen.’ Het gesprek gaat verder over dat een vertrouwensbasis nodig 
is om gehoord te worden. Ook dit vergt tijd en geduld.

EEN STRAAT VOL TALENTEN EN MOGELIJKHEDEN 

Wie ben ik?  
Zet jezelf neer. Wie zijn jouw hulplijnen? Wat zijn je kwaliteiten? Ge-
bruik tekeningen en weinig woorden. Want: beelden raken mensen 
vaak meer dan woorden. We hangen de zelfgemaakte posters rond-
om aan de muur. Zo ontstaat een gezellig ‘straatje’ mensen, waarin 
-goed teken- velen een luisterend oor hebben! 
Neem nu iemand in gedachten die kwetsbaar is. Maak voor deze 
persoon dezelfde tekening met zijn of haar hulplijnen, interesses en 
kwaliteiten. Deze tekeningen hangen we tussen de andere tekenin-
gen. Wat een kleurrijke straat, zoveel mensen met verschillende bin-
dingen, kwaliteiten en interesses. 

Zoek naar sociaal-gewaardeerde rollen
‘Koppel positief gewaardeerde rollen aan de talenten en kwaliteiten 
van de mensen in onze straat’, zo luidt de volgende opdracht. ‘Wij 
hebben allemaal veel rollen in het leven, dat maakt ons leven rijk. 
Plak met memo’s rollen op de kwaliteiten.’ Zo opent zich het poten-
tieel van mogelijkheden van de mensen in de straat. En ook de vele 
verbindingen die tussen hen te maken zijn. 
Sara plakt demonstratief wat negatieve labels op kwetsbare bewo-
ners. ‘We hadden ook kunnen zeggen: cliënt, GGZ, drugsverslaafde, 
ex-gedetineerde…’ Weg is het perspectief. ‘Als je daarentegen te-
gen iemand zegt: Ik zie deze kwaliteiten bij je, misschien ben jij dit 
of dat? Dan open je het gesprek over iemands mogelijkheden.’ 

De straat op! 
Tijdens de lunch verkennen we de wijk. ‘We waren net op weg 
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toen een jongeman ons spontaan groette!’, vertellen twee deel-
nemers. Sebastiaan (‘proberen’) sprak een bewoonster die in de 
buurttuin werkt. Anke (’Aardig’) hoorde het levensverhaal van een 
Marokkaanse meneer. ‘Wij begroetten iemand die helaas niks te-
rugzei’, vertellen twee anderen. Iemand liep het Huis van de wijk 
binnen: ‘Om te voelen hoe het is om er binnen te lopen als je nie-
mand kent. Het rook er naar eten, dat nodigde uit.’ Sara: ‘Donna 
(‘Doen’) en ik gingen samen de straat op met de campagne ‘Lek-
ker eenzaam in Zuid’. Als je eenmaal over die drempel bent, merk 
je dat mensen het heel prettig vinden om met je te praten. Eigen-
lijk zou iedereen een keer op de hoek van de straat moeten staan.’  

‘Whatever the question, community is the answer’
We keren terug naar onze eigen straatje. ‘Neem per duo een 
persoon in gedachten die ergens een probleem mee heeft. Aan 
welke mensen in onze straat kun je deze persoon koppelen? Tjerk 
(‘trouw’): ‘Eerst dachten we: best moeilijk om voor deze meneer 
iemand te vinden. Maar uiteindelijk hadden we wel vier mensen!’ 
Youri (‘passie‘): ‘Ik zei: deze past wel. Dat bleek Moni (‘Moving’) 
zelf te zijn! Een ander duo: ‘Wij hadden hetzelfde!’ Een veelzeg-
gend toeval, vindt Sara. Mees (‘wij’): ‘Wij ontdekten wel drie men-
sen die aansloten. In feite is het juist ook goed om meer mensen 
te koppelen. De een kan misschien steun bieden, met de ander is 
het contact meer gelijkwaardig. Zo kun je inspelen op méér kwali-
teiten en behoeften van een persoon.’ 

KUNST VAN HET VRAGEN 
 
Welke vragen stel je om de kracht van de persoon en zijn omge-
ving te leren kennen? Actrice Izara speelt twee cliënten. Eerst is ze 
Anton, een man van tachtig, die vervuild is en de boot afhoudt. 
Daarna speelt ze de 32-jarige Piet, die wel praatjes heeft, maar 
erg onzelfstandig is. Hij woonde bij zijn vader die door schulden is 
uitgezet. Nu zoekt hij een huis. 
Anton reageert op veel vragen gesloten en afwijzend. Totdat 
Rik (‘rust’) ook wat over zichzelf vertelt en de toverwoorden 
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 aardrijkskunde en scheikunde gebruikt (Anton ver-
telde dat hij deze vakken altijd zo interessant vond). 
Nu zit Anton op het puntje van zijn stoel: ‘Zal ik je 
mijn tijdschriften laten zien?’ 

Tweerichtingsverkeer
Rik: ‘Bij intakes en eerste ontmoetingen vuren we 
zoveel vragen af. Dan denk ik al snel: “dikke neus: 
wie ben jij nou eigenlijk?”’ De meesten van ons zijn 
vaardig in het leggen van het eerste contact. ‘Maar 
eigenlijk heb je meer momenten nodig om echt contact te maken’, 
zegt Sebastiaan (‘proberen’). ‘Goede salesmensen weten dat je wel 
acht tot zestien momenten nodig hebt om een relatie op te bou-
wen. Dan komt diegene misschien zelf.’ ‘Je moet ook wel wat bren-
gen’, zegt Youri (‘passie’). ‘Soms moet je wat teruggeven, zodat 
mensen kunnen inhaken’, zegt Izara. ‘In plaats van op een kwetsuur 
te gaan zitten: ‘Oh, je ziet je broer niet meer.’ 

Wat vinden Anton en Piet? 
Izara: ‘Bij open vragen en vragen waarvoor ik terug moest in mijn 
verleden, kwam meer verbeelding. Wat werkte, was dat Rik gebruik-
te wat ik eerder had gezegd. Maar als de vraag gaat over iets dat er 
niet is, voelt dat niet fijn.’ Op de vraag: “Zou je meer mensen over 
de vloer willen hebben?”, zei Anton: Nee. Izara: ‘Het voelde als een 
behoefte van jou. Het helpt als je de vraag open stelt.’ Piet geeft 
zelf feedback: ‘Het was best een stap om hierover te praten. Best 
wel fijn dat er mensen zijn met wie je dat kunt doen. Ik voelde geen 
oordeel. Ik vind het leuk als er gevraagd wordt naar wat ik goed 
kan. Het was ook fijn dat iemand het even voor me samenvatte.’  

Mantra’s voor mee naar huis  
•  Ten slotte, schrijft ieder zijn eigen spreuk op. Een greep: 
•  Zijn in plaats van doen
•  Blijf maatwerk leveren 
•  Blijf luisteren
•  Je mag jezelf zijn 
•  Blijf stilstaan, reflecteren en liefdevol zijn
•  Aansluiten niet oordelen 
•  Ik zie heel veel potentie bij jou
•  Minder twijfelen, durven vragen stellen 
•  “Stapje terug” 

Dinsdag 26 juni (9-17 u.) vindt de 
tweede doe-dag plaats:  
Wat knelt er aan de kanteling? 

Voor gekantelde professionals die wel willen (maar tegen 
grenzen aan lopen).
Op doe-dag 2 staan we stil bij dilemma’s, valkuilen en 
grenzen aan een wijk die zorgt. 
Meld je aan bij: sara@saratraint.nl


