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EEN AANTAL THEMA’S DIE EEN ROL SPELEN  
IN TANDEMSAMENWERKING 

 

Durven	aanvaarden;	Ruimte	creëren	voor:	wantrouwen,	machtsverschillen	en	schaamte;	
Het	is	een	proces	dat	je	samen	doormaakt;	Samen	spanningsvelden	en	grenzen	opzoeken;	

Veiligheid;	Wederkerigheid;	Het	belang	zien	van	elkaar	én	van	elkaar	leren;	Humor;	
Angst;	Vertrouwen	o.a.	in	de	kennis	van	de	ander;	Bij	elkaar	komen,	elkaar	als	mens	
ontmoeten	buiten	de	machtspositie,	Wantrouwen	(omdat	ik	zo	vaak	op	mijn	bek	ben	

gegaan/	te	kort	ben	gekomen);	Letten	op/	rekening	houden	met	non-verbale	
communicatie	zoals	mimiek;	Rekening	houden	met	de	(financiële)	situatie	van	de	ander	

	

Bron: de uitkomst van een brainstormsessie door de TOT-groep 2014-2015 
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VOORWOORD 
 

Dit verslag gaat over het tandemontwikkeltraject (TOT) dat medio 2015 werd afgerond. Aan dit traject 
deden zes ervaringsdeskundigen en zes (andere) professionals mee met als doel: als tandem samen te 
werken of, wanneer zij reeds een tandem vormden, de samenwerking te verdiepen en verstevigen. 

TOT is een product van de Amsterdamse Wmo-werkplaats1 en valt onder het programma 
‘Herstelgericht outreachend werken’. Dit programma richt zich op herstelondersteuning en de inzet 
van ervaringsdeskundigheid in verschillende onderwijs- , zorg- en welzijnspraktijken. Samen met het 

Instituut voor GebruikersParticipatie en Beleid (IGPB) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is TOT 
uitgewerkt tot een tandemcursus. De cursus kan in de toekomst aan potentiële en/of reeds bestaande 
tandems worden aangeboden.  

 
In dit verslag beschrijven wij de eerste indrukken van dit tandemontwikkeltraject. Het verslag is een 
interpretatie van onze observaties en de ervaringen van betrokkenen bij TOT. We willen met deze 

interpretatie een bescheiden bijdrage leveren aan theorie- en praktijkvorming rond 
tandemsamenwerking en de trajecten die tandemsamenwerking bevorderen. Het verslag is bedoeld 
voor allen die betrokken zijn bij de theorie- en praktijkontwikkeling rond dit thema.  

 
 
We willen alle personen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit verslag bedanken, met 

name de TOT-deelnemers, - cursusleiders en - ontwikkelaars, en de betrokken studenten. 
 
 

  

                                                             
1 Inmiddels gaat de werkplaats door onder een andere naam, namelijk: de werkplaats sociaal domein Amsterdam. Zie: 
http://www.hva.nl/wmo/werkplaats/werkplaats-sociaal-domein-amsterdam.html 
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1. INLEIDING 
 
Eind 2014 ging het eerste Tandemontwikkeltraject (afgekort: TOT) van start met zes 
ervaringsdeskundigen en zes professionals. TOT is een traject van tien maanden waarin 

ervaringsdeskundigen en professionals aan elkaar gekoppeld zijn als zogenoemde ‘tandems’ en 
gezamenlijk zoeken naar condities en mogelijkheden om de samenwerking succesvol te maken. De 
ervaringsdeskundigen die meededen aan TOT zijn verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam 

(HvA), TEAM ED (sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen), de VrijwilligersAcademie, de 
opleiding voor ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, en GGz-organisatie Arkin. De 
betrokken professionals werken als docent bij de HvA of als trainer bij de VrijwilligersAcademie.  

Doel van de tandemsamenwerking in TOT is: de kennis van professionals (wetenschappelijke en 
vakkennis) aan te vullen, te verbinden en te corrigeren met kennis van mensen die ervaring hebben 
met sociale uitsluiting en die langdurig ‘klant’ van zorg en welzijn zijn of zijn geweest. In TOT hebben 

deze ervaringsdeskundigen, docenten en trainers gezamenlijk gezocht naar hoe zij op gelijkwaardige 
wijze hun (ervaringsdeskundige en professionele) perspectief, kennis en ervaring in diverse praktijken 
in kunnen zetten door lessen, presentaties, en workshops te ontwikkelen en te geven. Dat is gelukt: 

alle deelnemers hebben het traject afgesloten met een certificaat.  
 
 

1.1 Aanleiding 
 

Sociale uitsluiting is in Nederland een complex probleem, waar door de jaren heen nauwelijks 
structurele antwoorden op zijn gevonden (Jansen, 2009; Pool, 2008; Weeghel, 2010; Schuyt, 2007). 
Zeker in steden is dit een hardnekkig probleem. In Amsterdam bijvoorbeeld is de kans op sociale 

uitsluiting twee keer zo hoog als elders in Nederland en is ongeveer één op de tien volwassenen sociaal 
uitgesloten (Van Bergen et al., 2014). Structurele uitsluitingsmechanismen zorgen ervoor dat een groot 
aantal burgers verstoken blijft van universele rechten, de greep mist of verliest op het eigen leven en 

weinig invloed heeft op de maatschappelijke besluitvorming (Stam et al., 2014). Volgens Stam en 
anderen (2014) komt dit doordat de systeemwereld van hulp- en dienstverlenende instanties en 
overheden onvoldoende aansluit bij de leef- en belevingswereld van burgers die sociaal uitgesloten zijn.  

 
Een manier om sociale uitsluiting terug te dringen is door de verbinding te zoeken tussen de systeem- 
en leefwereld. Bijvoorbeeld door ambassadeurs uit beide werelden nauw met elkaar te laten 

samenwerken. Samenwerking tussen ambassadeurs van de leefwereld (ervaringsdeskundigen) en de 
systeemwereld (professionals) vraagt een cultuuromslag en is mede daardoor niet vanzelfsprekend 
(Desain et al., 2013; Stam et al., 2014; De LINK, 2014). Een voorbeeld van een organisatie die al lange 

tijd investeert in duurzame co-creatieve samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en professionals 
is de Belgische organisatie De LINK. Medio 2014 startten De LINK en het Amsterdamse Instituut voor 

Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB) een cursus op nationaal niveau, voor ervaringsdeskundigen in 
armoede en sociale uitsluiting. Voor deze cursus hebben De LINK en het IGPB een module ontwikkeld 
voor tandems van ervaringsdeskundigen en docenten. De module heeft als doel tandems te creëren 

die samen lesgeven in dezelfde opleiding. Het gaat dus om een train-de-trainer concept. Deze module 
ging een paar maanden eerder van start dan het vergelijkbare TOT georganiseerd door de HvA en het 
IGPB.  
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1.2 Het Tandemontwikkeltraject (TOT) 
 
TOT is voor een deel geïnspireerd door de module van De LINK en het IGPB. Er zijn drie belangrijke 

uitgangspunten uit de module gebruikt bij het ontwikkelen van TOT, te weten: 1) het tandem-concept, 
2) de betekenis van dialoog voor tandemsamenwerking en 3) de Kloventheorie. TOT heeft zich daarna 
verder ontwikkeld waardoor de vorm en inhoud zijn gaan afwijken van de module door De LINK en het 

IGPB. Een belangrijk verschil is dat de groep TOT-deelnemers bestaat uit mensen die op verschillende 
vlakken ervaringen hebben met sociale uitsluiting. Naast ervaringen met armoede zijn dat ervaringen 
met psychiatrische ingewikkeldheden, verslaving, criminaliteit, en/of fysiek en emotioneel misbruik.  

 
Het doel van TOT is tweeledig: 1) het instrueren van docenten/trainers en ervaringsdeskundigen om 

als tandem elkaars expertise en krachten te kennen en benutten, 2) de deelnemers slagen erin om in 
co-creatie een tandemcursus te ontwikkelen. In hoofdstuk 4 gaan we verder met een uitleg over TOT. 
 

 
1.3 Doel van het verslag 
 
In dit verslag beschrijven wij een aantal van de indrukken van de deelnemers en cursusleiders tijdens 
dit eerste TOT-traject. In deze beschrijving staan we stil bij de volgende vragen:  

1. Op welke wijze geven de cursusleiders en de deelnemers van TOT vorm aan de 
tandemsamenwerking?  
a) Hoe stimuleren de TOT-cursusleiders tandemsamenwerking onder deelnemers?  

b) Wat zijn voor TOT-deelnemers succesfactoren en knelpunten tijdens het komen tot 
tandemsamenwerking?  

2. Wat betekenen de verkregen inzichten en ervaringen (het antwoord op vraag 1) voor het 
ontwikkelen van een toekomstige tandemcursus?  

 
 

1.4 Begripsverheldering 
 

In dit verslag staan een aantal actoren vermeld die specifieke toelichting behoeven:  

• Ervaringsdeskundigen: de deelnemers binnen TOT die betaald of onbetaald werkzaam zijn als 

ervaringsdeskundige/-werker. Zij zijn in staat werkzame principes te destilleren uit de verwerking 
van existentiële crises als gevolg van voornamelijk langdurige, heftige ervaringen. Zij kunnen deze 

ervaringskennis vervolgens overdragen aan derden of ondersteunend verbinden met mensen die 
zich op eigen kracht nog niet goed uit deze kluwens en uit het gevolg, sociale uitsluiting, weten los 
te maken. Het verwerven van ervaringsdeskundigheid is een continu proces, waarin zij op 

ervaringen reflecteren en verbinding zoeken met anderen in een zelfde situatie; 

• Docenten: deelnemers binnen TOT die docenten in het hbo en trainers in het beroepenveld zijn en 

lessen/trainingen organiseren en uitvoeren voor groepen; 

• Cursusleiders: zij geven invulling en vorm aan de bijeenkomsten van het tandemontwikkeltraject; 

• Ontwikkelaars: een groepje van vier personen: de twee cursusleiders van TOT, een 

ervaringsdeskundige medewerker van de HvA en een docent Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
(SPH), die TOT in hoofdlijnen hebben opgezet en ingevuld; 
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• Mede-ontwikkelaars van TOT: dit is de groep TOT-deelnemers die samen met de ontwikkelaars 

vormgeven aan TOT en de vervolgcursus. TOT resulteert ook in een co-creatieve handreiking op 

basis van de inbreng van de mede-ontwikkelaars en de door hun opgedane ervaringen;  

• Studenten: vierdejaars studenten van de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 

(MWD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) 
die aan TOT deelnemen in het kader van de minor Outreachend Innoveren; 

• Programmaleider: de coördinator en facilitator van het programma ‘Herstelgericht outreachend 

werken’ van de Amsterdamse Wmo-werkplaats, waar TOT onderdeel van is. 
In hoofdstuk 4 staat een uitgebreidere uiteenzetting van een aantal van deze betrokkenen.  
 

Verder wordt in TOT gebruik gemaakt van bepaalde begrippen die hieronder uitgewerkt zijn:  

• Ervaringskennis: ontstaat door ondervinding (van sociale uitsluiting), en waarneming daarvan en 

door te leren van meerdere ervaringen van anderen, aangevuld met kennis uit andere bronnen 
zoals literatuur (Driessen et al. , 2013); 

• Tandem: koppel bestaande uit een ervaringsdeskundige (als afgevaardigde van de leefwereld) en 
een docent/trainer (‘professionals’ als afgevaardigde van de systeemwereld). Opmerking: 

ervaringsdeskundigen kunnen ook docent/trainers/professional zijn en vice versa, maar voor de 
overzichtelijkheid van dit verslag hanteren we deze indeling; 

• Bestaande en nieuwe tandems: in dit verslag spreken we van ‘bestaande’ tandems, hier gaat het 
om tandempartners die al met elkaar samenwerkten voordat TOT van start ging, en ‘nieuwe’ 

tandems, dit zijn de tandempartners die elkaar nog niet kenden aan het begin van TOT; 

• (Tandem)presentaties: presentaties, lessen, trainingen, workshops en voorlichtingen in de 

beroepspraktijk of in het onderwijs, gegeven en verzorgd door de tandems;   

• Sociale uitsluiting: een proces waarbij burgers geïsoleerd en vervreemd raken van de samenleving 

omdat ze niet of slechts in beperkte mate kunnen participeren. Sociale uitsluiting draait om: a) 

beperkte sociale, culturele en maatschappelijke participatie, b) materiële achterstelling, financiële 
beperkingen, c) vervagend normbesef of onvoldoende culturele of normatieve integratie, en d) 
achterstelling in toegang tot grondrechten: maatschappelijke en juridische hulpverlening, 

zorginstanties en fatsoenlijke huisvesting (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015: 21); 

• Systeem- en leefwereld: de ‘systeemwereld’: alles wat mensen ontwikkeld hebben aan instellingen 

en structuren op gebieden als economie, onderwijs, gezondheidszorg, verzorgingsstaat, et cetera. 
De ‘leefwereld’: het ervaringsdomein, waarin burgers met elkaar omgaan in en buiten de systemen 

(Van der Lans, 2010).  
 
 

1.5 Leeswijzer 
 

Na deze inleiding beschrijven we in hoofdstuk 2 wat we verstaan onder tandemsamenwerking in TOT, 
en we vergelijken dat met de relevante aspecten uit de module van De LINK en het IGPB. Het derde 
hoofdstuk gaat in op relevante theorieën en inzichten waaronder die over de Kloventheorie en 

allianties. Hoofdstuk 4 beschrijft TOT in het kort, de totstandkoming, betrokkenen en praktische zaken. 
In de hoofdstukken 5  en 6 komen de resultaten aan bod, deze zijn ingedeeld in twee thema’s: 
werkzame elementen voor het creëren van tandemsamenwerking, en spanningen als vliegwiel voor 

leerprocessen. Hoofdstuk 7 is een theoretische analyse. We sluiten in hoofdstuk 8 af met conclusies 
en aanbevelingen. In de bijlage staat de onderzoeksverantwoording beschreven.  
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2.TANDEMSAMENWERKING 
 
Tandemcursussen voor ervaringsdeskundigen en professionals zijn nieuw in Nederland. Bovendien is 
nog weinig onderzoek gedaan naar en nagedacht over het samenwerken in tandems van 

ervaringsdeskundigen en professionals. De Belgische organisatie De LINK is hier al wel mee aan de slag 
gegaan en dus maken we dankbaar gebruik van hun bronnen. Dit hoofdstuk gaat eerst in op het nut 
en de noodzaak van het werken met ervaringsdeskundigheid. Daarna komt het doel en de inhoud van 

tandemsamenwerking aan bod.  
 
 

2.1 Werken met ervaringsdeskundigheid, nut of noodzaak? 
 

De laatste decennia zijn het vooral de vrouwenbeweging, de Anonieme Alcoholisten (AA) en later ook 
de cliëntenbeweging uit de psychiatrie die het gebruik van ervaringsdeskundigheid zowel nuttig als 
noodzakelijk achten om de maatschappelijke en rechtsposities van de eigen groep te verbeteren. Vanaf 

de jaren ’90 resulteerde dit in allerlei praktijken die zich richten op ervaringskennis en 
ervaringsdeskundigheid, zoals zelfhulpgroepen en activiteiten van cliëntorganisaties.  
 

De laatste paar jaar is er een toename van de inzet van ervaringsdeskundigen in meer reguliere 
praktijken, onder meer in de zorg, hulp- en dienstverlening, het welzijn en onderwijs. Er zijn diverse 
voorbeelden van samenwerking tussen professionals en ervaringsdeskundigen. We zien 

ervaringsdeskundigen als onderdeel van SamenDoen of sociale wijkteams, in (F)ACT-teams van de GGz, 
Herstelbureaus bij de maatschappelijke opvang, als gastdocenten in het onderwijs et cetera.  
 

Ook op beleidsniveau zien we sinds de afgelopen stelselwijzigingen dat Nederlandse gemeenten zich 
meer gaan richten op het benutten van ervaringsdeskundigheid. De gemeente Amsterdam 
bijvoorbeeld stelt dat de inbreng van cliënten als direct belanghebbenden en ervaringsdeskundigen 

belangrijk wordt (Koersbesluit, herinrichting Wmo, 2013). We kunnen concluderen dat vanuit diverse 
hoeken men het werken met ervaringsdeskundigheid zowel nuttig als noodzakelijk beschouwt.  
 
 
2.2 Ervaringsdeskundigheid en het (her)ontdekken van het leven 

 

Ervaringsdeskundigheid hangt nauw samen met herstel. Herstel is het proces waarin mensen over de 
rampzalige gevolgen van existentiële crises en sociale uitsluiting, als gevolg van bijvoorbeeld een 

psychiatrische aandoening, verslaving, aangeboren beperking of een ongeluk, heen groeien en de 
(verloren gewaande) mogelijkheden voor het vervullen van het eigen leven (her)ontdekken. Hierbij is 
het exploreren van ervaringen belangrijk, waardoor mensen zelf betekenis leren geven aan hun 

ervaringen en ze zo kunnen plaatsen in hun levensverwachting. Door herstelervaringen te koppelen 
aan vergelijkbare ervaringen van anderen, en daar andere relevante bronnen aan toe te voegen, 
wordt individuele ervaringskennis omgezet in collectieve ervaringskennis. Dat is een voorwaarde om 

ervaringskennis in te zetten voor het herstelproces van anderen maar ook in termen van 
beleidsadviezen en belangenbehartiging (Driessen et al., 2013; Van Bakel et al., 2013).  
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2.3 Het overbruggen van de kloof tussen de systeem- en de leefwereld  
 
Samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en professionals is actueel en urgent maar niet 

vanzelfsprekend. Dat heeft meerdere redenen. Eén van de redenen is de aanwezigheid van een 
moeilijk te overbruggen kloof. De wereld van mensen die sociaal uitgesloten zijn, verschilt wezenlijk 
van de wereld van mensen die oververtegenwoordigd zijn in de beroepen in zorg, welzijn en 

onderwijs, en in de gremia waarin beleid wordt gemaakt. De kloof gaat over: ‘[…] het niet kennen van 
elkaars leefwereld, elkaars gevoelens en verwachtingen, elkaars kennis en vaardigheden, elkaars 
krachten, elkaars normen en waarden, elkaars denkpatronen en oplossingsstrategieën’ (De Link, 2014: 

2). Vaak zijn professionals en ervaringsdeskundigen zich er niet bewust van dat een kloof bestaat én 
dat zij aspecten van elkaars werelden niet kennen. Dit zorgt voor veel miscommunicatie, wederzijds 

onbegrip en uiteindelijk tot het in stand houden van bestaande situaties.  
 
Werken in tandems heeft als doel de kloof tussen de twee werelden te overbruggen. Tandems zouden 

een brug kunnen slaan tussen de belevingswereld van mensen die sociaal uitgesloten zijn en de 
systeemwereld van sociaal werkers, behandelaars, ambtenaren en docenten (Stam et al., 2014). 
Tandemsamenwerking biedt de mogelijkheid voor niet-sociaal uitgeslotenen om inzicht te krijgen in 

de wereld van zij die wel sociaal uitgesloten zijn (geweest). Bijvoorbeeld: niet-armen kunnen dieper 
inzicht krijgen in de psychologische processen van de armoedeproblematiek. Tandems kunnen deze 
kloven zichtbaar en bespreekbaar maken. Dit kan de kwaliteit van dienstverlening en onderwijs 

verhogen doordat de verschillende werelden dichterbij elkaar komen, de communicatie beter 
verloopt, en een situatie ontstaat waarin wederzijds begrip groeit (De LINK, 2014). In hoofdstuk 3 gaan 
we dieper in op de aanwezigheid van kloven. 

 
 
2.4 Het samenkomen van complementaire perspectieven 

 
Tandemsamenwerking gaat over het ‘samenkomen van complementaire inzichten en acties die het 
verschil maken’ (De LINK, 2014: 12). Ervaringsdeskundigen helpen hun tandempartner bij het beter 

begrijpen van sociaal uitgesloten personen en groepen, omdat zij er in slagen de perspectieven van 
hen te helpen verwoorden dan wel toe te lichten. Op een abstracter niveau gaat tandensamenwerking 
over het samenbrengen van ervaringskennis met professionele en wetenschappelijke kennis 

(Driessen, Van Dorp & Sedney (red.), 2016). Dat laatste komt doordat de professional steeds meer de 
brug tussen vak- en wetenschappelijke kennis vormt en vanuit dat perspectief de samenwerking 
vormgeeft.  

 
Het overbruggen van kloven en leren kennen van elkaars werelden gebeurt via een ‘constructieve 
dialoog’ (De LINK, 2014: 140). Idealiter stimuleert een tandem dialoog via de volgende rolverdeling 

(De LINK, 2014): de rol van de ervaringsdeskundige is vooral die van betekenisverlener, die tijdens 
presentaties en in dialogen betekenis geeft aan ervaringen met sociale uitsluiting, armoede en/of 
andere ervaringsachtergronden. Ervaringsdeskundigen maken hiervoor gebruik van delen uit hun 

levensgeschiedenis, die zij functioneel inzetten bij het geven van voorbeelden, meningen, adviezen et 
cetera. De rol van de docent is doorgaans die van verantwoordelijke voor ‘het kaderen en 
structureren’ van presentaties of workshop. Dit kan betekenen dat de docent de leerinhoud ordent, 

de procedurele zaken (tijd, vervolgafspraken et cetera) bewaakt en didactische werkvormen 
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aanbrengt. Natuurlijk zullen in de praktijk ervaringsdeskundigen en docenten elkaar daar waar nodig 

en gewenst aanvullen en ondersteunen. De bovenstaande rolverdeling is niet rigide en kan volgens De 
LINK in de praktijk dus ook anders vorm gegeven worden.  

Het goed functioneren van een tandem vraagt van tandempartners dat zij voldoen aan een 

aantal basisvoorwaarden: ‘Willen werken in tandemverband, vertrekken vanuit een nieuwsgierige 
positieve ingesteldheid naar elkaar, een open, zoekende houding en bereidheid tot overleg, 
authenticiteit in de dialoog, duidelijkheid in de communicatie en duidelijkheid in positie’ (De LINK, 

2014: 140). Daarnaast spelen een aantal factoren die de intensiteit en diepgang in de samenwerking 
bepalen, zoals: de klik tussen de persoonlijkheden van de tandempartners, de hoeveel tijd die zij 
investeren in de samenwerking en het vak dat zij geven (De LINK, 2014: 140). 

 
 

2.5 Conflicten benutten als katalysator voor leerprocessen 
 

De aanwezigheid van kloven tussen (aankomende) tandempartners kunnen leiden tot 
miscommunicatie en conflicten. Het zijn juist deze spanningen die een waardevolle bijdragen kunnen 
leveren aan het succesvol vormen van een tandem. De conflicten die tijdens de samenwerking 

opspelen dienen als katalysator voor leerprocessen. Dit betekent dat de cursusleiders conflicten 
tijdens de cursus aangrijpen ‘om de realiteit te verbinden met de theorie. Deze lessen uit het echte 
leven zorgen voor een grotere integratie van het geleerde. […] De crisissen […] maken ze doelbewust 
onderdeel van het leerproces. […]’(De LINK, 2014: 82). Om crisissen om te kunnen zetten in 
leermomenten is het van belang dat cursusleiders om weten te gaan met conflicten in de groep en in 
de tandems. Dat ze weten hoe ze die moeten verwerken tot lesmateriaal, want: ‘Eigenlijk zijn 
conflicten een geschenk: je kunt deze in een les gieten, aan een kader vasthangen en de aandacht van 
de cursisten is gegarandeerd’(De LINK, 2014: 82).  
 

 
2.6 Onderliggende waarden  
 
Zoals gezegd beoogt het werken in een tandem de wederzijdse verbinding van drie werelden van 
kennis (wetenschappelijke-, professionele- en ervaringskennis) te versterken. In de praktijk zijn echter 

vaak allerlei aannames aanwezig die afbreuk kunnen doen aan dit streven. Bijvoorbeeld: dat er een 
hiërarchie is in de drie kennisbronnen, dat de status van ervaringskennis het aflegt tegen die van vak- 
en wetenschappelijke kennis (Van Haaster en Koster-Dreese, 2005). Voor tandemsamenwerking zullen 

dan ook bepaalde waarden van belang zijn. Wij denken aan: veiligheid, gelijkwaardigheid, respect, 
verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander, verbondenheid en privacy. Met veiligheid wordt 
bedoeld dat beide tandempartners zich vrij voelen om ervaringen te delen en dat er bescherming en 

geborgenheid heerst. Gelijkwaardigheid houdt in dat beide perspectieven even waardevol zijn en dat 
de één niet boven de ander geplaatst wordt. De waarde respect beschrijft dat beide partners rekening 
houden met elkaars talenten, ervaringen en prestaties en daar geen negatief oordeel over vellen. 

Verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander houdt in dat beiden zich bekommeren om elkaar en 
interesse tonen in elkaars belevingswerelden. Solidariteit komt voort uit gevoelens van verbondenheid, 
respect, rechtvaardigheid en integriteit. Ten slotte omschrijft de waarde privacy dat beide partners 

ervoor zorgen dat wat zij onderling uitwisselen niet zomaar verspreid wordt en dat zij het recht 
behouden om ervaringen voor zichzelf te houden. De waarden kunnen verschillen voor 
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tandempartners. Deze uitgangspunten krijgen daarom vorm door erover te ‘praten, denken én doen‘: 

van binnenuit, inductief, van onderop en samen op basis van gelijkwaardigheid (Stam & Wilken, 2015, 
p. 118).  
 
 
Samenvatting  
 

Tandemcursussen voor ervaringsdeskundigen en docenten zijn relatief nieuw. De LINK in België heeft 
hier al wel ervaring mee maar richt zich uitsluitend op ervaringsdeskundigen in generatie armoede en 

sociale uitsluiting. Een deel van haar visie, het idee van complementaire perspectieven en het komen 
tot leerprocessen (via conflicten) zijn overgenomen bij het vormgeven van TOT. 
Tandemsamenwerking vraagt om bepaalde waarden, visies en uitgangspunten, waaronder 

gelijkwaardigheid, solidariteit en privacy. De vraag is op welke wijze tijdens TOT in samenspraak een 
praktische invulling aan de waarden gegeven is. 
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3. RELEVANTE INZICHTEN EN THEORIEËN 
 
Om de eerste indrukken met TOT te beschrijven is het handig om een aantal relevante inzichten en 
theorieën op een rijtje te zetten voordat we naar onze data kijken. Hiervoor gebruiken we allereerst 

de Kloventheorie, die ons helpt te begrijpen waarom ongelijkheden kunnen voorkomen in tandems. 
Daarnaast maken we gebruik van theorieën over allianties en communicatie om meer te kunnen 
zeggen over onderliggende processen die tandemvorming en – samenwerking beïnvloeden. In het 

einde van het verslag, in hoofdstuk 7, zullen we in de theoretische analyse vanuit deze verschillende 
theorieën de data bespreken. 
 
 
3.1 Kloventheorie  
 
Eerder spraken we over kloven tussen mensen die sociaal uitgesloten zijn en mensen die dat niet zijn, 

tussen de leefwereld van deze mensen en de systeemwereld van de organisaties die met hen te 
maken hebben. Er zijn vijf grote kloven die De LINK de ‘missing link’ noemt  (Van der Sypt, 2005). Het 
zijn kloven die complex en hardnekkig zijn, die met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. De 

kloventheorie benoemt deze kloven en de gevolgen daarvan. De theorie is vooral gericht op mensen 
in generatiearmoede. De theorie laat ons ook kijken naar kloven die kunnen spelen in het contact met 
mensen die op andere wijze langdurig sociaal uitgesloten zijn (geweest). Aan het einde van dit verslag 

bekijken we in de theoretische analyse of de kloventheorie ook van toepassing is voor een bredere 
groep mensen die te maken hebben (gehad) met sociale uitsluiting.  
 
De structurele en participatiekloof 
De participatiekloof is de meest dominante kloof van alle kloven. Deze kloof is ‘een gevolg van de 
uitsluiting van mensen op alle levensdomeinen en op alle niveaus’ (Van der Sypt, 2005: 59). Mensen in 

armoede en sociaal isolement krijgen geen regie over hun eigen leven en over de maatschappelijke 
besluitvorming. Wat vaak gebeurt, is dat mensen die niet arm en sociaal uitgesloten zijn de problemen 
van hen die dat wel zijn observeren en herdefiniëren vanuit hun eigen dominante cultuur. Zo dragen 

zij bijvoorbeeld oplossingen aan die in het geheel niet aansluiten, waardoor de mensen die arm en 
sociaal uitgesloten zijn niet kunnen participeren aan de samenleving. Dit leidt tot een 
afhankelijkheidspositie en een positie van ongelijkwaardigheid in bijna iedere sociale relatie. Mensen 

die arm en sociaal uitgesloten zijn, hebben geen of moeilijk toegang tot alle basisrechten zoals 
onderwijs (dikwijls een slechte schoolcarrière of een plek in het bijzonder onderwijs), gezondheid 
(meer dan gemiddeld hebben zij gezondheidsproblemen), maatschappelijke dienstverlening (vaak 

contact met diverse hulp- en dienstverleners zonder structureel uit de situatie te komen), recht (meer 
dan gemiddeld komt in contact met het gerechtshof), en arbeid (vaak afhankelijk van een uitkering en 
door het ontbreken van diploma’s vaak geen toegang tot bevredigend werk). 

 
De gevoelskloof 
Structurele uitsluiting heeft gevolgen voor de gevoelswereld van mensen die in armoede leven en 
sociaal uitgesloten zijn: de enorme drang om erbij te horen en een zware ‘gekwetste’ binnenkant 

(leed). Zo zien we bijvoorbeeld dat mensen in armoede, om erbij te kunnen horen, dat wat ze kennen 
(zie kenniskloof) van de middenklasser proberen over te nemen, namelijk de uiterlijk waarneembare 
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zaken: dure auto, dure kleding et cetera. Als reactie hierop wijst de maatschappij schuld toe: het is je 

eigen schuld dat je in de problemen zit! Wat het gevoel van uitsluiting opnieuw versterkt.  
 
De ‘gekwetste’ binnenkant heeft te maken met innerlijke pijn en een onbevredigd, vaak 

onverklaarbaar verlangen naar een basis, omdat mensen een verleden met zich meedragen van 
onverwerkt verdriet wat hun functioneren belemmert. Je niet aanvaard voelen, leven in schaamte, het 
meedragen van schuldgevoelens en vernedering leidt tot een sterk minderwaardigheidsgevoel. Van 

eigen regie is niet of nauwelijks sprake doordat de buitenwereld reageert met allerlei interventies 
waar de persoon zich steeds weer toe moet verhouden. Veel wat van buitenaf komt is daarom 
bedreigend of komt bedreigend over, waardoor veel mensen wantrouwend zijn.  

 
De kenniskloof 
Mensen die in armoede en sociale uitsluiting leven, missen vaak kennis van de maatschappij en haar 

instituties. Door deze kloof zijn zij niet op de hoogte van de leefwereld van modale of gearriveerde 
burgers en vice versa. Illustratief hiervoor is de verontwaardiging bij ‘gezeten’ burgers, zoals politici, 
bij het wereldkundig worden van de eerste voedselbanken in Nederland: men riep dat dit nergens 

voor nodig was, want in Nederland hadden we een goed verzorgingsstelsel waardoor niemand honger 
en armoede hoefde te lijden. Inmiddels zijn er eind 2015, meer dan 88 duizend klanten en 520 
uitgiftenpunten van de voedselbanken in Nederland (Jaarverslag voedselbank, 2015). Deze kloof blijft 

in stand doordat we niet weten dat we het niet weten. Van elkaar weten we niet dat de ander de 
kennis niet bezit. Hierdoor kan de een geen kennis overdragen en de ander geen kennis vragen. 
Mensen in armoede kunnen echter voor het verkrijgen van die kennis nauwelijks bij hun eigen sociale 

netwerk te rade gaan want die bezit deze kennis (meestal) ook niet.  
 
De vaardigheidskloof 
Om ons in de samenleving te kunnen handhaven hebben we bepaalde vaardigheden nodig die 
aanvaard zijn door de heersende cultuur. Mensen in armoede bezitten deze vaardigheden vaak 
onvoldoende. Een gebrek aan deze vaardigheden werkt door in het regelen van praktische zaken als 

huishouden, administratie of geldbeheer. Ook op emotioneel en pedagogisch vlak hebben we 
vaardigheden nodig, voor communicatie, relaties en opvoeding van de kinderen. Bij mensen in 
generatiearmoede ontbreken deze vaardigheden vaak doordat ze niet of onvoldoende aangeleerd zijn 

vanaf de geboorte binnen de existentiële band die er is tussen ouders en kinderen. Op latere leeftijd is 
het moeilijk om de sociaal gewaardeerde vaardigheden alsnog aan te leren omdat een mens mentale 
en emotionele ruimte nodig heeft om te leren. Leren is moeilijk als de pijn uit het verleden dicht onder 

het gevoelsoppervlak ligt.  
 
De krachtenkloof 
Opgroeien in armoede en sociale uitsluiting kent ook een aantal positieve facetten. Allereerst is er de 

motivatie en draagkracht om de eigen situatie en die van hun kinderen te verbeteren. Dat maakt hen 
vaak strijdbaar en toekomstgericht. Dit heeft veelal ook te maken met de herkenning van onrecht bij 
anderen waardoor ze elkaar willen helpen. Verder valt hun bovengemiddeld doorzettingsvermogen, 

hun draagkracht en grote creativiteit op. Kansarmen hebben vaak een gevoelsmatige alertheid, die 
sterker ontwikkeld lijkt dan bij de ‘middenklasse’, dat gaat vaak gepaard met gevoel voor humor, een 
beeldrijk vermogen om gevoelens in taal uit te drukken, in aanvoelen van de ander, en deze zo nodig 

confronteren in directe taal en een ad rem houding. Zij weten als geen ander ‘hoe betutteling een 
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respectvolle en gelijkwaardige verhouding in de weg staat en hoe een echte confrontatie kans schept 
tot groei’ (Van der Sypt, 2005: 61). 
 
De Kloventheorie geeft het belang aan van inclusief werken, en verklaart waarom co-creatie niet 

spontaan ontstaat. De theorie geeft ons de mogelijkheid om naar tandems te kijken als 
vertegenwoordigers vanuit verschillende werelden. Herkennen de tandems in TOT deze kloven? En 
hoe gaat ze daarmee om?  

Een andere manier om meer zicht te krijgen op de uiting van kloven is door te kijken naar een aantal 
vormen van communicatie. Daarom maken we naast de kloventheorie gebruik van een 
communicatietheorie.  

 
 
3.2 Communicatie 
 
Binnen samenwerkingsrelaties is communicatie een belangrijk aspect. Communicatie kan op 
verschillende wijzen ingedeeld worden, waaronder: a) inhouds- en betrekkingsniveau (Watzlawick, 

1969) en b) symmetrische en complementaire communicatie (Remmerswaal, 2015). Hieronder gaan 
we kort op deze twee vormen in.  
 
Inhouds- en betrekkingsniveau 
Het inhoudsniveau gaat over wat er gecommuniceerd wordt. Het betrekkingsniveau over hoe er 
gecommuniceerd wordt. Conflicten liggen vaak niet op het niveau van de inhoud maar op 
betrekkingsniveau. Het probleem gaat meestal over hoe de inhoud moet worden opgevat door 

degene voor wie ze bestemd is. Zo kan bij meningsverschillen eindeloos bediscussieerd worden wie er 
gelijk heeft (inhoudsniveau), terwijl de eigenlijke vragen luiden (betrekkingsniveau): wie krijgt gelijk?, 
Wie heeft het voor het zeggen? Wie is de baas?’ (Remmerswaal, 2015: 73). Betrekkingsproblemen 

kunnen niet op inhoudsniveau worden opgelost. De enige manier om het op te lossen is door de 
communicatie zelf te bespreken (metacommunicatie). Vaak wanneer het in de communicatie mis gaat 
krijgt de ander de schuld dat het niet goed loopt. Beide gesprekspartners zien hun eigen aandeel niet 

in de interactie. Maar het probleem zit over het algemeen in het interactiepatroon zelf. Wil men tot 
een geslaagde samenwerking komen dan is het van belang om beide niveaus congruent te maken.  
 
Symmetrische en complementaire communicatie  
Elke vorm van communicatie is symmetrisch of complementair (Remmerswaal, 2015). Om dit 
onderscheid te maken moet gekeken worden naar de communicatie over een langere periode. Bij 

deze indeling let je minder op inhoudsniveau maar kijk je eerder naar betrekkingsniveau: het gaat dus 
om hóe het gezegd wordt. De vraag is dan: is de communicatie evenwichtig en hebben beide partijen 
hun eigen inbreng? Bij complementaire communicatie neemt men verschillende posities in, de één is 

leidend en de ander volgend. Voorbeelden zijn: arts en patiënt en leraar en leerling. Hierbij heeft ten 
minste een van de communicerende partijen als doel om uiteindelijk de ander te overtuigen, zonder 
zelf te hoeven veranderen. Bij symmetrische communicatie hebben de deelnemers een gelijkwaardige 

positie, gedragen zich zo, en luisteren naar elkaar. Ze nemen de ander serieus en proberen de positie 
van de ander oprecht te begrijpen. Symmetrische relaties kunnen leiden tot escalaties, omdat het 
streven naar gelijkheid kan zorgen voor conflicten. Deze conflicten worden meestal niet op 

betrekkingsniveau uitgesproken maar op inhoudsniveau. De inhoud wordt dan steeds minder 
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belangrijk en het gaat vooral om: ‘ik ben het niet met je eens’ (Remmerswaal, 2015: 76). Daarnaast 

kunnen gesprekspartners soms ogenschijnlijk tweezijdig communiceren, omdat beide deelnemers om 
de beurt tegen elkaar praten, terwijl het gesprek, gelet op de inhoud, toch eenzijdig is.  
 

Communicatie is dus een belangrijk concept om in kaart te brengen voor TOT. Bijvoorbeeld: hoe ziet 
de communicatie er uit voor tandempartners bij het herkennen van een kloof? Tenslotte, 
tandemsamenwerking is een professioneel samenwerkingsverband, daarom kijken we ook naar een 

theorie over werkrelaties, de Alliantie-theorie.  
 
 

3.3 Allianties  
 
Het opleiden van tandems gaat over het vormen en onderhouden van een vruchtbare werkrelatie, ook 
wel allianties genoemd (De Greef, 2015). Dit type samenwerkingsrelaties kenmerken zich door twee 

belangrijke facetten: taak- en persoonlijke alliantie. Taakalliantie gaat over de mate van 
overeenstemming over het samenwerkingsdoel en de aanpak om dat doel te bereiken. En persoonlijke 
alliantie heeft te maken met de emotionele band (de ‘klik’) die de partners samen ontwikkelen of 

hebben ontwikkeld.  Een sterke alliantie zorgt voor een goed resultaat van de samenwerking 
(Wampold, 2001 en 2010; Lambert, 2010 in De Greef, 2015). Het aangaan van allianties is echter niet 
altijd eenvoudig. Niet iedereen is even goed op het gebied van allianties, en mensen hebben vaak de 

neiging hun alliantie-vaardigheden te overschatten. Om een alliantie te laten slagen is feedback over 
de samenwerking essentieel. Feedback geeft zicht op het eigen handelen en blinde vlekken, en helpt 
aansluiten bij de ander.  

 
Een vruchtbare tandemrelatie vraagt dus om een investering in zowel taakgerichte als persoonlijke 
alliantie. Hoe werken tandems hier aan tijdens TOT? Uiteindelijk zijn we ook benieuwd hoe samen 

leren tijdens TOT vorm kreeg en wat daarbij werkte en wat niet. Daarom gaat het laatste onderdeel 
van het theoretisch kader over co-creatief leren.  
 

 
3.4 Co-creatief leren 
 
TOT is gebaseerd op de didactische visie van co-creatief leren (Driessen, Van Dorp & Sedney, 2016 
(red.)). Co-creatief leren betekent in deze context: leren vanuit ervaringen, van de reflectie op deze 

ervaringen en vervolgens de dialoog met anderen over deze ervaringen.	Het	gaat	hierbij	dus	niet	om	
leren	door	middel	van	een	meester-leerling	verhouding waarbij de cursusleiders de kennis 

overdragen en de cursisten enkel ontvangen. Bij co- creatief leren gaat het om leren door het opdoen 
en delen van ervaringen. De cursusleiders zijn hierbij degenen die het leerproces van de tandems 

faciliteren. 
 
Voor dit verslag onderscheiden twee vormen van co-creatie: proactieve en reactieve co-creatie. Met 

proactief bedoelen we dat deelnemers mee ontwikkelen doordat zij vooraf meedenken over de 
richting die het traject op kan, vorm en inhoud van de bijeenkomsten et cetera. Met reactief gaat het 
om co-creatie stimuleren door achteraf te reageren, bijvoorbeeld via evaluaties. De vraag is of en hoe 

co-creatie vorm krijgt tijdens TOT. Daarom is tijdens de interviews over en observaties tijdens TOT 
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extra aandacht uitgegaan naar uitingen over de wijze waarop co-creatie mogelijk werd. We richtten 

ons hiervoor op de acties van deelnemers en de interacties tussen deelnemers en cursusleiders. In 
hoofdstuk 7 komen we hier weer op terug. 
 

 
Samenvatting  
 
Een aantal inzichten en theorieën verschaffen ons een kader om naar de data die we tijdens TOT 
verzameld hebben, te kijken. Zo kijken we vanuit de kloventheorie waar de verschillen en 

ongelijkheden zitten die een rol spelen in TOT, we kijken welke processen versterken, bewustzijn 
bevorderen en participatie stimuleren, en welke niet. De communicatietheorie helpt te kijken naar de 

interactie en (machts)verschillen tussen deelnemers. Via de theorie over allianties kijken we naar de 
wijze waarop tandemsamenwerking opgedeeld kan worden in taakalliantie en persoonlijke alliantie en 
hoe hier aan gewerkt wordt. En tenslotte gebruiken we theorie over co-creatief leren om te kijken 

naar de wijze waarop collectief leren gestimuleerd werd.  
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4. OMSCHRIJVING VAN HET 
TANDEMONTWIKKELTRAJECT  
 
Dit hoofdstuk omschrijft hoe, waarom en in welke context het ontwikkeltraject in oktober 2014 van 
start ging.  

 
 
4.1 TOTstandkoming  
 
TOT kent haar oorsprong bij de train-de-trainer module die door het Instituut voor 

Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB) en De LINK ontwikkeld is. Op basis van de ervaringen uit de 
Nederlandse versie, gebaseerd op generatiearmoede, is gekeken hoe dit ook voor een bredere 
doelgroep vorm kan krijgen. Omdat het lectoraat Outreachend werken en Innoveren als penvoerder 

van de Amsterdamse Wmo-werkplaats, het nut en belang van een dergelijk concept onderkende, is 
medio 2014 begonnen met de ontwikkeling van TOT en in oktober 2014 is TOT officieel gestart. Een 
van de medewerkers van het IGPB is als cursusleider bij TOT betrokken, waardoor de ervaringen en 

kennis vanuit de Nederlandse versie meegenomen werden in de ontwikkeling van TOT bij de 
Hogeschool van Amsterdam.  
 

Het doel van TOT is tweeledig:  
1) docenten/trainers en ervaringsdeskundigen leren als tandem elkaars expertise en krachten te 

kennen en benutten. Dit doen zij door duidelijkheid te creëren over wat het werken met 
ervaringskennis is. Ook leren zij elkaars expertise en krachten kennen en benutten door de 
bronnen van kennis (ervarings-, professionele-, en wetenschappelijke) aan elkaar te verbinden en 

aan te vullen.  
2) het ontwikkelen van een tandemcursus in co-creatie. Dit doen zij door enerzijds didactische 

werkvormen te vinden om als tandem les te geven en anderzijds door het inventariseren van 

thema’s en condities die van belang zijn voor een tandem(cursus). Deze thema’s vloeien voort uit 
de ervaringen van deelnemers met het samen delen, ontmoeten, verbinden en (h)erkennen. De 
ervaringen die deelnemers hebben met TOT worden meegenomen en gezamenlijk beschreven in 

een handreiking voor toekomstige trainingen. 
 
Werving 
Voor de werving van de TOT-deelnemers is geput uit het netwerk van het lectoraat Outreachend 

werken en Innoveren en die van het Instituut voor GebruikersParticipatie en Beleid (IGPB). Diverse 
samenwerkingspartners zijn drie maanden voorafgaand aan TOT benaderd met de vraag of zij ervaren 
ervaringsdeskundigen en docenten/trainers in dienst en/of in hun netwerk hadden die deel wilden 

nemen aan het traject. Een voorwaarde was wel dat potentiële deelnemers al ervaring hadden 
opgedaan in het werken met ervaringsdeskundigheid. Zo konden zij hun ervaringen in het werken met 
ervaringsdeskundigheid inbrengen om de cursus in co-creatie verder te ontwikkelen.  

 
Van ervaringsdeskundigen werd verwacht dat zij ervaring hadden met het inzetten van hun 
ervaringskennis tijdens presentaties of trainingen. Van docenten en externe trainers werd verwacht 

dat zij al eerder met een ervaringsdeskundige een presentatie of training hadden verzorgd. 
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Geïnteresseerde externe ervaringsdeskundigen en trainers konden reageren per mail, telefoon of via 

persoonlijk contact. Met deze kandidaten zijn telefonische sollicitatiegesprekken gevoerd. 
Geïnteresseerde docenten van de HvA zijn tijdens een groepsgesprek geïnformeerd.  
 

In beide sollicitatierondes (telefonisch met ervaringsdeskundigen/trainers en in het groepsgesprek 
met docenten) kwamen de volgende thema’s aan de orde: verwachtingen, motivatie, type 
ervaringskennis/-deskundigheid of professionaliteit, eerdere werkervaring en bereidheid om deel te 

nemen aan een traject dat nog weinig gekaderd en ingevuld was en dat door deelnemers mee 
ontwikkeld moest worden.  
 

Uit de lijst van geïnteresseerden is door de ontwikkelaars en samenwerkingspartners een groep 
samengesteld. Zij werden per mail op de hoogte gebracht dat zij deel konden nemen aan het traject. 

Hier zijn uiteindelijk zes tandems uit ontstaan; drie tandems hadden al eerder met elkaar 
samengewerkt, voor drie tandems gold dat niet.  
 
Financiering 
TOT is vanuit de Amsterdamse Wmo-werkplaats gefinancierd. Dit betrof een eenmalige financiering in 
het kader van Implementatiegelden die het ministerie van VWS beschikbaar heeft gesteld. De 
vergoedingen voor de deelnemers verschilden van die van de cursusleiders. De vergoedingen voor de 

deelnemers verschilden. Een aantal deelnemers kon betaald worden uit gelden vanuit de organisatie 
waar zij werkzaam zijn. Voor een deel van de deelnemers, vooral ervaringsdeskundigen, was dat niet 
het geval. Zo deed een aantal ervaringsdeskundigen op vrijwillige basis mee aan het traject. Zij 

ontvingen vanuit de Wmo-werkplaats reiskostenvergoeding. Voor aanvullende activiteiten zoals 
deelname aan het onderzoek ontvingen niet-HvA-medewerkers en betrokken studenten een 
tegemoetkoming via VVV-bonnen.  

 
 
4.2 Deelnemers, cursusleiders, ontwikkelaars en studenten 
 
Hieronder volgt een beschrijving van de diverse typen betrokkenen bij TOT: hun achtergrond, 

ervaringen en affiniteit met ervaringsdeskundigheid. 
 
Deelnemers 
De TOT-groep bestond uit twaalf deelnemers: zes ervaringsdeskundigen en zes docenten/trainers. De 
zes ervaringsdeskundigen die deelnamen kwamen van TEAM ED, de Vrijwilligers Academie, de GGz-
organisatie Arkin, de HvA en via de opleiding Ervaringsdeskundigen in Armoede en Sociale Uitsluiting. 

De ervaringsdeskundigen hebben ervaring op gebieden als (generatie) armoede, psychiatrie, 
verslaving, fysiek en emotioneel misbruik en criminaliteit. Deze problematiek werkt vaak door op 
andere gebieden, zoals (psychische) gezondheid, onderwijs, huisvesting, schulden en het recht. Alle 

ervaringsdeskundigen in TOT hebben ervaring met het inzetten van hun ervaringskennis bij mensen in 
een vergelijkbare situatie en in trainingen geven aan studenten, vrijwilligers, professionals en/of 
ambtenaren. Ook zetten de meesten hun ervaringskennis in voor beleids-, praktijk- of 

onderwijsinnovatie.  
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Daarnaast participeerden zes docenten en trainers. De vier docenten geven les op de HvA bij de 

opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociale Pedagogische Hulpverlening 
(SPH). Hun expertise strekt zich uit over verschillende vakken, zoals diversiteit, methodiek en de 
GGzAgoog. De twee trainers trainen vrijwilligers bij de Vrijwilligers Academie, de Regenboog en 

Markant. De docenten en trainers hebben naast hun vak ook kennis op het gebied van didactiek en 
trainingsvaardigheden.  
 
Cursusleiders 
Twee cursusleiders verzorgden samen alle bijeenkomsten. De ene cursusleider is een docent die aan 
de Nederlandse tandemcursus van De LINK deelnam en tevens als ervaringsdeskundige zzp’er werkt 

voor het IGPB. Zij heeft ruime ervaring met het onderwerp ervaringsdeskundigheid. Ze is mede 
verantwoordelijk voor het organiseren van de GEO (GGZ Ervaringsagoog Opleiding) en de TOED 
(Training Opleiding Ervaringsdeskundigheid), is hier portfolio-cursusleider en geeft er les.  

 
De andere cursusleider is docent SPH en heeft ruime ervaring rondom ervaringsdeskundigheid, 
lesgeven en het begeleiden van groepen. Ze geeft les in het hbo onder andere in de minor GGZ- agoog 

en de leergang Leren Met Ervaring (LME). Daarnaast is ze actief in cursussen voor mensen die hun 
ervaringsdeskundigheid willen ontwikkelen: portfoliocursusleider in de GEO  en de TOED.  
De twee cursusleiders hebben eerder samengewerkt en samen lesgegeven, maar nog niet eerder 

tijdens een tandemcursus voor ervaringsdeskundigen en docenten.  
 
Ontwikkelaars 
De ontwikkelgroep had als doel in hoofdlijnen vorm te geven aan TOT. Dit deed de ontwikkelgroep in 

eerste instantie door de opgedane kennis vanuit de Nederlandse tandemcursus door De LINK te 
vertalen naar TOT. Deze groep bestond uit de twee cursusleiders van TOT, een ervaringsdeskundige 

die werkzaam is bij de HvA en een docent van SPH. Deze laatste docent is tevens betrokken als TOT-
deelnemer. Ieder heeft vanuit zijn eigen expertise en perspectief bijgedragen aan de vormgeving. In 
paragraaf 7.4 wordt beschreven hoe de verdere ontwikkeling in co-creatie met de mede-

ontwikkelgroep gestalte heeft gekregen.  
 
Vierdejaars studenten 
Vanuit de minor Outreachend Innoveren van de HvA waren vijf vierdejaars studenten betrokken bij 

TOT. Het betrof studenten van de studierichtingen MWD, SPH en CMV. Zij deden onderzoek naar de 
ervaringen van deelnemers met TOT waarbij zij zich focusten op de samenwerking tussen de 
tandempartners. Twee van de studenten zijn bij alle bijeenkomsten aanwezig geweest. Ze 

participeerden als deelnemers, wat betekent dat zij meededen met de groepsgesprekken, ieder aan 
een tandem waren gelinkt en de opdrachten uitvoerden. Van vier bijeenkomsten hebben zij een 
reflectieverslag geschreven. Deze reflectieverslagen gaven de onderzoekers meer zicht op deze vier 

bijeenkomsten waar zij zelf niet bij aanwezig waren. Verder hebben de studenten twee individuele 
interviews met de cursusleiders en twee interviews met tandems afgenomen. De interviewvragen 
gingen over: motivatie om deel te nemen, ervaringen met TOT en de tandemsamenwerking, en 

thema’s waar een tandem mee te maken krijgt. Dit heeft geresulteerd in het eindverslag ‘Van macht 
naar kracht binnen een tandem’ (2015). Een deel van hun interviewresultaten zijn meegenomen 
tijdens de analyse voor dit verslag. 
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4.3 Duur, locatie, frequentie en programma 
 
Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de duur, locatie en frequentie van de bijeenkomsten. 
TOT vond plaats van oktober 2014 tot en met april 2015 en bestond uit negen bijeenkomsten, 

inclusief de afsluitende bijeenkomst waarin de certificaten uitgedeeld werden. Eens per drie weken 
kwamen ervaringsdeskundigen, docenten en de cursusleiders bijeen, op donderdag van 09:00 tot 
12:00. Aan het begin van iedere bijeenkomst was er thee en koffie, en een paar keer lunch aan het 

einde van de bijeenkomst. De bijeenkomsten hadden een vast stramien: introductie, het programma, 
discussies, werkvormen, et cetera. De werkvormen werden op groeps-, tandem- of individueel niveau 

aangeboden, dat hing af van het doel van het onderdeel of thema. Aan deelnemers werd voorafgaand 
aan (bijna) iedere bijeenkomst het programma opgestuurd. Ook werden zij meestal voor iedere 
bijeenkomst gevraagd iets voor te bereiden, zoals het lezen van literatuur  of het maken van een 

opdracht. Naast de negen bijeenkomsten was het de bedoeling dat tandems de tijd namen om zich 
voor te bereiden op of voor het geven van een presentatie.   
 
Het definitieve programma 
Om tot een definitief programma te komen voor een vervolg op TOT komen na afronding van de 
negen bijeenkomsten de diverse betrokkenen - de ontwikkelaars, cursusleiders en deelnemers – twee 

keer bijeen om verder vorm te geven aan de toekomstige tandemcursus. Tijdens deze twee 
bijeenkomsten krijgen de aanwezigen expliciet de rol als co-createurs. Hun ervaringen met TOT staan 
centraal en er is expliciet ruimte voor hun inbreng. In de eerste bijeenkomst wordt het programma 

(lesindelingen, thema’s  en volgorde) besproken. Een uitkomst van deze bijeenkomst is bijvoorbeeld 
dat de aanwezigen het erover eens zijn dat alle behandelde thema’s uit TOT in het cursusprogramma 
opgenomen moeten worden. Ook voegen zij een enkel thema aan het programma toe, zoals 

didactische vaardigheden. In de tweede bijeenkomst staat het bedenken en creëren van werk- en 
oefenvormen centraal. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn meegenomen in de Handreiking ‘Stap 
samen op en fietsen maar’ (2015).  

 
Uiteindelijk stelden de deelnemers gezamenlijk het onderstaande programma samen (zie voor een 
uitgebreidere en herziene beschrijving de handreiking): 

 
Dag	1.	Introductie,	afspraken	en	verwachtingen	
In de eerste bijeenkomst maken de deelnemers kennis met elkaar. Daarnaast spreken zij 

verwachtingen uit over het traject en de tandemsamenwerking. De cursusleiders verhelderen de 
doelstellingen en het kader van TOT.  Thema’s die hierbij aanbod komen zijn: veiligheid en feedback 

(geven en ontvangen). 
	
Dag	2.	Tandemsamenwerking	
In deze bijeenkomst introduceren de cursusleiders het concept tandemsamenwerking. Dat doen zij 
door te vertellen over hoe tandemsamenwerking zich heeft ontwikkeld. (Oud)deelnemers en 
cursusleiders vertellen over hun ervaringen in het werken met een tandempartner en de do’s en 

dont’s in de samenwerking. Vervolgens stellen de cursusleiders in overleg met de deelnemers de 
tandems samen en maken tandempartners nader kennis. Het thema dat aan bod komt is de drie 
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kennisbronnen (ervarings-, professionele en wetenschappelijke kennis) en de mogelijkheden voor 

gebruik van de kennisbronnen in de tandems. 
 
Dag	3.	Rolverdeling	in	tandemsamenwerking	
In deze bijeenkomst spreken tandems over de rollen, aannames en verwachtingen ten aanzien van de 
samenwerking. Ook ligt de nadruk op het zoeken en bespreken van verschillen en overeenkomsten 
waar tandempartners mee te maken krijgen. Verder is aandacht voor spanningen die zich voor kunnen 

doen in de samenwerking en hoe een tandem deze kan benutten. De centrale thema’s in deze 
bijeenkomst zijn: kloven, afstand/nabijheid en vertrouwen.  
 
Dag	4.	Levensverhalen	
Deze dag krijgt enerzijds invulling door het delen van belangrijke momenten uit ieders levensverhalen 

en overlevings-/copingstrategieën, met als doel elkaars achtergrond beter te leren kennen en 
begrijpen en het onderscheid in strategieën te (h)erkennen. Anderzijds leren deelnemers een 
presentatie/training op te zetten en structuur te bepalen.  

 
Dag	5.	Doelgroepen,	herstel,	bejegening	
Vandaag introduceren de cursusleiders verschillende typen ervaringskennis (o.a. uit ervaringen met 

generatiearmoede, GGZ, verslaving) en de verschillen en overeenkomsten omtrent herstelvisie en 
bejegening. Zij stellen daarbij het thema ‘bejegening tussen tandempartners’ centraal. Ook is er 
ruimte voor een evaluatiemoment: hoe ervaren deelnemers TOT tot nu toe? 

 
Dag	6.	Ervaringen	met	kwetsbaarheid	
Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan ervaringen met kwetsbaarheid en hoe je die 

inzet tijdens een presentatie. Om een presentatie te kunnen verzorgen bespreken de cursusleiders 
diverse didactische vaardigheden en staan zij stil bij groepsdynamica.  
 
Dag	7.	Leef-	en	systeemwereld	
Tijdens de zevende bijeenkomst staat het thema centraal: de leef- en systeemwereld. Hoe verhouden 
beide werelden zich tot elkaar en wat zijn de verschillen? En wat betekent dit voor 

tandemsamenwerking? Thema’s die centraal staan, zijn: macht en onmacht, gelijkwaardigheid en 
wederkerigheid, schaamte en schuld.  
 
Dag	8.	Thema’s	in	samenwerking	
Deze laatste inhoudelijke bijeenkomst gaat over spanningen die kunnen spelen in de 
tandemsamenwerking, zoals vooroordelen, omgaan met emoties, grenzen stellen en wantrouwen. De 

cursusleiders bespreken deze thema’s samen met de deelnemers in de groep. Vervolgens besteden zij 
aandacht aan hoe tandems omgaan met het publiek waar zij een presentatie aan geven.  
 
Dag	9.	Terugblik,	certificaat,	afscheid,	verwachtingen	voor	de	toekomst		
In deze bijeenkomst blikken deelnemers gezamenlijk terug op TOT, ontvangen zij een certificaat en 
nemen afscheid van elkaar. Ook spreken deelnemers verwachtingen voor de toekomst uit.  
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Door	het	gehele	traject:	Presentatie	tandems		
In de bijeenkomsten 3, 5 en 8 geven drie verschillende tandems een presentatie voor de TOT-groep. 
Het doel is om te oefenen met het presenteren in een tandem voor een groep. Op die manier kunnen 
tandems ervaren hoe het is om samen te werken en om een presentatie voor te bereiden en te geven. 

Na de presentatie geven cursusleiders en deelnemers feedback op de inhoud en de didactische 
vaardigheden van de tandems. Daarnaast oefenen de tandems ook met presentaties buiten de TOT-
groep. 
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5. WERKZAME ELEMENTEN VOOR HET CREËREN 
VAN EEN TANDEM 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van ons onderzoek. Tijdens en na afloop van TOT 
hebben de onderzoekers de belevingen en ervaringen van de deelnemers verzameld middels 

interviews en observaties om in kaart te brengen hoe een tandem te creëren. De betrokkenen - 
deelnemers, cursusleiders en onderzoekers – hebben aan aantal factoren aangewezen als positief en 
stimulerend. Deze werkzame elementen hebben wij ingedeeld in drie niveaus, te weten: 1) de 

individuele TOT-deelnemer, 2) de tandem en 3) de TOT-groep. Tegelijkertijd wijzen de betrokkenen er 
ook op dat wat positief is voor de een, voor de ander niet zo hoeft te zijn. Daarom beschrijven we bij 
de werkzame elementen ook de mogelijke keerzijde wanneer deelnemers die benoemden.  

 
 
5.1 De individuele TOT-deelnemer: aanwezigheid van een aantal 
basisvoorwaarden  
 

In paragraaf 2.4 lazen we dat de mate waarin een tandem goed functioneert mede afhangt van een 
aantal basisvoorwaarden die aanwezig dienen te zijn bij individuele deelnemers. Zijn deze 

basisvoorwaarden aanwezig bij de TOT-deelnemers? We beschrijven die voorwaarden waar 
deelnemers zelf een duidelijke uitspraak over hebben gedaan: a) het willen werken in tandemverband, 
b) vertrekken vanuit een positieve instelling, houding en bereidheid tot overleg, en c) duidelijkheid in 

positie.  
 
a) Het willen werken in tandemverband  
Aan het begin van TOT staan alle deelnemers open voor het werken in tandemverband. Een aantal 

deelnemers geeft hierover aan: ‘[omdat] de meerwaarde zit in de som der delen’, ‘[om] zo krachten 
[tussen ervaringsdeskundige en docent] te bundelen’, of: ‘[samen te kunnen werken] met een drager 
van de derde kennisbron [ervaringskennis]’. Naarmate TOT vordert, stellen spanningen deze intentie 

op de proef. Allereerst zien we deze spanning op het moment dat de deelnemers gevraagd wordt 
tandems te vormen. Sommige deelnemers hebben een sterke voorkeur voor een bepaald type 
tandempartner. Bij sommigen heeft deze voorkeur te maken met de plek waar een tandempartner 

werkzaam is. Zo gaat bij een aantal ervaringsdeskundigen de voorkeur sterk uit naar een HvA-docent 
en veel minder naar docenten die ergens anders werkzaam zijn. Bovendien zien we bij deelnemers die 
vóór TOT al een tandem vormden weinig bereidheid om met een andere deelnemer een tandem te 

vormen. 
 
Daarnaast zorgen vooroordelen over een potentiële tandempartner voor wankele intenties. Een 

ervaren tandem (zij werken inmiddels vier jaar samen) illustreert de bereidheid om samen te werken 
aan de hand van hun kennismaking. De docent licht toe hoe ongemakkelijk de eerste kennismaking 
voor hen verliep: ‘In het begin had ik nog weinig vertrouwen in ervaringsdeskundigen. Ik dacht: […] 
Kan een ervaringsdeskundige dat wel [samen lesgeven]?!’ Ook de ervaringsdeskundige heeft tijdens 
de kennismaking haar twijfels over de docent: ‘Wat een geitenwollensokken type!’ en: ‘Vreselijk zo’n 
docent die niet spontaan kan reageren!’. Uiteindelijk bleken beide partners over hun vooroordelen 
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heen te kunnen stappen en groeide de bereidheid van beiden om nauwer met elkaar samen te 

werken. Inmiddels is dit tandem zover dat zij structureel lessen voor het hbo ontwikkelt en geeft en 
tevens op diverse plekken in het land workshops verzorgt. Beide partners benadrukken hoe belangrijk 
het voor hen was om elkaar als persoon echt goed te leren kennen. Het belang van kennismaking 

komt in paragraaf 5.2 nader aan de orde.  
 
 

b) Vertrekken vanuit een nieuwsgierige, positieve instelling naar elkaar, een open, 
zoekende houding en bereidheid tot overleg 
De tandems benoemen het belang van oprechte interesse hebben in de ander. Daarnaast noemen ze 
de open, zoekende houding naar elkaar toe, als uitgangspunt om elkaar beter te leren kennen. Een 

docent uit een nieuw gevormd tandem spreekt in een individueel interview positief over de 
kennismaking met zijn tandempartner: ‘Wij kenden elkaar nog niet [voor TOT], […] maar dat maakte 
niet uit’ […]. ‘Wat er goed gaat? Oprechte interesse in de ander’. Zijn tandempartner bevestigt dat in 

een ander interview: ‘De kennismaking voelde goed, omdat hij de tijd nam om mijn verhaal te horen, 
hij luisterde naar de rugzak die ik op zijn schoot had gelegd, zonder dat te veroordelen.’  
 

Het hebben van een nieuwsgierige instelling naar de ander komt ook van pas bij het voorbereiden van 
een presentatie. Samen nadenken over een presentatie vindt plaats door elkaar beter te leren kennen. 
Een docent licht toe dat hij en zijn tandempartner hiervoor vragen aan elkaar stelden als:  ‘Wat vind je 
leuk? Wat vind je lastig? Hoe vind je het om je verhaal te vertellen?’. Door vragen als deze te stellen, 
kregen beide partners meer zicht op elkaars beleving, krachten en mogelijkheden en konden ze 
eventuele vooroordelen wegnemen. Daarnaast hielpen dit soort vragen hen bij het komen tot een 

thema en rolverdeling voor de presentatie.   
 
c) Duidelijkheid in positie 
Diverse deelnemers benadrukken het belang van een gelijkwaardige positie, zowel in een tandem als 

in de TOT-groep. ‘[…] de inbreng en positie van tandempartners hoeven niet gelijk te zijn, maar […] het 
is wel belangrijk dat die gelijkwaardig is […]’, stelt een ervaringsdeskundige. Maar juist door 

ongelijkheid komt gelijkwaardigheid een aantal keer in het gedrang tijdens TOT. Allereerst doordat er 
geen gelijke financiering is voor alle deelnemers. Een deel van de cursisten krijgt uren vanuit hun 
werkgever en een deel van de deelnemers zit er in eigen tijd, het betreft vooral ervaringsdeskundigen. 

Het zijn met name de docenten die dit verschil benoemen als probleem in relatie tot gelijkwaardige 
posities. Volgens sommigen kan je als betaalde kracht een niet-betaalde tandempartner, niet 
aanspreken op verantwoordelijkheden. Daarnaast is er ook een ervaringsdeskundige die dit thema van 

ongelijke posities blijft problematiseren en benadrukken, via mails, tijdens de bijeenkomsten en in 
interviews: ‘[De cursusleiders] hebben mijn verhaal nodig, dat verhaal kan ik geven, vertellen, maar 
dan vind ik ook dat er wederzijds respect moet zijn. Ik hoef niet zoveel te krijgen als zij maar daar mag 
best een vergoeding tegenover staan […].’  
 
Daarnaast lijkt gelijkwaardigheid als voorwaarde voor TOT zo vanzelfsprekend voor de deelnemers, dat 

zij dit begrip in relatie tot ongelijkheid onvoldoende bediscussiëren. Een docent geeft aan dat: ‘[…] 
vooral in het begin van TOT over het algemeen het idee [heerste] dat er gelijkwaardigheid is tussen de 
deelnemers. […], de verschillen tussen deelnemers werden [toen] gebagatelliseerd’. Volgens deze 

docent kwamen er pas in een later stadium: ‘[…] kloven in de samenwerking als spanningen naar 
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boven […].’ Dat is opvallend want in TOT gaat het juist om het benutten van de aanwezige ongelijkheid 

(in opleiding, ervaring, maatschappelijke positie et cetera) op basis van gelijkwaardigheid.  
 
We kunnen stellen dat de voorwaarden voor tandemsamenwerking in eerste instantie aanwezig zijn 

bij TOT-deelnemers maar dat die gaandeweg het traject, mede door het zichtbaar worden van kloven 
en andere ongelijkheden, in het gedrang kunnen komen. In de volgende paragraaf gaan we in op 
aspecten die tandemsamenwerking stimuleren op het niveau van de tandem.  

 
 

5.2 De tandem: investeren in samenwerking 
 
Tandempartners geven aan dat een aantal aspecten bijdraagt aan het goed leren samenwerken als 
tandem. Wij werken hier een aantal aspecten uit die zij van belang achten, namelijk: a) de 

kennismaking, b) overeenkomsten, c) rolverdeling, d) voorbereiding en e) evaluatie.  
 
a) Kennismaken   
Een goede kennismaking tussen tandempartners is volgens de meeste deelnemers essentieel voor de 

samenwerking. Op het moment dat je elkaar niet goed kent is het lastig om samen te werken, in wat 
voor soort constructie dan ook. ‘Een goede kennismaking zorgt voor veiligheid [binnen een tandem]’. 
Maar hoe maak je nou goed kennis als tandem? Met name de ervaren tandems geven aan dat 

kennismaken een proces is. Ze onderscheiden een aantal werkzame elementen. Allereerst zeggen zij 
dat kennismaken op neutraal terrein een meerwaarde kan hebben. Ze spreken over neutrale en 
informele plekken: ‘in de dagelijkse omgeving’. Dus plekken buiten de systeemwereld, in dit geval 

buiten het opleidingsinstituut. Zij zijn van mening dat elkaar ontmoeten op dit soort informele plekken 
bijdraagt aan het komen tot een gelijkwaardige relatie. Een ervaren tandem zegt echt met elkaar 
kennis gemaakt te hebben nadat zij twee keer samen in de kroeg wat zijn gaan drinken. Andere 

suggesties om het ijs te breken: ergens lunchen of naar een buurthuis om koffie te drinken (is vaak 
goedkoop). Daarnaast werkt het om bij het kennismaken te ‘praten over iets anders dan de training 
die je samen gaat geven’. Ze adviseren dus het gesprek niet (alleen) te richten op de taak die de 

tandem heeft maar juist op andere onderwerpen. Het verschilt per tandem wat die andere 
onderwerpen kunnen zijn. Suggesties van de deelnemers om hier vorm aan te geven zijn: aan de hand 
van je sleutelbos vertellen wie je bent of samen een foto maken van iets wat je persoonlijk heel mooi 

of belangrijk vindt, ook ‘een fysieke opdracht is altijd goed om het ijs te breken’.  
 
b) Zoektocht naar overeenkomsten 
Op de vraag wat bijdraagt aan een goede tandemsamenwerking, noemen de meeste tandempartners 
het hebben van overeenkomstige karaktereigenschappen: ‘[…] Hij is net als ik ook rustig’, ‘[…] We zijn 
aan elkaar gewaagd: hij kan net als ik analytisch denken en we zijn beiden eigenwijs’, ‘We durven 
allebei [nieuwe dingen] uit te proberen’, of: ‘We zijn allebei doeners.’ Het ontdekken van 
overeenkomsten in karaktereigenschappen lijkt bij te dragen aan het vormen van een band tussen 
tandempartners. Daarnaast lijkt het invloed te hebben op de wijze waarop een tandem de presentatie 

inricht: doen versus analytisch of nieuwe dingen uitproberen versus bij het bekende blijven.  
 
In tegenstelling tot overeenkomstige karaktereigenschappen vinden tandemspartners 

overeenkomsten in levensverhalen nauwelijks als succesfactor van belang. Een ervaringsdeskundige 
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zegt zelfs dat zoeken naar overeenkomsten in levensverhalen voor haar juist het contact maken 

belemmerde: ‘Ze vroeg hoe ik het ervaren had toen ik zwanger was, en toen ik een kindje had, wat het 
met me deed […] En omdat zij een zwangere vrouw was, had zij een connectie met mij. Maar dat vind 
ik ook de connectie van vrouw tot vrouw’. De zoektocht naar overeenkomsten door dit tandem zorgde 

uiteindelijk voor conflict.  
 
Een van de cursusleiders zegt dat het zoeken naar overeenkomsten en verschillen een complex proces 

is geweest tijdens TOT: ‘Achteraf hebben we gemerkt dat door in het begin tandems te vragen 
overeenkomsten te zoeken het later in het traject ingewikkelder werd om verschillen tussen de 
partners te benoemen’. Niet iedere deelnemer snapt wat er gebeurt en met welke reden, en 

deelnemers gaan dan het eigen leven als uitgangspunt nemen en lukt het niet meer te zien waar de 
herkenning of het verschil zit met anderen. De zoektocht naar overeenkomsten en verschillen is dus 

een precair proces, dat kan leiden tot een klik óf conflict in tandemsamenwerking.  
 
c) Zoeken naar een rolverdeling 
De tandems zoeken tijdens TOT naar een rolverdeling voor tijdens de presentatie. Het is een zoektocht 

naar wat het beste werkt voor hen als tandem. De meeste tandems kiezen bij de voorbereiding van 
hun presentatie voor een rolverdeling zoals De LINK (voor)schrijft: de docent richt zich op de 
aanwezige kennis van de toehoorders, zoals studenten of vrijwilligers en het didactische aspect, en de 

ervaringsdeskundige draagt bij door te delen vanuit ervaring. In een aantal tandems leidt deze 
rolverdeling ertoe dat de agendasetting en de keuze van de thema’s voor de presentatie bij de docent 
liggen. De andere tandems zetten de gehele presentatie in samenspraak in elkaar. Een enkel tandem 

experimenteert met de rolverdeling door er een nuancering in aan te brengen. Zo is er een bestaand 
tandem dat tijdens TOT binnen de kaders van de bovenstaande rolverdeling experimenteert met het 
delen van ervaringen door beide partners. Vooral voor de docent is dit een uitdaging en hij probeert 

tijdens de TOT-periode te onderzoeken hoever hij hierin wil en kan gaan. De ervaringsdeskundige ziet 
hierin een rol voor zichzelf, om haar tandempartner in deze zoektocht te begeleiden. Hieronder een 
korte dialoog waaruit hun zoektocht blijkt. Het is een reflectie op de presentatie die dit tandem zojuist 

heeft gegeven. Het is een presentatie op de eigen werkplek, dus buiten de TOT-groep.  
 
Hieronder volgt een stuk van de presentatie zoals geobserveerd door de onderzoeker. De docent 

rondt de training af met de vraag hoe de aanwezigen naar huis gaan: 
 

Docent [sluit daarna de bijeenkomst af en zegt tegen de aanwezigen]: ‘Het was een hele fijne 
avond. Er waren persoonlijke verhalen en reacties, bedankt voor de openheid […]’.  
Ervaringsdeskundige [vraagt aan docent]: ‘Hoe ga jij naar huis?’ 
Docent: ‘Daar schrik ik een beetje van, zo sluit ik meestal voor mezelf niet af […] [maar] ik 
ga met minder emoties naar huis dan toen het begon, ik ga lichter naar huis. Er is 
openheid ontstaan’.  
 
Na de presentatie kijken ze beiden terug op de afsluiting:     
Ervaringsdeskundige: ‘Ik wist niet of ik op het laatst op jou in kon gaan [hoe jij naar huis 
gaat]’ 
Docent: ‘Die […] opmerking had ik niet zien aankomen’ 
Ervaringsdeskundige: ’Ben je daar aan toe [als ik je naar persoonlijke zaken vraag]? […]’ 
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Docent: ‘Ik vond het niet onprettig, maar ik was er niet op voorbereid. Dat heeft met deze 
rollen te maken. Als trainer heb je dat niet, zit je meer in het proces bevorderen. Het is 
niet erg dat ik iets meer over mezelf vertel maar het gaat vooral om de mensen die er 
zitten’.   
Ervaringsdeskundige: ‘[…] de kunst is om te kijken wat een goed moment is. […]’.  

 
De bovenstaande illustratie maakt allereerst duidelijk dat trajecten als TOT het mogelijk maken voor 

docenten om te oefenen met anderen rollen dan hun reguliere rol. Tegelijkertijd blijkt dat in dit soort 
trajecten de traditionele relatie tussen professionele afstand en nabijheid voor professionals aan het 
verschuiven is. Een ervaringsdeskundige tandempartner kan, mits er sprake is van een 

vertrouwensband, in dit proces een faciliterende rol spelen doordat ervaringsdeskundigen vaak al 
ervaring hebben met (professionele) nabijheid. 

 
d) Voorbereiden en evalueren van de tandempresentatie 
Alle tandems benadrukken het belang van een modus om met elkaar (iedere) presentatie voor te 
bereiden: ‘[…] het [is] heel belangrijk [om] van achter de coulissen, […] heel goed af te stemmen, wat 
wil je vertellen, hoe wil je het vertellen, wat wil je niet vertellen. Met welk doel kom je je verhaal 
vertellen, niet voor jezelf, maar voor studenten […]’. Een aantal tandems evalueert ook naderhand 
hun samenwerking. Een ervaringsdeskundige vertelt: ‘Na de trainingen bespreken [we] wat goed ging 
en wat we beiden kwijt willen’. Elkaar feedback geven is spannend en niet gemakkelijk, dus moet je 
‘zelf het risico durven nemen en dus zeggen wat je wilt: meer beschrijven zonder oordeel en bewust 
zijn dat er een oordeel aan kan zitten’. Hiervoor is het voor de tandempartners nodig te weten dat 

ieder tegen een stootje kan. Vooral in de nieuwe tandems zien we dat elkaar feedback geven of de 
presentatie evalueren nog wat onwennig is. Een docent geeft aan dat ze de samenwerking met haar 
partner te kwetsbaar vindt om te evalueren: ‘het is nog lastig om aan te geven wanneer ik iets niet 
prettig vind’. Elkaar feedback geven waardoor de samenwerking beter vorm krijgt, is dus een proces 
waar vertrouwen en veiligheid voor nodig zijn. Het gaat niet vanzelf maar is wel noodzakelijk om 
tandemsamenwerking beter vorm te geven.  

 
 
5.3 De TOT-groep: een omgeving waar geleerd, uitgewisseld en 
geëxperimenteerd kan worden 
 
We beschrijven een aantal van de thema’s die deelnemers noemden en/of die we tijdens observaties 
opmerkten, die bijdragen aan het vormgeven van een omgeving waar geleerd, uitgewisseld en 

geëxperimenteerd wordt, te weten: a) ervaren van veiligheid, b) elkaar kennen, c) ruimte voor 
groepsgesprekken, discussies en dialoog, d) de rol van cursusleiders bij het groepsproces, en e) 

verschillende ervaringsachtergronden in de groep.  
 
a) Veiligheid in de groep  
De meeste deelnemers geven aan een zekere mate van veiligheid te ervaren in de TOT-groep. Dat is 

geen toeval want de cursusleiders zijn hier vanaf het begin op gespitst geweest. Zo delen ze een 
overzicht uit met gedragsregels die gaan over onderling respect, openheid en veiligheid, spreken ze 
het gehele traject van het belang van open en oordeelloos communiceren, en investeren ze iedere 

bijeenkomst in een warm welkom door persoonlijke aandacht. Door de veiligheid in de groep ervaren 
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de meeste deelnemers voldoende ruimte voor het uitwisselen van ideeën, meningen en ervaringen en 

het tonen en bespreekbaar maken van gevoelens en/of kwetsbaarheden. In TOT is het tonen van een 
zekere mate van kwetsbaarheid een belangrijk element en dat hangt volgens een docent nauw samen 
met de ervaren veiligheid: ‘Veiligheid en kwetsbaarheid is een ei-kip verhaal. Je moet je veilig voelen 
om je kwetsbaar op te stellen en wanneer je je kwetsbaar opstelt wil je veiligheid.’ Het ervaren van die 
ruimte voor uitwisseling draagt bovendien bij aan een positief groepsgevoel. Dat vinden zowel de 
docenten als de ervaringsdeskundigen.  

 
Echter, de veiligheid en ruimte die deelnemers ervaren komen in het gedrang bij een ongelijke 
verdeling in aandacht. Wanneer het verhaal van één deelnemer veel vaker aandacht krijgt of de 

cursusleider meer aandacht besteedt aan de ene deelnemer dan aan de andere: ‘Ik ben zo blij dat 
[juist] jíj erbij bent!’, zorgt dat voor een onprettig en geïrriteerd gevoel bij anderen waar deze 

opmerking niet op gericht is. Het ervaren van veiligheid en ruimte komt daarnaast onder druk te staan 
door het te laat komen of de afwezigheid van deelnemers. Ook dit roept frustratie en verwarring op 
bij anderen. De frustraties spelen vooral in het begin van TOT, omdat deelnemers op dat eerste 

moment veel levensverhalen delen in de groep en/of tandem, en sommigen elkaar nog niet kennen.  
 
b) Kennen van groepsleden 
Bij de start van TOT kennen sommige deelnemers en de cursusleiders elkaar al van eerdere 

werkervaringen of zelfs van eerdere samenwerking als tandem. Het elkaar (her)kennen wordt als 
positief benoemd. Het draagt bij aan een gevoel van vertrouwdheid. Zo vertelt één tandem dat ze 
elkaar al kennen door een eerdere samenwerking voor een andere werkgever. Ze zijn bij elkaar thuis 

op bezoek geweest, de docent is mee geweest naar een AA-bijeenkomst en de ervaringsdeskundige 
heeft op de nieuwe werkplek van de docent meerdere gastcolleges gegeven. Volgens hen is het van 
belang dat je elkaar al kent voorafgaand aan zo’n traject als TOT. Het helpt bij het werken aan de 

samenwerkingsrelatie.  
 
Voor een aantal deelnemers zorgt de onderlinge herkenning van anderen ervoor dat ze zich een 

‘buitenstaander’ voelen. Het is lastig en verwarrend om te bepalen hoe de onderlinge relaties in elkaar 
zitten: ‘Het zorgt voor een rare dynamiek, dat je als buitenstaander niet weet hoe het zit, het maakt 
[bijeenkomsten] chaotisch’. Het wordt als onprettig ervaren dat niet expliciet benoemd wordt wie 

elkaar wel en niet kennen, zeker als er onderling opmerkingen gemaakt worden die anderen in de 
groep niet begrijpen.  
 
c) Ruimte voor groepsgesprekken, discussies en dialoog 
De meeste deelnemers en de cursusleiders beschouwen de discussies tijdens de bijeenkomst als 
meerwaarde. Het zorgt ervoor dat de groep thema’s en kwesties vanuit verschillende perspectieven 

bespreekt. TOT lijkt zelfs het principe te hanteren: spanningen hebben voorrang, wat inhoudt dat 
spanningen zo min mogelijk genegeerd worden vanuit het idee dat ze anders eigen levens gaan leiden 
en daar destructief hun werk doen. Wanneer een spanning in de groep aanwezig is, wordt die dus niet 

ontweken maar besproken.  
 
De vele discussies, die vooral in de eerste bijeenkomsten plaats vinden, worden door diverse 

deelnemers tegelijkertijd aangewezen als een punt van aandacht. De discussies draaien vaak om 
meningen, al dan niet gebaseerd op feiten en overtuigingen. Een docent vertelt dat het voeren van 
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discussies de overhand neemt tijdens diverse bijeenkomsten en dat: ‘[zelfs over] een korte 
mededeling uitgebreid discussie [gevoerd wordt]’. Deelnemers ervaren soms dat discussies lastig te 
kaderen zijn, zeker wanneer miscommunicatie en misintegratie een rol spelen: ‘sommigen begrepen 
elkaar soms niet, waardoor we soms een uur bezig waren om elkaar te begrijpen’. Vooral in het begin 

van TOT leken discussies voorrang te krijgen, waardoor men nauwelijks meer aan andere zaken kon 
toekomen. 
 
d) Rol van de cursusleiders bij het stimuleren van het groepsproces 
Bij het groepsproces is volgens de deelnemers de rol van de cursusleiders essentieel. Hun rol is gericht 
op gesprekken in goede banen brengen, erkenning te bieden door ieders expertise tot zijn recht te 

doen komen, het creëren van veiligheid en aan de beoogde doelen werken. De meeste deelnemers 
zijn op deze punten tevreden over de wijze waarop de cursusleiders hun rol tijdens TOT invullen.  
 

De deelnemers noemen ook als rol van de cursusleiders: het bieden van structuur tijdens de 
bijeenkomst. De structuur blijkt vooral in het begin een cruciaal aandachtspunt voor de ervaren 
veiligheid en het werken aan de beoogde doelen. In het begin ontbreekt volgens de deelnemers zicht 

op de beoogde doelen. Tijdens de derde bijeenkomst ervaren de meeste deelnemers meer structuur. 
Deze bijeenkomst waar de kaders en doelen van TOT nogmaals werden besproken, benoemen de 
deelnemers als een belangrijk kantelmoment: ‘het is nu helder waar het in TOT over gaat’. De meeste 

deelnemers zijn blij met meer helderheid en richting. Een docent waarschuwt dat de structuur niet te 
rigide neergezet mag worden en er in enige mate ruimte moet blijven om af te wijken van het 
beoogde programma: ‘soms is het waardevol om het programma opzij te schuiven, als er een 
belangrijke discussie gaande is’.   
 
e) Verschillende achtergronden in de groep 
De TOT-groep kent veel variatie in achtergronden van de deelnemers. Vooral de diversiteit aan 
ervaringsachtergronden van de ervaringsdeskundigen zien de deelnemers en de cursusleiders als 
meerwaarde. Vooral de docenten benoemen de verschillende ervaringsachtergronden als 

meerwaarde en beschouwen de verhalen daarover als leerzame praktijkvoorbeelden. Ondanks de 
verschillende achtergronden, zien de ervaringsdeskundigen toch ook overeenkomsten tussen elkaar 
op meer abstractere thema’s, zoals: ‘stigma, bejegening, uitsluiting, werk zoeken, familie en armoede’.  
 
Niet alleen de ervaringsachtergronden van de ervaringsdeskundigen zijn divers, ook de professionele 
achtergronden verschillen. Vooral de cursusleiders benoemen de verschillende professionele 

achtergronden van de docenten en trainers als meerwaarde, omdat de twee perspectieven (onderwijs 
en praktijk) elkaar wederzijds aan kunnen vullen.  
 

De meeste deelnemers raden voor een vervolg weer een heterogene groepssamenstelling aan, vooral 
wat betreft de ervaringsdeskundigen. Een cursusleider zegt wel dat het juist de ervaringsdeskundigen 
onderling zijn die in het begin van TOT veel discussies voeren over wie de meeste wijsheid heeft. Zij 

vraagt zich af hoe deze kloof tussen ervaringsdeskundigen in een vervolg te dichten. 
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Samenvatting 
 
Het ontwikkelen van tandemsamenwerking vraagt aandacht op drie niveaus: individueel -, tandem -, 

en groepsniveau. Op individueel niveau is een aantal voorwaarden essentieel om 
tandemsamenwerking te laten slagen, zoals het openstaan om samen te werken in een tandem en 
bereidheid om een gelijkwaardige samenwerking aan te gaan. Op tandemniveau is een goede, open 

kennismaking belangrijk, het zoeken naar overeenkomsten tussen tandempartners en het komen tot 
een goede rolverdeling voor tijdens de presentatie. Een gedegen voorbereiding en feedback zijn van 
belang voor het verder groeien als tandem. Tenslotte, op groepsniveau draagt de veiligheid in de 

groep bij aan een omgeving waarin geleerd, uitgewisseld en geëxperimenteerd kan worden. 
Cursusleiders spelen een cruciale rol onder meer in het stimuleren van het groepsproces, het in goede 

banen leiden van discussies, groepsgesprekken en dialoog, en het kaderen van de bijeenkomsten.  
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6. SPANNINGEN ALS VLIEGWIEL VOOR 
LEERPROCESSEN 
 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de werkzame elementen om tandemsamenwerking in TOT te 
ontwikkelen, beschreven. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op het beschrijven van spanningen en 

grenservaringen. Spanningen en grenservaringen vormen bij uitstek waardevolle ‘leerstof’. Hiervoor is 
het van belang dat uitgegaan wordt van ‘onzeker weten’ (Stam, 2013). Dit houdt in dat we het 
onzekere voor het zekere nemen en daarbij verdacht zijn op misverstanden en spanningen en daar 

productief gebruik van maken. Spanningen ‘omarmen’ ter wille van het leren, dat bij het overbruggen 
van kloven verondersteld wordt.  
 

In dit hoofdstuk zijn een aantal spanningen die zijn uitgemond in leermomenten, uitgelicht: 1) 
openheid en privacy rond levensverhalen, 2) discussies die vastlopen en 3) taalverschillen. We 
beschrijven hoe deze spanningen grenservaringen vormden en de antwoorden die men in TOT daarop 

vond, waardoor individueel en collectief leren plaatsvond. 
 
 

6.1 Ingewikkeldheden rond openheid en privacy  
 

In TOT komt het zoeken naar overeenkomsten en verschillen in elkaars levensverhalen diverse keren 
aan de orde. Het delen van levensverhalen is niet eenvoudig. De cursusleiders proberen de situatie zo 

veilig mogelijk te maken: geven literatuur over het belang van het delen van levensverhalen, 
benadrukken vooraf via de mail dat deelnemers alleen maar hoeven te delen wat zij willen delen, en 
roosteren ruim de tijd in voor het delen ervan. Bovendien is door de cursusleiders aan het begin van 

TOT een document uitgedeeld met groepsregels, waarin een aantal punten over openheid en privacy 
zijn opgenomen onder meer met de punten: ‘Wat in de ruimte gezegd wordt, blijft binnen deze 
muren’, ‘Praat niet over de ander maar met de ander’ of: ‘Vraag en luister met een leeg hoofd’ 
(onbevooroordeeld).  
 
Diverse deelnemers vinden het delen van levensverhalen spannend. Vooral tandempartners die in het 

proces zitten van ‘elkaar leren kennen’ geven aan hier voldoende tijd, privacy en vertrouwen voor 
nodig te hebben. Je deelt niet zomaar je levensverhaal met een ander. Het vertellen van (delen van) 
een levensverhaal kan gepaard gaan met gevoelens van pijn en schaamte. ‘Er werd dan wel gezegd dat 
deelnemers hun verhaal op papier konden zetten voor de mensen die het gemist hebben, maar [ik] 
vind dat niet veilig voelen [want] waar gaat mijn verhaal naar toe?’, merkt een docent op. Mede 
daardoor zijn privacy en geheimhouding essentieel in TOT. Professionals hebben bijvoorbeeld een 

beroepscode en zo nodig kunnen ze te maken krijgen met tuchtrecht,	in tegenstelling tot 

ervaringsdeskundigen. We zien dat ook hier vertrouwen een belangrijke factor is.  
 
Het inbouwen van veiligheidskleppen 
We zien in TOT een aantal veiligheidskleppen die helpen te voorkomen dat het uitloopt op ruzie. We 
zien onder meer de gedragsregels aan het begin van het traject en het feit dat iedereen, 
ervaringsdeskundigen, docenten en cursusleiders, deelt uit het eigen levensverhaal waardoor er 
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minder sprake is van een wij-zij kloof. Uitgangspunt daarbij is dat geluisterd wordt zonder te oordelen, 

en dat er ruimte is voor vooroordelen en schaamte die bij verhalen komen kijken.  
 
Een andere veiligheidsklep is de introductie van de mediator. De rol van de mediator werd 

geïntroduceerd in de vierde bijeenkomst, nadat het contact in een tandem vastliep en wantrouwen de 
overhand kreeg. De tandempartners leken niet nader tot elkaar te kunnen komen. Gesprekken 
werden krampachtiger. De ervaringsdeskundige licht toe: ‘Ik merkte wel aan [mijn tandempartner] dat 
ze het moeilijk vond om zichzelf te geven, maar waarom weet ik niet. Maar er was wel een kloof. Je 
praat met elkaar alsof het een verhoor is, alsof je in een verhoorkamer zit’. Uiteindelijk leidt het niet 
kunnen overbruggen van de kloof er toe dat de gesprekken verstommen. De docent vertelt nauwelijks 

nog iets tegen haar tandempartner, ‘[…] en [toen ik het probeerde voelde ik me] niet gehoord […] wat 
er toe leidt dat ik dichtklap’.  Uiteindelijk heeft het beide tandempartners geholpen toen één van de 

cursusleiders als mediator aansloot bij hun gesprekken met als doel de kloof te onderzoeken en de 
werelden van de tandempartners nader tot elkaar te brengen. Dit houdt in dat de cursusleider in een 
gesprek tussen de twee tandempartners zich richtte op het scheiden van emotie en feiten, deze wat 

meer in verhouding bracht, en beide partners de ruimte gaf om de spanning zelf op te lossen en zo 
verder te komen in het contact.  
 

Dit tandem heeft haar zoektocht uiteindelijk ook gepresenteerd voor de TOT-groep, met behulp van 
de mediator. Hieronder volgt een stuk van de presentatie, zoals geobserveerd door de onderzoeker:  
 

Docent: ‘We hebben inderdaad boeiende gesprekken gehad en zijn er achter gekomen 
dat we verschillende levens hebben. De kloof is: mogelijkheden wel of niet krijgen. 
Bijvoorbeeld, wel of niet studeren, het hebben van werk, macht en machteloosheid. Ik 
heb mezelf niet gezien als iemand met macht.’  
Mediator [zegt tegen de ervaringsdeskundige]: ‘Jij zei dat je weggestuurd kan worden 
[tijdens TOT]’. 
Ervaringsdeskundige: knikt en bevestigt hiermee dat dit klopt. 
Docent: ‘Ik dacht [eerst]: dát is niet waar! Maar dat [mijn tandempartner geen formele 
zekerheid heeft voor TOT deelname] klopt. Ik word betaald [door mijn werkgever om aan 
TOT deel te nemen] enzo […]’.  
Ervaringsdeskundige: ‘[…] het gaat over macht en afwijzing. […]’  Ze vertelt dat zij op zeer 
jonge leeftijd al afwijzing heeft ervaren en dat dit haar hele leven centraal staat. Dit voedt 

gedachten als: ‘Ze moeten me toch niet’. ‘Het feit dat ik hier [bij TOT] zit is nog geen 
garantie dat ik mag blijven. Want wat als ik niet aardig ben?’  
Mediator tegen ervaringsdeskundige: ‘[…] jij zei: ‘Ik moet toch checken of jij [de ander] je 
wel goed voelt’. Hierdoor ben je altijd bezig met de ander’.  
Ervaringsdeskundige: ‘De ander pleasen […] en [mezelf] verdedigen […] [zodat ik niet 
weggestuurd wordt]’ 
Mediator: ‘[hier spelen thema’s als] macht, afwijzing en op grond daarvan [de ander] 
pleasen’ 
Docent: ‘ik denk dat we dat allemaal hebben ervaren, dat er een kloof is, waardoor we 
niet kunnen samenwerken. Je vertelt het heel puur. Ik wil het niet beseffen. Het is voor 
mij zeer pijnlijk. Je wilt niet in die positie zitten dat je meer macht hebt [dan de ander]. 
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Dat er een kloof in achtergronden zit en hoe ingewikkeld dat is. Dat is TOT. Ik heb heel 
veel van jou geleerd, hoe je dingen ziet en ervaart’.  
Ervaringsdeskundige: ‘Dat heb ik nodig om te horen. […] [Vorige keer gaf ik een 
voorbeeld:] bij een psycholoog krijg je een intake, dan klap je dicht, ga je naar huis, huil je 
en ga je naar iemand anders. Dat gaat ook over macht, het niet luisteren van de 
hulpverlener’. 
Docent: ‘ik heb niet beseft dat ik als hulpverlener macht heb, ook [in mijn rol] als docent 
is dat zo. We zouden na moeten denken hoe we daarmee om moeten gaan. Alleen hoe?’ 
Ervaringsdeskundige: ‘Geloof, veel steun […]’ 
Mediator: ‘Mooi. Maar als je dat omzet kun jij ook macht uitoefenen op [de docent]’.   
Ervaringsdeskundige deelnemer: ‘Hoe dan?’ 
Mediator: ‘door niet meer te komen’. […] 

Docent: ‘Of door niet het verhaal te vertellen zoals we hebben geoefend’.  […] 
 
Tijdens de discussie die hierop volgt geven ook andere deelnemers aan de 

machtsongelijkheid te ervaren als een ingewikkelde kloof, die zowel 
ervaringsdeskundigen als docenten in een moeilijke positie brengt. Een docent die naar 
de presentatie heeft geluisterd beaamt: ‘Ik word voor een deel gegijzeld in zo’n situatie. 
Als docent en als hulpverlener […] ik wil niet dat er zo naar mij gekeken wordt. […] Ik 
vraag niet dat [ervaringsdeskundigen] mij [macht] geven, voor mij is dat een irreële 
positie waarin je gedrukt wordt’. Deze kloven herkennen en erkennen bleek een pijnlijke 

realisatie, en tegelijkertijd een belangrijk leermoment voor de deelnemers.  
 
 

6.2 Vastlopende discussies  
 

TOT richt zich op het overbruggen van kloven, hoofdzakelijk via dialoog en discussies. Maar het lukt de 
cursusleiders en de groep niet altijd om ieder conflict via dialoog of discussies om te zetten in een 
leermoment. Zo is er een conflictmoment dat door meerdere deelnemers wordt benoemd. Tijdens 

een bijeenkomst bediscussiëren de deelnemers het onderwerp ‘gelijkwaardigheid’ nadat een van de 
deelnemers in de groep heeft aangegeven geen gelijkwaardigheid te ervaren in de tandem en niet te 
weten hoe dit te veranderen. Haar tandempartner beaamt dat ook zij niet weet hoe hiermee om te 

gaan. De groep gaat voornamelijk in op het aspect van ‘gelijkwaardigheid’ en vraagt de 
ervaringsdeskundige te definiëren wat zij eronder verstaat maar het lukt haar niet dit te verwoorden. 
‘[…] Toen gingen we [de groep voor haar] abstraheren wat gelijkwaardigheid is. Dat leek [ook] niet te 
werken’. Hierop reflecterend geven een aantal deelnemers aan dat vragen naar de definitie ‘niet het 
antwoord was […] [en] lijkt het alsof we verder uit elkaar [komen te staan], dan dat we dichterbij 
elkaar komen’. De deelnemers geven hiermee aan hoe je als groep in een discussiestrijd terecht kunt 

komen wanneer de discussie over de letterlijke betekenis van woorden gaat (dus op inhoudsniveau 
gevoerd wordt) in plaats van de betekenis daarachter (op betrekkingsniveau).  
 
Nieuwe communicatievormen 
Wanneer TOT vordert zien we dat de groep de bovenstaande communicatievorm (discussiëren) 
doorbreekt en een overgang plaats vindt naar gespreksvormen als vertellen, aanvullen en verdiepen. 

Deze gesprekken lijken de deelnemers te ondersteunen in het onbenoemde een stem te geven.  
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Bijvoorbeeld: tijdens een TOT-bijeenkomst is de groep met elkaar in gesprek over de vraag of 

toehoorders, zoals studenten, alles mogen vragen tijdens een tandempresentatie. Ter sprake komt dat 
toehoorders soms vragen stellen die tenenkrommend of pijnlijk zijn. Uiteindelijk labelt de groep dit 
soort vragen als ‘domme vragen’. Deze  vragen roepen eerst weerstand op maar daarna komt de 

groep tot het inzicht dat het ook nuttige vragen (kunnen) zijn.  
 
Hieronder volgt een stuk uit die discussie, zoals geobserveerd door de onderzoeker: 

 
Ervaringsdeskundige: ‘Ik stond een keer voor de klas en had het over zelfbeschadiging. 
[Op dat onderwerp] zit nog best veel taboe. Toen vroeg iemand: ‘Zelfbeschadiging, dat 
doen jullie toch om aandacht te trekken?’ Ik vroeg toen: ‘Waarom stel je die vraag?’ Bleek 
het iemand die professional was voor mensen met een lichtverstandelijke beperking in de 
GGz. Er zit vaak een taboe of een sterke emotie in de vraag zelf’.  
Cursusleider: ‘Ik zou hier zo boos van worden! Hoe doe jij dat?’ 
Ervaringsdeskundige: ‘Ik vraag ernaar en ga er dan op in’. 
Docent: ‘Ik zou die de klas uit sturen!’ 
Student: ‘Moet de docent dan niet ingrijpen?’  
Een aantal deelnemers knikt bevestigend. 
Ervaringsdeskundige: ‘Ik vond het interessant. […] ‘Je moet zelf leren ontdekken [wat je 
raakt en wat niet]’. 
[Andere] docent: ‘Bijzonder is dat zo iemand [die student] een vraag stelt en door 
doorvragen kom je tot het verhaal. Uit boosheid kom je niet verder. Juist die ‘domme’ 
vragen zijn doorbrekers’. 

 

De deelnemers komen gezamenlijk tot de conclusie dat die ‘domme vragen’ een belangrijke functie 
kunnen hebben tijdens een tandempresentatie: mensen stellen vaak bepaalde vragen omdat ze zelf 
iets willen vertellen over hun ervaring, of het geeft aan dat ze vanuit een heel ander referentiekader 

denken. De tandems bespreken hoe zij met dit type vragen, die (voor)oordelen omhoog kunnen halen, 
willen om gaan.  
 

 
6.3 Taalverschillen 
 
Een aantal deelnemers ervaart verschil in de gebruikte taal tussen ervaringsdeskundigen en docenten. 
Voor sommigen is dit alleen een observatie, voor een enkeling werkt dit belemmerend. Een voorbeeld 

over het gebruik van vakjargon door docenten: ‘[…] niet iedereen [maar sommige] mensen praten 
heel vaak vanuit hun diploma. [Dat is] een beetje uit de hoogte. En soms wordt er een bepaald taaltje 
gesproken: vaktaal’. De docenten lijken zich hier niet geheel van bewust of lijken het gebruik van 

vaktaal of jargon niet geheel onterecht te vinden, ze nemen immers deel aan TOT vanuit het idee dat 
zij hun vakkennis verbinden aan ervaringskennis.  
 
Zoeken naar andere taal 
Een enkele keer zoekt een tandem naar het gebruik van andere woorden. Een voorbeeld hiervan is 
een tandem waar de spanning oploopt omdat zich rond taal onenigheid afspeelde wat betreft de 

betekenis van een bepaald gangbaar woord. Het gaat om de woorden zelfbeschadigend gedrag. Het 
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reeds bestaande tandem stuit door een opdracht op een verschil in perspectief. Terwijl de docent 

zelfbeschadiging ziet als gedrag, gaat het voor de ervaringsdeskundige om een 
overlevingsmechanisme. Tijdens de opdracht vertaalt de docent de situatie naar veranderbaar gedrag 
(het is gedrag waar je iets aan kunt doen). Deze poging van de docent raakt de ervaringsdeskundige 

zeer en de gemoederen lopen hoog op. Uiteindelijk komt dit tandem gezamenlijk tot een nieuw 
perspectief maar besluit het perspectiefverschil constructief te gebruiken, als instrument tijdens hun 
presentatie.  

 
De observatie door de onderzoeker vindt plaats op twee momenten, tijdens een gesprek hierover in 
TOT en tijdens een presentatie op de eigen werkplek van de tandem, buiten de TOT-groep. Het betreft 

een training aan een groep vrijwilligers die elkaar niet kent. Hieronder volgt een stuk uit de 
presentatie zoals geobserveerd door de onderzoeker: 

 
Tijdens de vierde bijeenkomst krijgen de tandems de ruimte om aan hun tandemprestatie 
te werken. Deze bestaande tandem buigt zich over haar training Contact en 

Zelfbeschadiging. De tandempartners overleggen hoe ze de training kunnen verbeteren 
maar komen er niet uit. Dan gebeurt er iets onverwachts. Ze botsen. Terug in de TOT-
groep vertellen ze openhartig waar hun onenigheid over ging: de docent sprak over 

‘zelfbeschadigend gedrag’ en toen knapte er iets bij zijn tandempartner. Voor haar zit in 
het woord gedrag een waardeoordeel, ‘iets negatiefs’.  
Ervaringsdeskundige: ‘Ik zag het in deze context als iets wat ik zou moeten kunnen 
beïnvloeden. Mijn zelfbeschadiging zou dan mijn gedrag zijn. Op die manier ben ik er ook 
op aangesproken in het verleden. Het werd gezien als niet gewenst gedrag: daar moet je 
mee stoppen! […] Maar het was [voor mij] een overlevingsmechanisme’.  
De docent was zich niet bewust van het negatieve label dat aan het woord kan zitten, 
voor hem is het jargon uit de psychiatrie. Hij komt tot het besef: ‘[…] Wat mij duidelijk is 
geworden, is dat door het gedrag te noemen er iets beschadigt in het contact [met de 
persoon die zichzelf beschadigt]’.  
Het tandem besluit samen om het begrip anders te duiden: ‘Alleen zelfbeschadiging, 
geen gedrag’.  
Hiermee is het zoeken naar kloven voor dit tandem ook een zoektocht naar taal gebleken 
die niet stigmatiseert. Ze verwerken hun onenigheid en het verkregen inzicht in hun 
training.  
 
Fragmenten uit de trainingsavond 
De drie uur durende training is voor vrijwilligers die maatjes zijn van iemand die zichzelf 

beschadigd. De aanwezige vrijwilligers kennen elkaar niet. Nadat de docent iedereen 
welkom heet en de ervaringsdeskundige zich kort heeft voorgesteld, blijkt dat geen van 
de aanwezigen bekent is met het begrip ervaringsdeskundigheid.  

De ervaringsdeskundige legt beknopt uit wat het voor haar betekent: ‘Wat ik zelf heb 
meegemaakt in de psychiatrie deel ik met anderen, daarnaast deel ik ook ervaringen die 
anderen met de psychiatrie hebben’.  
 
Wat verderop in de training vraagt de docent de deelnemers om met hun oordeel te 
komen over zelfbeschadiging. Ter illustratie vertelt de tandem over hun onenigheid 
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tijdens TOT over het begrip. Hierbij pakt de docent ook terug op zijn eigen ervaring: […] 
‘als verpleegkundige op een gesloten afdeling heb ik ook ervaringen opgedaan, veelal met 
mensen die niet in staat waren om contact te maken. Op de gesloten afdeling was toen 
een nieuwe manier van werken. We mochten [als verpleegkundigen] geen aandacht 
besteden aan iemand die zichzelf gesneden had. Verbandje erop en klaar. Wanneer 
iemand mij zijn of haar zelf toegebrachte wonden toonde, dan kon ik afkeer voelen. Ik 
trok een muurtje op en keerde me af van een aandachtvol contact. Dat zelfbeschadiging 
ook een vorm van contact maken is, is mij gaandeweg duidelijk geworden, ook door mijn 
gesprekken met mijn tandempartner’. 
De ervaringsdeskundige geeft aan dat zij het onbegrip uit het verhaal van de docent 

herkent, en dat mede door onbegrip zelfbeschadiging ‘een heel eenzaam proces is’. Voor 
haar was zelfbeschadiging een manier om naar school te kunnen blijven gaan: ‘het gaf me 
rust en kracht’. Maar ze werd erop aangesproken dat het slecht en fout was, iets waar ze 
onmiddellijk mee moest stoppen. Toch begrijpt ze die reactie wel en licht ook de 
onmacht vanuit de kant van het sociale netwerk toe.  

 
Door de openhartigheid van beide tandempartners bespreken de aanwezigen hun 
gedachten, meningen en oordelen over het onderwerp. Een aantal aanwezigen spreekt 

zelfs over eigen ervaringen met afwijzing en onbegrip.  
 
De illustratie maakt onder andere duidelijk dat sommige woorden meer (negatief) labelen dan 

anderen. We zien dat wanneer een tandem dit ter discussie stelt, ze samen leren en tot nieuwe 
perspectieven kunnen komen. TOT kan daarmee ook een zoektocht zijn naar taal die niet stigmatiseert 
maar mogelijkheden opent. Tegelijkertijd blijken deze spanningen juist waardevol om te gebruiken 

tijdens tandempresentaties. Bijvoorbeeld als ingang voor het bespreekbaar maken van bepaalde 
opvattingen. 
 

 
Samenvatting 
 
Tijdens TOT kunnen diverse spanningen opspelen. Het is de kunst om van deze spanningen vliegwielen 
te maken om leerprocessen in gang te zetten. We zien spanningen in het delen van levensverhalen en 

het belang van het inbouwen van veiligheidskleppen zoals gedragsregels en mediators. Het 
waarborgen van voldoende veiligheid, vertrouwen en privacy is essentieel gebleken maar blijft een 
aandachtspunt voor de toekomst. Een ander leermoment zien we opkomen wanneer discussies vast 

lopen. Uiteindelijk vinden de deelnemers gezamenlijk andere communicatievormen die aansluiten bij 
het proces waarin ze zitten: vertellen, elkaar aanvullen en verdiepen. Deze nieuwe vorm zorgt voor 
waardevolle inzichten. Tenslotte zien we spanning op het gebied van taalgebruik, met name vakjargon. 

Het gebruik hiervan kan mensen buitensluiten, dan wel veroordelen. Een tandem kan dit ter discussie 
stellen om samen te leren en tot nieuwe perspectieven te komen. De spanningen zijn bovendien 
waardevol om te gebruiken tijdens tandempresentaties.  
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7. THEORETISCHE ANALYSE  
 
In dit hoofdstuk hebben we de data uit de observaties tijdens TOT-bijeenkomsten en interviews 
geanalyseerd aan de hand van een viertal concepten, te weten: 1) de Kloventheorie, 2) allianties,  3) 

communicatie, en 4) co-creatie. Aan de hand van deze theorieën en concepten proberen we meer 
inzicht te krijgen in processen die tandemsamenwerking positief dan wel negatief beïnvloeden.   
 
 
7.1 Kloventheorie  
 
Kloven (kunnen) ontstaan tussen mensen die arm en/of sociaal uitgesloten zijn en mensen die dat niet 
zijn. Ze zitten verweven in de afstand tussen de leefwerelden van mensen en de systeemwerelden van 

de organisaties waar zij mee van doen hebben. Hoe zit het met de aanwezigheid van kloven tussen de 
tandempartners in TOT? Herkennen we de kloven die de Kloventheorie onderscheidt? Wat hebben we 
gezien en gehoord waaruit dat blijkt? Tijdens TOT vallen inderdaad een aantal van deze kloven op.  

 
Ten eerste, de participatiekloof, deze kloof kwam onder andere naar voren door het ontbreken van 
gelijkheid in posities tussen een aantal deelnemers. De deelnemers in kwestie wisten niet goed hoe zij 

met de situatie moesten omgaan en waren niet in staat om deze ongelijke posities te veranderen. Zo 
werden voor een ervaringsdeskundige door de andere deelnemers oplossingen aangedragen die niet 
aansloten. Een docent vertelt: ‘We wilden haar allemaal alsmaar overtuigen dat zij een van ons is. We 
hebben niet gevraagd hoe het komt dat zij dat niet zo ervaart’. Dergelijke situaties maakten de 
participatie voor de deelnemers (tijdelijk) erg moeilijk en frustrerend.  
 

Daarnaast speelde de gevoelskloof een rol. Opvallend was dat het hier duidelijk ging om gevoelens die 
ontstonden doordat deelnemers, zowel ervaringsdeskundigen als docenten, zich gekwetst voelden. Bij 
een ervaringsdeskundige werd dit bijvoorbeeld veroorzaakt door de enorme wens om erbij te willen 

horen maar zich niet aanvaard te voelen. De onmacht van haar tandempartner om hiermee om te 
gaan, zorgde (tijdelijk) voor een confronterende verwijdering tussen beiden. Een ander voorbeeld is 
hoe een ervaringsdeskundige een figuurlijke klap in het gezicht kreeg toen zijn tandempartner zei ‘en 
nu speel jij een verslaafde’. De ervaringsdeskundige voelde zich opnieuw gekwetst in zijn al gekwetste 
binnenkant. Ook in deze situatie creëerden de gevoelens op dat moment afstand tussen de 
tandempartners. 

 
Tevens werd de vaardighedenkloof herkend. Zo bleek het voor de meeste docenten moeilijk om uit de 
cultuur te stappen van het (onderwijs)systeem waarin ze werkzaam zijn. Voor sommigen was het 

ingewikkeld om vakvaardigheden als professionele afstand en het gebruik van vakjargon los te laten. 
Een aantal ervaringsdeskundigen daarentegen viel bij zichzelf op hoe ze probeerden een statement te 

maken door gedrag dat bij de rest van de groep weerstand opriep. Zo probeerde een 
ervaringsdeskundige voor zichzelf op te komen door constant aandacht op te eisen en een andere 
ervaringsdeskundige kwam dikwijls te laat, volgens eigen zeggen als daad van protest.  

 
Tot slot de aanwezigheid van de krachtenkloof. Deze kloof kwam vooral naar voren bij de 
ervaringsdeskundigen die iedere bijeenkomst daadkrachtig ongelijkheden bespreekbaar bleven maken. 
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Ondanks dat zij telkens weer het aspect van gelijkheid moesten aankaarten, kwamen zij naar iedere 

bijeenkomst. Een ander voorbeeld is een ervaringsdeskundige die tijdens TOT verwikkeld raakte in een 
heftige rechtszaak vanwege een fout van het systeem. Ondanks deze moeilijke en ogenschijnlijk 
hopeloze situatie bleef hij volhardend doorgaan met TOT. 

 
Over het algemeen viel op dat de kloven zich manifesteerden naarmate TOT vorderde. Het herkennen 
en erkennen van kloven in een tandem was een proces dat op gang kwam door het voeren van 

discussies en gesprekken en vooral ook door met elkaar aan de slag te gaan bijvoorbeeld door het 
oefenen van presentaties en tijdens doe-opdrachten. Het verschilde per tandem of en hoe ze hiermee 
geconfronteerd werden en hoe ze hiermee omgingen. Daarnaast was het niet altijd duidelijk voor 

tandempartners hoe de aanwezige kloven te adresseren en ze een plek te geven in de 
tandemsamenwerking. Oude patronen leken soms moeilijk te doorbreken, waardoor bepaald gedrag 

of uitspraken van tandempartners geproblematiseerd werden vanuit diagnostiek (vakvaardigheden 
kloof) of juist door deelnemers extra te pamperen door ze overal gelijk in te geven.  
 

 
7.2 Communicatie 
 
Het zoeken naar bruikbare communicatie is een belangrijk onderdeel in TOT gebleken. Vooral in het 
begin werden veel en lange discussies gevoerd op inhoudsniveau, met name door de 

ervaringsdeskundigen: ‘Er was ook gestoei over wanneer ben je nou ervaringsdeskundige en wanneer 
niet?’. Een aantal docenten zegt dat  ‘je daar niet meer inhoudelijk zo over [zou] hoeven discussiëren’. 
Zij omschrijven het als een soort geldingsdrang. Maar sommige ervaringsdeskundigen zijn het daar 

niet mee eens en, zij hebben het ‘[…] discussiëren over bepaalde thema’s niet als vervelend ervaren’. 
Vooral voor de ervaringsdeskundigen was het een manier om tot de kern te komen wat ieders 
perspectief is.  

 
Het gevaar dreigt echter wel dat je bij TOT als groep in een discussiestrijd terecht kunt komen 
wanneer de discussie over de letterlijke betekenis van woorden gaat (dus op inhoudsniveau gevoerd 

wordt) in plaats van de betekenis daarachter (op betrekkingsniveau). Dit soort discussies kan daardoor 
leiden tot conflicten omdat iedereen zijn eigen werkelijkheid heeft en verdedigt. Op deze wijze 
kunnen deelnemers niet nader tot elkaar komen. Discussie kan dus een belemmering vormen, zeker 

wanneer deze leidt tot een welles-nietes-discussie.  
 
We zien dat de TOT-groep deze communicatievorm doorbreekt en dat er een overgang plaatsvindt 

naar gespreksvormen als vertellen, aanvullen, verdiepen en ondersteunen (zie o.a. 6.2 Van 
vastlopende discussies naar nieuwe communicatievormen). De deelnemers proberen spanningen veel 
minder op inhoudsniveau en meer op betrekkingsniveau op te lossen. Daar waar nodig en mogelijk 

probeert men discussies op meta-niveau te bespreken. Door met elkaar de communicatie onder de 
loep te leggen en te analyseren op onderliggende betekenissen en (machts)verschillen.  
 

Uiteindelijk proberen de tandems symmetrisch te communiceren door gelijkwaardige posities aan te 
meten en te luisteren naar ieders inbreng. Dat sluit aan bij het doel van TOT dat vooral gaat om het 
oefenen met kennis delen, het expliciteren van impliciete kennis, en ervaringskennis verbinden aan 

vakkennis. Een punt van aandacht blijft echter het gebruik van vakjargon door docenten waardoor niet 
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alles voor iedere deelnemer even begrijpelijk is. Dit (machts)verschil kan uiteindelijk leiden tot 

complementaire communicatie, wat inhoudt dat de ervaringsdeskundigen de rol van volger gaan 
innemen. Dat is niet het doel van TOT. 
 

 
7.3 Allianties 
 
De tandemrelatie kunnen we indelen in taak- en persoonlijke alliantie. Wanneer we de 
tandemsamenwerking bekijken vanuit de alliantie-theorie willen we vragen beantwoorden als: was 

tijdens TOT sprake van persoonlijke en taakalliantie. En waaruit bleek dat? En waren beide in balans? 
In TOT is door de cursusleiders met name geïnvesteerd in het stimuleren van persoonlijke allianties. 

Vooral door het creëren van een persoonlijke band en vertrouwen, zowel in de tandems als voor de 
groep als geheel. Dit werd gedaan door het delen van levensverhalen en het voeren van groeps- en 
tandemgesprekken. De deelnemers omschreven dit als een tijdrovend maar zeer belangrijk proces dat 

niet overhaast moet worden. De deelnemers geven aan tevreden te zijn over de wijze waarop de 
cursusleiders dit hebben aangepakt. De meeste deelnemers ervoeren voldoende veiligheid om te 
(kunnen) komen tot een ‘klik’, als tandem en als groep. 

 
Er leek tijdens TOT onvoldoende ruimte te zijn voor het stimuleren van de taakalliantie. De tandems 
zijn bezig geweest met het voorbereiden en geven van een tandempresentatie maar vonden dit 

onvoldoende. Ze hadden meer handvatten en kennis aangereikt willen krijgen over didactische 
methodieken die ze als tandems kunnen inzetten. Met name de nieuwe tandems ervoeren 
onvoldoende ruimte en tijd om te komen tot overeenstemming van het doel van de 

tandempresentatie en de aanpak om dat doel te bereiken. Dit had diverse redenen: 1) de nieuwe 
tandems waren aan elkaar gekoppeld zonder goed te inventariseren ‘of we wel samen konden werken. 
[…] We werden gekoppeld maar toen moesten we nog kijken hoe we elkaar konden gebruiken’. Voor 

de oude tandems gold dat probleem niet: ‘wij gaven al trainingen, dus dat was voor ons niet aan de 
orde’; 2) het uitwisselen van feedback tussen tandempartners bleek een langere zoektocht dan 
verwacht, die niet gemakkelijk was. Zowel oude als nieuwe tandems zeggen dat het (leren) geven van 

feedback een proces is, het gaat niet vanzelf en is iets waar voldoende mee geoefend moet worden 
wil je van constructieve feedback spreken; 3) het tandemontwikkeltraject duurt mogelijk te kort om 
zowel persoonlijke als taakallianties te ontwikkelen en in balans te brengen.    

 
 

7.4 Co-creatie 
 

Over het algemeen hebben de cursusleiders een leidende rol in het vormgeven aan de inhoud van een 
cursus. Tijdens TOT was het juist de bedoeling dat de deelnemers medeverantwoordelijk zouden zijn 
voor het verder ontwikkelen van de cursus. Co-creatie houdt in dat deelnemers invloed kunnen 

uitoefenen op zowel het proces als het resultaat. Voorwaarden hiervoor zijn: gelijkwaardigheid van de 
deelnemers, wederkerigheid tussen de deelnemers en cursusleiders, openheid en vertrouwen. 
Uiteindelijk kwam de co-creatie tijdens TOT moeilijk en mondjesmaat tot stand. Op meerdere 

momenten is deelnemers duidelijk gemaakt dat TOT een traject betreft waar zij aan mee-ontwikkelen. 
Zo staat boven het programma de volgende mededeling: ‘Omdat [dit] een ontwikkeltraject is en een 
pilottraject zoeken we samen met de deelnemers naar de belangrijke thema’s maar we hebben een 
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aantal basisthema’s.’ De diverse aanwijzingen zorgen er uiteindelijk niet voor dat deelnemers zich 

bewust worden dat zij de rol van medeontwikkelaar hebben of wat dit inhoudt.  
 
Op een aantal momenten in het traject zien we wel pogingen tot co-creatie, zowel door deelnemers 

als cursusleiders. Allereerst benoemen tijdens de eerste interviewronde (slechts) twee deelnemers – 
een docent en een ervaringsdeskundige - expliciet hun rol als medeontwikkelaar. De 
ervaringsdeskundige en docent dragen tijdens TOT als een van de weinigen proactief bij, de een door 

het aandragen van literatuur, de ander door het ontwikkelen van een reflectie-oefening. Uiteindelijk is 
de reflectie-oefening onderdeel geworden van het programma. De literatuur is door de cursusleiders 
rondgestuurd naar de andere deelnemers, verder is daar niets mee gedaan. De rest van de 

deelnemers heeft nauwelijks ideeën of verwachtingen over co-creatie en hun rol daarin. Op de helft 
van TOT stoppen de cursusleiders hier actief naar te vragen. Een van de docenten is bereid om bij de 

ontwikkelgroep aan te sluiten en iedere bijeenkomst te evalueren. Die input namen de ontwikkelaars 
mee in het vormgeven van de daarop volgende bijeenkomst. 
 

Tenslotte, wat op valt is dat de cursusleiders diverse mailtjes en telefoontjes ontvangen van 
deelnemers over de aanwezigheid van spanningen. Ook toen de spanning hoog opliep bij twee 
docenten werd een gesprek gepland met de cursusleider en de programmaleider. Uiteindelijk leggen 

de cursusleiders alle spanningen direct of indirect weer terug in de groep om zo de verschillen tussen 
deelnemers en spanningen in de groep bespreekbaar te maken. Op deze wijze probeerden ze de 
groep medeverantwoordelijk te maken voor de oplossing van aanwezige problemen. Dit is 

bijvoorbeeld het geval aan het einde van TOT wanneer een deelnemer via een zeer boze mail aangeeft 
dat zij zich niet serieus genomen voelt en wil stoppen. Tijdens de bijeenkomst daarop maken de 
cursusleiders deze mail met toestemming van de betreffende deelnemer, bespreekbaar. Ze lichten de 

andere deelnemers in over wat er gebeurd is, zonder hier een waardeoordeel of eigen mening aan te 
verbinden. Het gevolg is dat de andere deelnemers deze spanning met elkaar bespreken. De groep 
komt gezamenlijk tot een aantal mogelijke oplossingen: een kaart met steunbetuigingen en contact via 

de verantwoordelijke programmaleider. De aanpak die de groep bedenkt zorgt ervoor dat de 
bijeenkomst daarna de deelnemer weer aanschuift en het traject afrondt.  
 

Het is mogelijk dat voor toekomstige tandemcursussen meer gedaan moet worden met zowel 
proactieve als re-actieve co-creactie, die zowel in als buiten de cursus ingebracht kan worden. Het zou 
kunnen dat op deze wijze feedback geven veiliger voelt voor deelnemers aan een tandemcursus. Dat 

blijft vooralsnog onduidelijk. Het kan ook zijn dat het aspect van mee-ontwikkelen toch te veel vroeg 
van de deelnemers, of dat de bijeenkomsten hierop onvoldoende ingericht waren. Wat wel op valt is 
dat er bij alle deelnemers bereidwilligheid was om aansluitend aan de cursus nog twee keer bijeen te 

komen om de tandemcursus verder te ontwikkelen.  
 
 

Samenvatting 
 

De processen die zich voordeden tijdens TOT, hebben we kunnen koppelen aan een viertal theorieën. 
De eerste is de Kloventheorie. We zien alle kloven in meer of mindere mate terug. De aanwezigheid 
van kloven leidde regelmatig tot discussies, maar naar mate TOT vorderde herkende en erkende 

deelnemers de kloven. Een aantal tandems gebruikten de kloven in hun presentatie. De tweede 
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theorie is de communicatietheorie. We ontdekten dat indien teveel op inhoudsniveau gediscussieerd 

werd, het gevaar op de loer lag dat deelnemers verzeild raakten in een oneindige discussie. Beter leek 
het uiteindelijk om, in plaats van op inhoudsniveau (wat je zegt), discussies op betrekkingsniveau (hoe 
of waarom je het zegt) en meta-niveau (communicatie zelf) te voeren. De derde toepasbare theorie is 

de Alliantietheorie. Tijdens TOT bleek meer aandacht te zijn voor persoonlijke alliantie dan voor 
taakalliantie, mogelijk doordat de nadruk veelal lag op het leren kennen van elkaars (leef)wereld en 
het opbouwen van vertrouwen. Tevens geven zowel de deelnemers als de cursusleiders aan dat TOT 

van te korte duur is om de allianties goed in balans te brengen. Tot slot houden we TOT tegen het licht 
van co-creatie, het gezamenlijk vormgeven van het proces en het resultaat. Het betrekken van 
deelnemers is beperkt gebleven. Een enkele keer hebben deelnemers de mogelijkheid gepakt mee te 

denken, waarop zij bijvoorbeeld literatuur aandroegen of een oefening voorbereidde.  
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8. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 
Participatie en sociale inclusie stuiten in onze samenleving nog op veel complexe en structurele 
problemen. Volgens sommigen zou de wereld van instanties en overheden, terwijl deze in dienst zijn 

van sociaal uitgesloten burgers, eigenlijk niet goed aansluiten op de wereld van deze burgers. Een 
manier om deze werelden dichter bij elkaar te brengen is door ambassadeurs uit beide werelden 
nauw met elkaar te laten samenwerken. Samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en professionals 

vraagt een omslag in cultuur en is mede daardoor niet eenvoudig.  
 
Eind 2014 ging het Tandemontwikkeltraject (TOT) van start, een samenwerkingsverband tussen de 

Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB). TOT is een 
traject van negen maanden waarin tandems van ervaringsdeskundigen en docenten samenwerken 
door de kennis van professionals (wetenschappelijke kennis en vakkennis) aan te vullen met, 

verbinden en te corrigeren met kennis van ervaringsdeskundigen in sociale uitsluiting 
(ervaringskennis).  
 

Gezamenlijk startten zes tandems een zoektocht naar condities en mogelijkheden om hun 
samenwerking succesvol te maken. De groepssamenstelling was veelzijdig. De ervaringsdeskundigen 
die meededen aan TOT zijn verbonden aan de HvA, TEAM ED, de VrijwilligersAcademie, de opleiding 

voor ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, en GGz-organisatie Arkin. De betrokken 
professionals werken als docent bij de HvA of als trainer bij de VrijwilligersAcademie. Drie van de zes 
tandems kenden elkaar al van eerdere samenwerking en de andere drie tandems gingen voor het 

eerst een samenwerking met elkaar aan.  
 

TOT is gemonitord via een intern, kleinschalig, explorerend onderzoek om de volgende vragen te 

beantwoorden: 
1) Op welke wijze geven de cursusleiders en de deelnemers van TOT vorm aan tandemsamenwerking?  

a) Hoe stimuleren de TOT-cursusleiders tandemsamenwerking onder de deelnemers?  
b) Wat zijn voor de TOT-deelnemers succesfactoren en knelpunten tijdens het komen tot 

tandemsamenwerking?  
2) Wat betekent het antwoord op vraag 1 voor het ontwikkelen van een toekomstige tandemcursus?  

 
Om de bovenstaande vragen te beantwoorden is TOT door ons als onderzoekers samen met 

studenten gevolgd door observaties tijdens bijeenkomsten en presentaties van tandems en door 
interviews af te nemen met betrokkenen. We bekeken de observaties en interviews vanuit een aantal 
theorieën: de Kloventheorie, een theorie over allianties, de communicatietheorie, en co-creatief leren. 

Zo probeerden we te ontdekken op welke wijze de cursusleiders en de deelnemers van TOT 
vormgeven aan tandemsamenwerking, hoe de cursusleiders tandemsamenwerking onder deelnemers 
stimuleren en wat voor de deelnemers succes- en knelfactoren zijn tijdens het komen tot 

tandemsamenwerking. Uiteindelijk doen we op basis van deze antwoorden aanbevelingen voor een 
toekomstige tandemcursus. 
 
Hoe	stimuleren	de	TOT-cursusleiders	tandemsamenwerking	onder	deelnemers?		
De cursusleiders stimuleren tandemsamenwerking op een aantal wijzen. Allereerst investeren zij in 
waarden en uitgangspunten van TOT, waaronder gelijkwaardigheid, respect en solidariteit. Dat doen 



EERST E  IN DRU KKEN V AN HET TAN DEMON TW IKKEL TRA JEC T 

 

 

45 

ze onder andere door het creëren van een veilige en open atmosfeer in de groep. Bovendien hielp die 
sfeer van vertrouwen de cursusleiders om opkomende spanningen door deelnemers te laten 
onderzoeken. Belangrijk in dit proces was het schakelen naar meta-communicatie tijdens gespannen 
discussies. De cursusleiders leken zich op dit soort momenten, in de meeste gevallen, meerzijdig 
partijdig op te stellen, zowel naar de ervaringsdeskundigen als naar de docenten.  
 
Ten tweede stimuleren de cursusleiders de tandemsamenwerking door te investeren in de klik tussen 
beide tandempartners (persoonlijk alliantie). Ze zorgen ervoor dat een tandem kan werken aan 
vertrouwen, kennismaking, nieuwsgierig zijn in de ander en dat de tandempartners zo elkaars 
werelden, perspectieven, krachten en expertise ontdekken. We zien bijvoorbeeld dat de cursusleiders 
de persoonlijke allianties binnen de tandems stimuleren door dialoog op gang te brengen of te 
houden. Bijvoorbeeld door de rol als mediator op zich te nemen of er voor te waken dat discussies of 
gesprekken op betrekkingsniveau plaats vinden. 
 
Ten derde, wanneer het proces van het opbouwen van persoonlijke allianties op gang gekomen is, 
zorgen de cursusleiders ervoor dat de tandems gaan werken aan opdrachten en activiteiten om zo te 
komen tot tandempresentaties (taakalliantie). De deelnemers geven aan te weinig tijd te krijgen voor 
het werken aan een presentie. Toch zien we dat naar mate TOT vordert een aantal tandems steeds 
meer met elkaar verbonden is, doordat de partners samen zoeken naar wat ieders en gezamenlijke 
mogelijkheden zijn. Die zoektocht lijkt het gevoel van competentie van beide partners te vergroten 
wat onder meer hun presentaties ten goede komt. De cursusleiders faciliteren een wisselwerking 
tussen taak- en persoonlijk alliantie.  
 
Wat	zijn	voor	TOT-deelnemers	succesfactoren	en	knelpunten	tijdens	het	komen	tot	
tandemsamenwerking?		
De TOT-deelnemers wijzen een aantal succesfactoren aan die het komen tot tandemsamenwerking 
vergroten. Allereerst, zoals we hierboven al aangeven, is de veiligheid in de groep voor hen een 
succesfactor. Een veilige atmosfeer kan gecreëerd worden door veel te investeren in het kennismaken, 

zowel door de groep als geheel als tandempartners onderling. Zorgen voor een veilige plek waar de 
deelnemers of tandemspartners zich gelijkwaardig voelen is hierbij een pré. Voor de kennismaking 
tussen tandempartners in elkaars leefwereld kan een ontmoeting in bijvoorbeeld een buurthuis of 

cafeetje bijdragen aan  gelijkwaardig contact.  
 
Een tweede succesfactor is werken aan vertrouwen. Door veiligheid, zowel in de groep als in de 

tandems, ontstaat (voorzichtig) vertrouwen bij de deelnemers. En we zien dat vertrouwen als een 
soort vliegwiel werkt: vertrouwen zorgt voor zelfvertrouwen. Zo blijkt uit een voorbeeld van een 

tandem dat zij elkaars vertrouwen en waardering nodig hebben om samen te kunnen werken. Op die 
manier stellen zij zich open voor elkaars kwaliteiten en talenten.   
 

Een derde succesfactor die deelnemers noemen is gelijkwaardigheid. Van belang is het praktiseren 
van gelijkwaardigheid als waarde door met name de cursusleiders, maar ook door de deelnemers. 
Maar dat blijkt geen makkelijke opgave want deze waarde praktiseer je niet letterlijk, bijvoorbeeld in 

het verdelen van aandacht, maar in erkenning van de waarde van een ieder.  
Tenslotte is een succesfactor dat de deelnemers de praktijk nogmaals uitvinden via spanningen en 
conflicten. Dat zijn pijnlijke processen gebleken die als positief perspectief kunnen hebben dat ze voor 

iedereen aanvaardbare normen opleveren, zoals bijvoorbeeld gelijkheid door woordkeuze. De 



EERST E  IN DRU KKEN V AN HET TAN DEMON TW IKKEL TRA JEC T 

 

 

46 

introductie van de Kloventheorie maakte dat deelnemers bewust naar de (echte) verschillen en de 

verschillende belevingen van de ander durven te kijken en deze te onderzoeken. Hierdoor leek in 
meerdere gevallen wederzijds begrip te ontstaan. Door meer wederzijds begrip leek ook de 
communicatie te verbeteren, omdat de kijk in de verschillenden werelden bijvoorbeeld ook gepaard 

ging met elkaars taal te leren en te leren begrijpen. Al deze ‘stappen’ kunnen ertoe leiden dat twee 
verschillende werelden dichter bij elkaar komen, waardoor een tandem daadwerkelijk een 
complementair karakter krijgt. Het pogen om kloven te overbruggen werd niet altijd gekenmerkt als 

succesfactor, het bleek namelijk ook regelmatig een knelpunt op te leveren.  
 

Knelpunten	
De tandems wijzen een aantal knelpunten aan tijdens het komen tot tandemsamenwerking. Eén 
daarvan, beschreven we hier boven al, speelt zich af rond taal. Zo bleek het vakjargon door docenten 

een struikelblok voor sommigen (vaardighedenkloof). We leerden dat voor TOT dagelijkse 
omgangstaal als fundament kan dienen, als gemeenschappelijke basistaal voor de deelnemers. Een 
ieder kan hiermee gevoelens, beleving en perspectief uitdrukken. Maar in deze spanning zit een extra 

niveau. TOT gaat expliciet om het verbinden van ervaringskennis aan vakkennis. Bij dat laatste horen 
concepten die niet gebruikelijk zijn in de omgangstaal. Aan de ene kant moeten we rekening houden 
met proto-professionalisering, dat ervaringsdeskundigen niet de taal van de professionals gaan 

overnemen. Aan de andere kant is het raadzaam dat professionals die vaktaal  benutten. Het is een 
taal rijk aan hulpstukken om betekenisgeving te verdiepen en te verrijken.  
 

Een ander knelpunt volgens deelnemers is de focus op de groep en het gemeenschappelijke belang: 
collectief (samen) leren. Zij wijzen hierbij op een complexe proces dat we kunnen omschrijven als het 
proces van het groeien van administratieve groep naar ‘community of learners’. Dit proces kan 

verstoord worden wanneer deelnemers voornamelijk rekening houden met hun eigen belang of als de 
aandacht uitgaat naar één individu. Wanneer dit teveel gebeurt, kan het gevolg zijn dat deelnemers 
elkaars leefwereld niet of nauwelijks erkennen en respecteren.  

 
Een derde knelpunt is de spanning tussen gelijkwaardigheid en ongelijkheid. Er was met name 
ongelijkheid in materiële zin. Niet alle deelnemers kregen een gelijkwaardige vorm van vergoeding. 

Bijvoorbeeld: sommigen deden mee in een betaalde functie, anderen kregen reiskostenvergoeding. 
Daarnaast was er ook ongelijkheid in immateriële zin. In het begin van TOT werd zonder meer 
verondersteld dat iedereen gelijk is waardoor de groep het niet over ongelijkheid had. TOT gaat juist 

uit van de aanwezigheid van ongelijkheden tussen tandempartners (in ervaring, opleiding, 
maatschappelijke positie et cetera), en heeft als doel die ongelijkheden gelijkwaardig in te zetten. De 

spanning die hier in zit is een paradox die aanleiding kan vormen voor misverstanden en desillusies.  
 
Wat	betekent	het	antwoord	op	vraag	1	voor	het	ontwikkelen	van	een	toekomstige	tandemcursus?		
Allereerst, een van de doelstellingen van TOT is dat deelnemers in co-creatie een tandemcursus 
ontwikkelen. Dit betekent dat zij gezamenlijk tijdens en na afloop van TOT inbreng hebben in de 
inhoud van TOT. Op basis van de inbreng van deelnemers is TOT verder ontwikkeld, maar vooralsnog 
niet af. Dus ook voor toekomstige tandemcursussen geldt: in co-creatie geven wij vorm aan de cursus.  
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Aanbevelingen  
Het antwoord op de vraag op welke wijzen de cursusleiders en de deelnemers van TOT vormgeven 
aan tandemsamenwerking, heeft voor toekomstige tandemcursussen een aantal consequenties. We 
hebben deze in aanbevelingen hieronder puntsgewijs uitgewerkt. Voor deze pilot in ontwikkeling zijn 
meer aanbevelingen te bedenken maar voor de overzichtelijkheid houden we het bij de onderstaande 
punten. 

 
Aanbevelingen op het gebied van onderliggende waarden 
• Praktiseer gelijkwaardigheid, zowel in materiële als immateriële zin. Een voorbeeld van materieel: 

zorg ervoor dat deelnemers allemaal een vorm van vergoeding krijgen bijvoorbeeld in een betaalde 
functie deelnemen of zicht hebben op een bepaald perspectief van vergoeding. Een voorbeeld van 
immaterieel: erken ieders waarde, hoe verschillend deelnemers ook van elkaar zijn. De 

tandemcursus gaat juist uit van de aanwezigheid van ongelijkheden tussen tandempartners, in 
ervaring, opleiding, maatschappelijke positie et cetera, en heeft als doel die ongelijkheden 
gelijkwaardig in te zetten; 

• Geef in samenspraak met deelnemers een praktische invulling aan belangrijke waarden voor 

tandemsamenwerking. De werkzaamheid van deze waarden kan niet verondersteld worden maar 
moet gaandeweg gestalte krijgen. Onderzoek met deelnemers hoe de waarden concreet vorm 
kunnen krijgen; 

• Ondersteun deelnemers in het her- en erkennen van machtsverschillen. Juist de aanwezigheid van 

machtsongelijkheid in een tandem kan voor deelnemers een pijnlijke realisatie zijn. Tegelijkertijd is 
dit inzicht ook een belangrijk moment in het leerproces van tandems; 

• Blijf veiligheid van deelnemers bewaken. Deelnemers kunnen veiligheid op verschillende wijzen 

ervaren, dus zoek naar alternatieven om de veiligheid te blijven garanderen.  

 
Aanbevelingen op het niveau van de samenwerking 
• Zorg voor balans tussen persoonlijke en taakalliantie. Vooral de persoonlijke alliantie vraagt in het 

begin veel aandacht, onder andere door uitgebreid kennismaken en het delen van belangrijke 
delen uit het levensverhaal. Tegelijkertijd is aan te bevelen de focus niet alleen op persoonlijke 

alliantie te leggen want door taakalliantie te stimuleren wordt ook aan het persoonlijke gewerkt; 

• Besteed voldoende aandacht voor feedback (geven en nemen). Dit is noodzakelijk voor goede 

samenwerking en tegelijkertijd, mede door machtsongelijkheid, een ingewikkelde exercitie. Zorg 
daarom ook voor leesmateriaal, geef de tandempartners de ruimte om te bespreken hoe en op 

welke momenten ze feedback willen ontvangen, oefen ermee et cetera; 

• Maak het belang en het proces van het onderzoeken van kloven inzichtelijk. Ondersteun tandems 

in het her- en erkennen van kloven, en problematiseer deze zodat er meer aandacht voor is. Ook 
de kloven die op dat moment niet te overbruggen zijn. Geef tandems de ruimte om met elkaar te 

bespreken wat de aanwezige kloven betekenen voor de samenwerking, o.a. in een 
tandempresentatie;  

• Zoek met de deelnemers naar passende communicatievormen, waarbij iedere individuele 

deelnemer een stem heeft en tegelijkertijd de groep als geheel de ruimte krijgt om met elkaar 

thema’s en spanningen rond tandemsamenwerking te exploreren;  

• Faciliteer tandems in het geen ze nodig hebben om hun samenwerking te verstevigen. Blijf 

inventariseren welke behoeften er zijn en sluit daar op aan, bijvoorbeeld door het inzetten van een 
mediator, inspiratie van een reeds bestaand tandem et cetera. 
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Aanbevelingen op didactisch niveau 
• Maak co-creatief leren op allerlei manieren mogelijk. Zorg voor voldoende mogelijkheden om 

ervaring op te doen in tandemsamenwerking, faciliteer diverse voorbeelden van 

tandemsamenwerking (bv door alumni-tandems van TOT uit te nodigen), biedt verschillende 
manieren van reflectie aan zodat deelnemers kunnen onderzoeken welke vorm het beste bij hen 
aansluit en organiseer dialoog tussen de deelnemers, eventueel met relevante anderen;  

• Maak gebruik van de principes zoals Activerend leren. Activerend leren gaat uit van het beter 

beklijven van kennis doordat deelnemers actief bij het onderwijs betrokken zijn. Het activeren kan 
heel laagdrempelig beginnen: door het stimuleren van de deelnemers om mee te denken en 
vragen te stellen. Activeren op een hoog niveau maakt het mogelijk dat deelnemers zelf 

bijvoorbeeld de lessen verzorgen en doelmatig samenwerken; 

• Zorg voor een afwisseling van didactische activiteiten. Combineer talige opdrachten met niet-talige 

opdrachten. Bijvoorbeeld: verbind discussie of dialoog aan een doe-activiteit;  

• Ontwikkel de cursus (verder) in co-creatie met de deelnemers. Bespreek met hen welke vorm van 

co-creatie het best aansluit: proactieve en/of reactieve. Bedenk met elkaar meerdere manieren en 

middelen voor beide opties om samen de cursus verder te ontwikkelen.  
 

Aanbevelingen voor onderzoek 
Nader onderzoek naar onder andere: 

• de mate waarin en de wijze waarop aanwezige kloven tandemsamenwerking kunnen beïnvloeden, 

bijvoorbeeld het leerproces van tandems;  

• de wijze waarop en de mate waarin een balans gevonden kan worden tussen persoonlijke en 

taakalliantie in een tandemsamenwerking; 

• de wijze waarop verschillende communicatievormen tandemsamenwerking kunnen stimuleren, 

zowel non-verbaal als verbaal. 

 

  



EERST E  IN DRU KKEN V AN HET TAN DEMON TW IKKEL TRA JEC T 

 

 

49 

LITERATUURLIJST 
 

Aanholt, L. v., Bruggen, S. v., Koning, M. de, Nazir, R., & Valster, V. (2015). Van macht naar kracht 
binnen een tandem. Vierdejaars minoronderzoek Outreachend Innoveren, Hogeschool van 
Amsterdam.  

 
Bergen, A. v., Loon, A. v., Ballering, C., Carlier, B., & Aangeenbrug, M. (2014). Sociaal uitgesloten in de 
grote stad. Cijfers, Ervaringen en Adviezen uit het Veld. G4 Urban Social Exclusion Research. 

 
Centraal Bureau voor de Statistiek (2015) Armoede en sociale uitsluiting 2015. Den Haag: Centraal 
Bureau voor de Statistiek  

 
De LINK (2014). Kracht van ervaring. Training voor tandems in armoedebestrijding in Nederland. 
Brussel: Eigen uitgave De LINK. 

 
Driessen, E. W., Holten, J., Huber, M., Sedney, P. L. F., Passavanti, M. E., & Vado Soto, X. A. (2013). 
Begrippenkader Ervaringsdeskundigheid en aanverwante begrippen. Amsterdamse Wmo-werkplaats: 

Eigen uitgave Hogeschool van Amsterdam. 
 
Driessen, E., W., Dorp v., S., & Sedney, P. L. F. (red.) (2016). Stap samen op en fiets maar! Handreiking 
voor het geven van een tandemcursus. Amsterdamse Wmo-werkplaats: Eigen uitgave Hogeschool van 
Amsterdam. 
 

Greef, M. de (2015). Allianties. Powerpoint voor de bijeenkomst: ontwikkeltraject gebiedsgericht 
samenspel informele en formele zorg en welzijn, Amsterdam. 
 

Haaster, H. v. (2001). Cliëntenparticipatie. Bussum: Coutinho. 
 
Haaster, H. v. & Koster, Y. (2005). Ervaren en weten. Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel. 
 
Jansen, S. (2009). Het Pauperparadijs: een familiegeschiedenis. Amsterdam: Uitgeverij Balans. 
 

Lans, J. v.d. (2010). Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk. Amsterdam: Augustus. 
 
Plooy, A. (2007). Participatie en ervaringsdeskundigheid van cliënten in de GGz. Lezing, Tranzo 

zorgsalon. Tilburg: Tranzo-Universiteit van Tilburg. 
 
Pool, M. (2008). Alle dagen schuld. Praktijkverhalen over armoede. Amsterdam: Augustus. 

 
Remmerswaal, J. (2015). Begeleiden van groepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (pp. 71-83). 

 
Schuyt, C. J. M. (2007). Sociale uitsluiting. Amsterdam: SWP. 
 

Smaling, A. (2009). Participatief onderzoek: Een overzicht. Den Haag: KWALON.  
 



EERST E  IN DRU KKEN V AN HET TAN DEMON TW IKKEL TRA JEC T 

 

 

50 

Stam, M., Bouwes, T., Koopal, K., & Philips, A. B. (2014). De kunst van het oversteken. Pleidooi voor 
een outreachende benadering van generatiearmoede. Lectoraat Outreachend werken en innoveren, 
Hogeschool van Amsterdam. In: Michon., L. & Slot, J. (red) (2014). Armoede in Amsterdam. Een 
stadsbrede aanpak van hardnekkige armoede. Amsterdam: Bureau O&S 

 
Stam, M. & Wilken, J. P. (2015). Zeven principes van transformatieleren. In: Kooiman, A., Wilken, J. P., 
Stam, M., Jansen, E., & Bienen, M. v. (2015). Leren transformeren. Utrecht: Movisie.  

 
Sypt, M. v.d. (2005). Spiegeltje spiegeltje aan de wand, een nieuwe Sant in welzijnsland ? Over de 
meerwaarde van de inzet van Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting voor 

Maatschappelijk Assistenten. Artevelde Hogeschool, Socia-cahier, 3, 55–69. 
 

Weeghel, J. V. (2010). Verlangen naar volwaardig burgerschap; maar wat doen we in de tussentijd? 
Oratie.  Tilburg: Universiteit van Tilburg. 
 
Verder 
http://www.voedselbankennederland.nl/nl/feiten-cijfers-en-filmpjes.html  

http://www.voedselbankennederland.nl/nl/feiten-cijfers-en-filmpjes.html


EERST E  IN DRU KKEN V AN HET TAN DEMON TW IKKEL TRA JEC T 

 

 

51 

BIJLAGE: ONDERZOEKSVERANTWOORDING  
 

De bevindingen van TOT komen voort uit een participatief kwalitatief onderzoek. Dergelijk onderzoek 
gemerkt zich door betrokkenheid en aanwezigheid van de onderzoekers in de praktijk (Smaling, 2009). 
Ook bespreken de onderzoekers samen met deelnemers op twee momenten (tijdens en na TOT) de 

TOT, zodat deelnemers hun vragen en opmerkingen kunnen delen. Deze ervaringen van de 
deelnemers zijn tussentijds niet teruggekoppeld naar de cursusleiders. Dat had voor- en nadelen. 
Voordeel was dat de observatoren konden ‘aanschouwen’ waar de leerpotenties zaten in TOT, zonder 

dat zij daar invloed op uitoefenden. Nadeel was dat de cursusleiders geen expliciete feedback 
ontvingen van de onderzoekers tijdens TOT, waarmee zij het programma eventueel hadden kunnen 
aanpassen.  

 
Doel verslaglegging 
Met dit verslag willen wij een beeld schetsen van de belevingen, spanningen en leermomenten van de 
eerste TOT-groep. De ervaringen beschrijven we ook voor een toekomstige tandemcursus. Met deze 

beschrijving hopen we een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de beroeps- en 
onderwijspraktijk. Enerzijds door een brug te slaan tussen ervaringskennis en professionele kennis. 
Anderzijds door deze twee perspectieven als eenheid (i.p.v. als separate kennis en kunde) bij elkaar te 

brengen en in te zetten in trainingen en lessen. Verder verwijzen we naar de handreiking Stap op en 
fietsen maar! (Driessen, Van Drop & Sedney (red.), 2015). 
 

We willen benadrukken dat dit verslag geen melding doet van een effectevaluatie. Het doel is niet om 
antwoord te geven op de vraag: werkt TOT? Daarvoor is dit traject te veel in ontwikkeling geweest, 

mede door de vertaling van een train-de-trainer module gericht op armoede naar een traject gericht 
op een bredere praktijk- en ervaringsachtergrond, en de bijdrage en invloed van de TOT-ontwikkelaars 
en deelnemers.  

 
Methoden 
Voor het verzamelen van ervaringen hebben wij gebruik gemaakt van interviews en observaties. Deze 
vonden tijdens en na TOT plaats. 

 
Interviews 
Om de ervaringen van deelnemers te verhelderen en te beschrijven, hebben we in totaal elf 

semigestructureerde interviews afgenomen. We hanteerden daarbij de volgende topics als leidraad: 
verwachtingen, groepssamenstelling, groepsdynamica, organisatie, tandemsamenwerking, criteria en 
aanbevelingen. De interviews zijn opgenomen met een voicerecorder en uitgewerkt.  

 
In totaal zijn met de volgende personen interviews gevoerd: 

• vier individuele interviews met ervaringsdeskundigen 

• drie individuele interviews met docenten/trainers 

• twee duo- interviews met ervaringsdeskundige en docent/trainer 

• twee duo- interviews met de cursusleiders 

• een groepsinterview ter validatie van de uitspraken. Dat gebeurde met twee ervaringsdeskundigen 

en twee docenten/trainers 
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Uiteindelijk zijn de interviews geanalyseerd op thema’s als ervaringen, leermomenten, en spanningen. 

 
Observaties 
Om (in)zicht te krijgen op de synergie tussen de tandempartners en de sense of agency van de 

deelnemers was bij vijf bijeenkomsten een observator aanwezig. Met de synergie wordt het bundelen 
van krachten bedoeld, waarbij de samenwerking tussen ervaringsdeskundige en docent steviger wordt 
dan de twee perspectieven apart. Met de agency van de deelnemers bedoelen wij dat de deelnemers 

co-creator zijn van TOT, en daarmee van de toekomstige tandemcursus. Daarbij hebben zij invloed op 
de vorm en inhoud van TOT. De observaties zijn uitgewerkt volgens de aanpak die hierna beschreven 
wordt.  

 
Aanpak observaties  

De observator was vooral toeschouwer, en nam daarom geen deel aan de opdrachten en discussies in 
de groep. Met deze observaties was het van belang te zien wat er gebeurt, de nadruk lag op acties en 
interacties: wat doen en zeggen mensen (onderling). Er werd gekeken naar interacties tussen de 

trainers en de groep, interacties onderling, interacties in tandemsamenwerking en de reacties van 
deelnemers op het programma en aangeboden werkwijzen.  
 

Om de betrouwbaarheid van de observaties te vergroten is:  
1. zoveel mogelijk genoteerd wat daadwerkelijk gebeurt: Wie zijn er? Waar? Wat doen ze?; 
2. zo concreet mogelijk vastgelegd wat de waarnemingen waren: wie zegt wat, hoe doet iemand en 

waar is dat aan te zien?; 
3. tijdens het noteren onderscheid gemaakt tussen de feitelijke waarnemingen en de 

interpretaties/beleving van de observator; 

4. bij het coderen van de uitspraken gereflecteerd op eigen interpretaties en hoe dit van invloed zou 
kunnen zijn op de aantekeningen.  

Om zicht te krijgen op de samenwerking in tandems, is ook twee keer geobserveerd bij presentaties 

door tandems. Deze presentaties zijn buiten TOT bijeenkomsten (in het onderwijs of de praktijk) 
gegeven. Daarbij werd eveneens de bovenstaande aanpak gehanteerd en is gelet op synergie tussen 
tandemleden, rolverdeling, reacties in de groep en interacties met de groep.   

 
Leren in Gezelschap 
In 2015 zijn vier bijeenkomsten met het netwerk van de Wmo- werkplaats georganiseerd om kennis te 

delen omtrent ervaringsdeskundigheid en herstel. Deze bijeenkomsten heten Leren in Gezelschap. 
Één van deze bijeenkomsten is gewijd aan TOT. Tijdens de bijeenkomsten hebben de aanwezigen, 
verdeeld over een aantal groepen, nagedacht over onder andere: de kennismaking tussen 

tandempartners en het delen van ervaringsverhalen. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn 
meegenomen in deze verslaglegging.   
 

Dataverzameling studenten 
Studenten van de minor Outreachend Innoveren hebben twee individuele interviews met de 
cursusleiders, twee tandeminterviews en twee interviews bij De LINK afgenomen. Deze interviews zijn 

meegenomen in de beschrijving van TOT. Tevens voerden zij vier observaties uit, welke zijn uitgewerkt 
in de vorm van een reflectieverslag.  
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Enquête 
Voorafgaand aan het onderzoek was de intentie om een enquête voor en na TOT in te laten vullen 
door deelnemers. Deze enquête is opgesteld in samenwerking met het IGPB en in samenspraak met 
De LINK. De enquête is ook afgenomen bij de train-de-trainer module. Het doel was om zicht te krijgen 

op meningen, verwachtingen en wensen van deelnemers met betrekking tot ervaringskennis, 
professionele kennis en de samenwerking in tandems. De enquête is voorafgaand aan TOT ingevuld 
door de deelnemers. De enquête bleek echter veel verwarring op te roepen bij deelnemers, waardoor 

mogelijk de interne validiteit (meten wat we willen meten) voor TOT niet voldoende was. Mede om 
die reden is de enquête voor de TOT-groep niet verwerkt en niet voor een tweede keer afgenomen. 
De enquête is wel op drie momenten gebruikt door het IGPB in de train-de-trainer module. De 

uitkomsten staan beschreven in het rapport ‘De Kracht van Ervaring’ (De LINK, 2015).  
 
Betrouwbaarheid  
Het verzamelen van ervaringen en uitvoeren van observaties is zo betrouwbaar mogelijk uitgevoerd. 

Het vooraf opstellen van een aantal topics heeft bijgedragen aan de betrouwbaarheid. Tijdens de 
interviews was het aan de onderzoekers om te bewaken dat alle topics aan bod kwamen. Doordat het 
traject continu in beweging was, waren de interviews veelal een momentopname van hetgeen er op 

dat moment speelde. De tussentijdse resultaten zijn daarom gevalideerd in een groepsinterview, 
waarin de onderzoekers aan de deelnemers voorlegden wat uit de interviews naar voren gekomen 
was. Dit heeft de betrouwbaarheid van de resultaten verhoogd.  

Bij de uitgevoerde observaties is de betrouwbaarheid lastig te bepalen. Het is diffuus of wat de 
observator noteert ook daadwerkelijk zo is, of slechts gebaseerd is op interpretaties en selectieve 
aandacht. Oftewel: de waargenomen notaties zijn niet onafhankelijk te zien van de observator als 

persoon. Dit maakt dat de verschillende observaties mogelijk lastig te herhalen zijn, waarmee de 
repliceerbaarheid beperkt is.  
 


