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Introductie
Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) 
spelen een essentiële rol in de samenleving door 
belangrijke sociale problemen aan te pakken 
(zoals armoede, vooroordelen, ongelijkheid, 
geestelijke gezondheidsproblemen, sociaal 
isolement, werkloosheid, enz.) Vaak worden deze 
organisaties geconfronteerd met het feit dat zij, 
ongeacht de methoden die zij hebben getest en 
die doeltreffend zijn gebleken, niet over de nodige 
personele en financiële middelen beschikken 
om aan de behoeften in hun gemeenschappen 
te voldoen. Een mogelijkheid is hun bereik te 
vergroten door vrijwilligers in te schakelen en te 
begeleiden. Dit laatste is echter al te vaak een taak 
die een deel van hun toch al beperkte middelen 
en tijd opslokt. Bovendien stemmen de wensen en 
vaardigheden van de vrijwilligers vaak niet overeen 
met wat wat organisaties van hen verwachten. 
De partners in het COBU-project streven ernaar 
een oplossing te bieden voor deze moeilijke 
situatie. Daartoe hebben zij trainingsprogramma’s 
en instrumenten ontwikkeld die helpen bij 
het opzetten van netwerken van zelfsturende 
vrijwilligersgroepen, die min of meer onafhankelijk 
van de organisatie kunnen optreden. In de gids 
‘Zelfsturende vrijwilligersnetwerken opzetten’ (hier 
te downloaden: https://livinglibraries.eu/wp-content/
uploads/2022/08/fin-COBU_NL_IO3_manual_DEF-.
pdf) beschrijven de partners de belangrijkste 
elementen van deze trainingsprogramma’s en 
laten zij zien hoe vrijwilligers stap voor stap 
kunnen worden voorbereid op het opnemen van 
een dergelijke actieve rol. 
Dit proces om vrijwilligers voor te bereiden op 
het opzetten en lanceren van hun eigen projecten 
werd getest door de vier partners; allemaal NGO’s, 
gevestigd in vier verschillende Europese landen 
(Hongarije, Frankrijk, Spanje en Nederland). 
De organisaties gebruikten allemaal de COBU-
methode die in het bovengenoemde gids wordt 
beschreven, en pasten deze aan hun expertise en 
behoeften aan (zowel van de organisaties als van 
de doelgroep(en) waarmee zij werkten). Om je een 
idee te geven van die behoeften:
De Hongaarse partner (tevens coördinator van het 
project), Képes Alapítvány, gebruikte de COBU-
methode onder meer om zijn intergenerationele 
vertelworkshops te kunnen uitbreiden met 
behulp van vrijwillige groepsleiders. De Franse 
partner Elan Interculturel gebruikte de methode 
om door vrijwilligers geleide groepen met een 
intercultureel perspectief te creëren rond een 
passie, of die nu artistiek, sportief, intellectueel, 

ecologisch of anderszins is, met behulp van 
kunstbemiddelingstechnieken zoals forumtheater, 
collage, verhalen vertellen, dans. De Spaanse 
partner, La Xixa, heeft vrijwillige groepsleiders 
opgeleid om verschillende methodologieën zoals 
het Theater van de Onderdrukten en Forumtheater 
te kunnen gebruiken om sociale transformatie te 
bevorderen en “creatieve gemeenschappen” tot 
stand te brengen. En de Nederlandse partner, 
Storytelling Centre, gebruikte de methode om zijn 
Living Libraries-activiteiten op te schalen door 
de inzet van zelfsturende vrijwilligersgroepen 
om daarmee de sociale cohesie in buurten, 
woonwijken, buurthuizen, enz. te bevorderen. 
(Voor een toelichting op Forumtheater en Theater 
van de Onderdrukten, zie paragraaf 1.3; voor een 
toelichting op Living Libraries, zie paragraaf 1.4).
In het volgende hoofdstuk beschrijft elke partner 
zijn ervaringen met de COBU-methode in een 
zogenaamde casestudy aan de hand van de 
volgende onderwerpen:

• Het beoogde doel en de reden om dat doel te 
kiezen 

• Werving van vrijwilligers
• De training

 - programma
 - ervaringen
 - resultaat of resultaten voor de trainer, voor 
de organisatie, voor de deelnemers

In het laatste hoofdstuk ronden we onze ervaringen 
met de COBU-methode af met onze conclusies.

Waar partners in hun casestudie verwijzen 
naar de ‘Gids’, verwijzen zij naar onze publicatie 
‘Zelfsturende vrijwilligersnetwerken opzetten. Een 
gids’. Deze is in het Nederlands en in het Engels te 
vinden op www.livinglibraries.eu en in het Engels 
ook op http://www.cobuplatform.eu/#3. 
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Het beoogde doel en de reden om voor dat doel 
te kiezen
De missie van Képes Alapítvány is het 
ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden 
(SEL-vaardigheden) zoals zelfbewustzijn, 
emotieregulatie, stressmanagement, relativering, 
relatievaardigheden, probleemoplossing en 
kritisch denken. Daarbij richten wij  ons op een 
breed scala aan doelgroepen. Wij experimenteren 
met verschillende methoden en hebben tot nu toe 
gebruik gemaakt van therapeutische instrumenten, 
vertelmethoden, theater en kunstzinnige therapie.
In het kader van het COBU-project wilden we 
oudere vrijwilligers opleiden om intergenerationele 
vertelgroepen te leiden. Het vertellen van verhalen 
tussen generaties is een beproefde methode 
van ons en de deelnemers geven altijd goede 
feedback. Deze keer wilden we echter een breder 
publiek bereiken, via vrijwillige trainers. 
Anderzijds werden we geïnspireerd door het 
voorbeeld van de University of the Third Age 
(U3A)-beweging in het Verenigd Koninkrijk, 
waar oudere vrijwilligers diverse cursussen en 
activiteiten organiseren voor andere senioren 
op een zelfgeorganiseerde, zelfgefinancierde 
basis (zie het boek ‘Klein blijven - Grote impact 
hebben’, https://livinglibraries.eu/wp-content/
uploads/2021/07/COBU_IO1_NL.pdf blz. 52-55 
voor details). Geïnspireerd door deze beweging 
wilden we ook vrijwilligers (van alle leeftijden, niet 
alleen senioren) erbij betrekken en hen helpen hun 
eigen evenementen te plannen en op te starten. 
Door dit proces ontdekten de vrijwilligers hun 
eigen vaardigheden en behoeften en ontwikkelden 
zij onder meer hun ondernemers-, digitale en 
communicatievaardigheden. De ontwikkeling 
van SEL-vaardigheden (tenslotte onze missie) 
interesseerde ook de mensen die deelnamen aan 
de evenementen van onze vrijwilligers, omdat 
deze vaardigheden kunnen worden aangescherpt 
door bijna elke groepsactiviteit waarbij mensen 
moeten samenwerken. 

Het werven van vrijwilligers
Voor workshops in onze storytelling methode
We waren van plan om twee reeksen storytelling 
workshops te organiseren voor twee soorten 
vrijwilligers: senioren die geïnteresseerd waren 
in vertelmethoden en zichzelf konden zien in 
de rol van organisatoren en facilitatoren van 
vertelgroepen, en mensen in de leeftijdsgroep 
20-40 jaar die hun verhalen over bepaalde 

onderwerpen wilden delen.
Aangezien de workshops vanwege de pandemie 
via Zoom zouden worden gegeven, wierven we 
mensen die bereid waren deel te nemen aan 
online evenementen. 
We gebruikten de volgende tekst om senioren aan 
te trekken:

Wij zijn op zoek naar oudere vrijwilligers (55+) die 
willen leren hoe zij hun levenservaringen kunnen 
delen met jongere generaties door persoonlijke 
verhalen.
Mogelijke onderwerpen zijn:
- keerpunten en kruispunten in ons volwassen 
leven
- moeilijke levenssituaties en mogelijke oplossinge,
- lessen geleerd uit onze successen en 
mislukkingen
- onze inspiratiebronnen.
Over de methode:
De sessies zijn gebaseerd op het luisteren naar 
elkaar, het delen van verhalen en ervaringen in 
paren of kleine groepen (3-4 personen), gevolgd 
door groepsdiscussies en debatten. Naast de 
discussies luisteren we ook naar sprookjes, 
gerelateerd aan het onderwerp. Tijdens de sessies 
houden we pauzes.

Deelname aan het programma is vrijwillig en 
gratis.
We gebruikten deze tekst voor een bericht op onze 
website, dat we ook deelden op onze Facebook-
pagina. We stuurden de links naar de professionele 
contacten op onze e-maillijst, en we lanceerden 
ook een Facebook-campagne, die meer dan 7300 
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mensen bereikte:
Dankzij onze promotie-inspanningen schreven 20 
senioren zich in voor de workshop van 2 sessies. 
Na de sessies met seniorenvrijwilligers nodigden 
we de jongere generaties uit voor een 2-daagse 
sessie, zodat de senioren intergenerationele 
vertelervaring konden opdoen. We maakten 
opnieuw een bericht op onze website en een FB-
post en lanceerden een FB-campagne die meer 
dan 5500 mensen bereikte.
De tekst van de tweede oproep luidde:
Wil je met mensen van verschillende generaties 
praten over
- wat het betekent om op te groeien
- hoe om te gaan met moeilijke situaties
- hoe je je sterke kanten kunt vinden
- hoe we onze toekomst zien
- wat ons inspireert?

Doe dan mee aan onze intergenerationele 
workshop verhalen vertellen! Je kunt verhalen 
vertellen en luisteren naar die van anderen, 
en naar hun ervaringen. We zullen oefeningen 
doen in paren en kleine groepen (3-4 personen), 
gevolgd door collectieve discussies. We zullen 
ook luisteren naar sprookjes die verband houden 
met de thema’s.

We nodigen mensen in de leeftijdsgroep 20-40 
jaar uit om zich in te schrijven.
De workshop staat ook open voor mensen in de 
leeftijdsgroep 55-75 jaar.

Deelname aan het programma is vrijwillig en gratis.

De workshop vindt online plaats via Zoom. De 
Zoom link wordt van te voren toegestuurd.

Op Facebook zag dit er zo uit:

21 mensen van de jongere generatie schreven 
zich in voor deze tweede workshopronde. Samen 
met de senioren die al hadden deelgenomen, 
hadden we 33 deelnemers aan deze twee  
intergenerationele storytelling Zoom-sessies.
Na deze eerste 4 sessies nodigden we alle 
deelnemers, die inmiddels uit de eerste 
hand ervaring hadden opgedaan met onze 
vertelmethode, uit om mee te doen aan de volgende 
fase van het project: de workshops waarin ze 
zouden leren hoe ze leiders van vertelgroepen 
konden worden en hoe ze zelf mensen konden 
trainen in onze vertelmethode. Deze tweede fase 
bestond uit 3 sessies. Ons oorspronkelijke plan 
was om alleen de oudere deelnemers te trainen, 
maar omdat ook de jongere deelnemers interesse 
toonden in deze training, besloten we hen er ook 
bij te betrekken.
Uiteindelijk hebben 23 mensen zich ingeschreven, 
dus hebben we de groep in tweeën gesplitst en 
de training tweemaal georganiseerd. Ook deze 
training vond online plaats via Zoom.

Voor workshops in het organiseren van een 
evenement rond de eigen belangstelling / 
vaardigheden van de deelnemers
Voor deze workshops richtten we ons tot 
mensen van alle leeftijden die geïnteresseerd 
waren in het op vrijwillige basis organiseren van 
evenementenrond hun eigen belangstelling of 
vaardigheden. Om mensen bewust te maken van 
het COBU-project en de mogelijkheden die we 
boden, organiseerden we zelf een evenement, dat 
we (samen met onze workshops) promootten via 
onze webpagina, onze e-maillijst, onze Facebook-
pagina en via een Facebook-campagne. 
We gebruikten de volgende promotietekst:

In deze onzekere tijden is de noodzaak om kleine 
gemeenschappen te creëren en te versterken 
misschien nog wel groter dan voorheen, en dat is 
het doel van onze oproep voor vrijwilligers.
* Heb je kennis die je met anderen zou willen 
delen?
* Is er een activiteit waar je graag aan mee zou 
willen doen, maar die niemand aanbiedt?
* Wil je nieuwe mensen ontmoeten?
* Wil je proberen een kleine groep te leiden?
Heb je één van bovenstaande vragen met ‘ja’ 
beantwoord, dan zijn wij op zoek naar jou als 
vrijwilliger als groepsleider! 
Wat voor groepen en activiteiten kun je 
organiseren? Enkele voorbeelden:
Schaakclub, leesclub, museumbezoek, bordspelclub, 
taalleerclub, workshop cadeautjes maken, 
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fotoclub, video’s/filmpjes maken op de 
telefoon, goocheltrucs leren, amateurkoor, 
tuinclub, borduurclub, danslessen, leren over 
aardrijkskunde/biologie/chemie, astronomieclub 
en nog veel meer...
Je kunt een groep organiseren over elk onderwerp 
(alleen of met anderen), zolang je
- dit op vrijwillige basis doet 
(niet uit bent op financieel gewin)
- de deelnemers leer-, sociale 
en ontwikkelingsmogelijkheden biedt 
- geen propagandadoeleinden nastreeft

Je bepaalt zelf hoe vaak je een evenement 
organiseert - het is belangrijk dat je niet meer doet 
dan je tijd/energie toelaat. Je bepaalt ook zelf de 
grootte van je groep; je kunt beginnen met slechts 
6 personen.
Weet je niet zeker welke kennis je te delen hebt?
Als je naar onze Open Dag komt, helpen we je 
ontdekken waar je echt goed in bent, waar je 
energie in wilt steken en wat anderen nuttig en 
interessant kunnen vinden.
Weet je precies wat je wilt? Kom dan toch langs, 
test je idee, kijk hoe anderen het ontvangen.
Weet je niet zeker of dit de juiste gelegenheid 
voor je is of niet? Je bent ook welkom om een 
kijkje te nemen. Als je een idee hebt, laten we er 
dan samen over nadenken. Als je geïnteresseerd 
bent in het initiatief van iemand anders, kun je je 
daarbij aansluiten en assisteren.  En als je besluit je 
voorlopig niet met de organisatie bezig te houden, 
heb je in ieder geval een heerlijke middag gehad.
De Open Dag is gratis, maar aanmelden is 
verplicht.
Wil je het niet missen, schrijf je dan zo snel 
mogelijk in!
Hoe helpen wij je na de Open Dag?
• Je kunt deelnemen aan voorbereidende 
trainingen voordat je een groep gaat leiden.

• Wij kunnen je helpen bij het vinden van partners 
om je groep mee te leiden, als je dat wilt.

• Voordat het programma aan het publiek wordt 
bekendgemaakt, organiseren wij een repetitie/
testsessie voor je, waarbij wij aanwezig zijn en 
waarvoor je iedereen kunt uitnodigen.

• Wij maken je programma bekend zodat het 
zoveel mogelijk mensen bereikt.

• We zetten een groepsleiders forum op om 
groepsleiders de kans te geven elkaar te helpen 
door hun ervaringen te delen.

Waarom is dit goed voor je?
• Je kunt vrijwilligerswerk doen voor een goed 
doel

• Je kunt proberen een groep te leiden als onze 
vrijwilliger 

• Je kunt de ervaring die je opdoet als groepsleider 

gebruiken in andere gebieden van je leven.
• Je kunt interessante, ruimdenkende, nieuwe 
mensen ontmoeten.

• Je kunt deelnemen aan gratis trainingen en 
evenementen die wij organiseren.

• Je kunt leren van je eigen groepsleden en van 
andere vrijwillige groepsleiders.

Met deze facebookpost voor de Open Dag 
bereikten we meer dan 11.000 mensen. 
Uiteindelijk schreven meer dan 50 mensen zich 
in voor de workshops. Daarom hebben we de 
deelnemers opnieuw in twee groepen verdeeld en 
de workshops tweemaal georganiseerd. Aan de 
eerste groep namen 22 mensen deel en aan de 
tweede 25.

De training
in storytelling / groep leiderschap
Voordat mensen konden deelnemen aan de 
workshops waarin we hen trainden om zelf op 
vrijwillige basis een vertelgroep op te zetten en 
te leiden, moesten ze eerst kennismaken met 
onze vertelmethode. Dus volgden ze eerst een 
workshop verhalen vertellen, waarin we hen 
wilden laten ervaren dat zij, net als iedereen, 
een verhaal hebben dat anderen waarderen en 
dat ze - soms met wat hulp - in staat zijn dat op 
een boeiende manier te delen. Verder wilden we 
hen laten ervaren dat door het delen van een 
persoonlijk verhaal rond een onderwerp - wat 
het onderwerp ook mag zijn - men zich op een 
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betekenisvolle manier verbindt met de luisteraars 
en vice versa. (Sommige mensen moeten 
misschien aan meer dan één van deze workshops 
deelnemen om deze ervaring volledig te kunnen 
opdoen en zich competent te voelen om hun 
eigen storytelling evenement te organiseren). In 
de Gids voor zelfsturende vrijwilligers lees je meer 
over deze eerste stap van onze COBU-methode 
in hoofdstuk 2, ‘De individuele vrijwilligers tot een 
groep smeden’, en in hoofdstuk 4, ‘Ervaringen met 
nieuwe methodes uit de eerste hand’.

Het doel van de tweede fase was de deelnemers 
te laten zien dat ze niet alleen op een boeiende 
manier verhalen kunnen delen, maar dat ze ook in 
staat zijn anderen te helpen en dat ze hun eigen 
evenement kunnen structureren en organiseren. 
De mogelijkheid om dingen uit te proberen met 
de andere deelnemers in een veilige omgeving 
maakte ook deel uit van deze fase.

De training bestond uit 3 sessies, die allemaal 4 uur 
duurden. Tijdens de eerste sessie richtten we ons 
op de ontwikkeling van inhoud voor een training 
in storytelling: welke activiteiten voor welk doel te 
gebruiken, hoe een leerpad te creëren, hoe om te 
gaan met pauzes. Vervolgens werd de deelnemers 
gevraagd hun eigen activiteiten te creëren en 
deze in de groep te testen. We eindigden deze 
eerste sessie door hen te vragen kleine groepen 
te vormen en te beginnen met het ontwikkelen 

van een workshopprogramma van 4 uur. In de 2 
weken tussen deze eerste sessie en de volgende 
konden zij verder werken aan dit programma.
Alle groepen ontwikkelden een gedetailleerd 
workshopplan van 4 uur dat zij ons vóór de tweede 
trainingssessie toestuurden. Wij selecteerden uit 
elke groep de meest interessante activiteiten en 
stelden het programma voor de tweede sessie 
op. De activiteiten werden gefaciliteerd door de 
vrijwilligers die ze hadden voorgesteld. De andere 
deelnemers werd gevraagd hun feedback te 
geven. We besteedden speciale aandacht aan hoe 
elke facilitator het leiden van de groep ervaarde.
De derde sessie was gewijd aan organisatorische en 
promotionele kwesties in verband met workshops 
verhalen vertellen. De deelnemers werkten 
in kleine groepen aan deze onderwerpen en 
begonnen met het maken van promotiemateriaal 
voor hun eigen workshop.

Na de derde sessie boden wij begeleidingssessies 
aan voor degenen die hun eigen groepen wilden 
starten. In deze sessies werkten we één-op-één, 
omdat niet iedereen even ver gevorderd was in zijn 
voorbereiding. Op lange termijn willen we echter 
regelmatig groepsbegeleidingssessies aanbieden, 
die dan desgewenst gevolgd kunnen worden door 
één-op-één adviesgesprekken.

De programma’s voor de 3 workshopsessies in de 
tweede fase zagen er schematisch als volgt uit:

Beschrijving van de activiteit

Introductie en groepsregels

Hoe je workshoponderwerpen kiest en wat voor soort activiteiten je kunt gebruiken in een workshop 
storytelling - presentatie door de facilitator

Kies een onderwerp en ontwikkel een persoonlijke vertelactiviteit 
[volledige beschrijving van deze activiteit in bijlage 1:1]

PAUZE

Energizer

Hoe kunnen activiteiten op elkaar voortbouwen? - presentatie door de facilitator

Hoe kunnen we sprookjes gebruiken in storytelling workshops? - presentatie door de facilitator

Begin met het opzetten van een programma voor een 4 uur durende vertelworkshop 
[volledige beschrijving van deze activiteit in bijlage 1:2]

Afsluiten en huiswerk geven (in kleine groepjes een workshopplan van 4 uur maken)

Duur

30 min

25 min

50 min

20 min

10 min

25 min

20 min

55 min

5 min

1e sessie, gelinkt aan de hoofdstukken 3 en 5 van de Gids
Duur: 4 uur
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Beschrijving van de activiteit

Intro

Promoot je workshop! [beschreven in de Gids]

Onze ervaringen met promotie delen – presentatiedoor de  facilitator

PAUZE

Eerdere ervaring met groepen [beschreven in de Gids]

Vrije discussie over hoe een groep te leiden - de facilitator brengt typische onderwerpen ter sprake 
en bespreekt deze met de deelnemers (bv. hoe de tijd te beheren, hoe zelfverzekerd te zijn voor de 
groep, wat te doen met storende deelnemers, enz.)

Q&A  en afsluiting

Duur

5 min

80 min

20 min

15 min

45 min

45 min

30 min

3e sessie (dag na de 2e sessie), gelinkt aan de hoofdstukken 8 en 9 van de Gids
Duur: 4 uur

Beschrijving van de activiteit

1e kleine groep: Energizer

1e kleine groep: Workshopvoorstel en een gekozen storytelling activiteit, gericht op een persoonlijk verhaal

Feedback op de activiteiten van de 1e groep door de anderen

PAUZE

2e kleine groep: Workshopidee en een geselecteerd sprookje en de bespreking ervan

2e kleine groep: Een gekozen storytelling activiteit, gericht op een persoonlijk verhaal, gelinkt aan een sprookje 

Feedback op de activiteiten van de 2e groep door de anderen

PAUZE

3e kleine groep: Een non-verbale energizer

3e kleine groep: Workshopvoorstel en een gekozen storytelling activiteit, gericht op een persoonlijk verhaal

Feedback op de activiteiten van de 3e groep door de anderen

Afsluiting

Duur

15 min

45 min

10 min

10 min

35 min

30 min

10 min

10 min

10 min

45 min

10 min

10 min

2e sessie (2 weken na de 1e sessie), gelinkt aan de hoofdstukken 3, 5, 6 en 7 van de Gids 
Duur: 4 uur

De training
in het organiseren van events rond iemands eigen 
belangstelling/vaardigheden
De structuur van deze training is complexer dan die 
van de training die vrijwilligers voorbereidde op de 
rol van leiders van vertelgroepen. We organiseerden 
thematische sessies om vrijwilligers te helpen 
hun eigen kennis, vaardigheden en interesses 
te identificeren en om hen te helpen hun eigen 
evenement/programma te plannen, een locatie te 

vinden, het evenement te promoten en te leiden. 
We hebben ook een gesloten Facebookgroep 
voor vrijwilligers opgezet, hen geholpen bij het 
organiseren van testsessies en feedback gegeven. 
Dit proces is nog steeds gaande; we organiseren 
één sessie per maand waarvoor alle vrijwilligers 
worden uitgenodigd, en we bieden hen ook 
individuele begeleiding. De eerste sessie was 
zeer intensief. We lieten de deelnemers alleen 
kort zien hoe ze hun onderwerp konden bepalen 
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Beschrijving van de activiteit

Opwarmer

Van een idee tot een gepromoot evenement - groepsdiscussie over de stappen die moeten worden 
genomen vanaf een eerste idee tot de lancering van een getest evenement

Q&A sessie (onderwerpen worden voorgedragen door de vrijwilligers)

Presentatie en bespreking van nieuwe groepsideeën

PAUZE

Testsessie - een vrijwilliger voert een evenement uit waar de andere vrijwilligers aan deelnemen en krijgt 
feedback

PAUZE 

Testsessie - een volgende vrijwilliger voert een evenement uit waar de andere vrijwilligers aan deelnemen 
en krijgt feedback

Duur

10 min

20 min

20 min

25 min

15 min

85 min

15 min

80 min

2e sessie, gelinkt aan de hoofdstukken 2, 5, 6, 7, 8 en 9 van de Gids
Duur: 4,5 uur

Beschrijving van de activiteit

Introductie van het project

Introductie van het boek ‘Klein blijven - Grote impact hebben’’

IJsbreker, teambuilding activiteit

Eerdere ervaring met groepen – activiteit in kleine groepen [beschreven in de Gids]

Discussie met iedereen, gebaseerd op de vorige activiteit: Identificeren van factoren die een ervaring 
goed of slecht maken

Parallelle activiteiten waaruit mensen kunnen kiezen:
Planning van een groep met behulp van het sjabloon “Groepsplanning” - individuele taak 
[volledige beschrijving in bijlage 1:3] 
of
Het identificeren van de eigen interesses, kennis, vaardigheden met behulp van het sjabloon “Ideeën 
genereren” - individuele taak [volledige beschrijving in bijlage 1:4] 

PAUZE

Met elkaar ideeën uitwisselen - activiteit in kleine groepen

Promotieflyer voor de groep maken en de flyers bespreken - activiteit in kleine groepen, gevolgd door 
een presentatie voor de hele groep

Afsluiting

Duur

10 min

10 min

25 min

25 min

30 min

20 min

15 min

30 min

60 min

15 min

1e sessie, gelinkt aan de hoofdstukken 2, 3, 5 en 9 van de Gids
Duur: 3,5 uur

(als ze nog geen idee hadden) en hoe ze konden 
beginnen met het plannen van hun evenement. Ze 
werkten thuis verder aan hun evenement, gevolgd 
door individuele of groepssupervisie sessies. Wij 
boden ook hulp bij het plannen en uitvoeren van 
repetitie-evenementen en bij het verwerken van 

de feedback die zij kregen in de planning van het 
echte evenement.
Schematisch zag het programma van de 
thematische sessies er als volgt uit:ì
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Beschrijving van de activiteit

Opwarmer

Q&A sessie (onderwerpen worden voorgedragen door de vrijwilligers)

Presentatie en bespreking van nieuwe groepsideeën

Testsessie - een vrijwilliger voert een evenement uit waar de andere vrijwilligers aan deelnemen en krijgt 
feedback

PAUZE

Testsessie - een volgende vrijwilliger voert een evenement uit waar de andere vrijwilligers aan deelnemen 
en krijgt feedback

Duur

10 min

25 min

25 min

90 min

20 min

90 min

3e sessie, gelinkt aan de hoofdstukken 2, 5, 6, 7, 8 en 9 van de Gids
Duur: 4,5 uur

De volgende sessies hadden en hebben dezelfde 
structuur als de 3e. Er is één vaste sessie per 
maand, maar er zijn ook repetitie-/testsessies 
op andere momenten, individuele begeleiding 
wanneer nodig, en een gesloten Facebookgroep 
waarin de leden voortdurend met elkaar kunnen 
communiceren.

Onze ervaringen
met de training in storytelling / groepsleiderschap
Vanwege de pandemie hebben we de workshops 
verschillende keren moeten uitstellen. Op een 
gegeven moment besloten we de training in 
storytelling/groepsleiderschap te organiseren op 
Zoom. We waren aangenaam verrast door het 
aantal mensen dat zich inschreef en beseften dat 
het voordeel van een online training was dat ook 
mensen buiten Boedapest konden deelnemen. 
Het online formaat werkte heel goed, en dankzij 
het gebruik van breakout rooms konden we de 
kleine groepsactiviteiten behouden. 
Ondanks het grote aantal mensen dat deelnam 
en genoot van de workshops en interesse toonde 
om groepsleider te worden, organiseerden 
uiteindelijk slechts drie van hen zelfstandig een 
training en evenement rondom storytelling: een 
oudere vrijwilliger, die de training nu om de twee 
maanden aanbiedt, en twee jonge meisjes. De 
meisjes willen de trainingen aanbieden aan hun 
leeftijdsgenoten, maar organiseerden tot nu toe 
slechts één sessie, omdat ze overspoeld werden 
door werk en schoolgerelateerde taken. We hopen 
dat ze in de toekomst door zullen gaan met het 
organiseren van storytelling trainingen. In het 
najaar van 2022 zullen we hen ontmoeten om over 
hun plannen te praten. 
We zijn tot de conclusie gekomen dat onze methode 
veel oefening, denkwerk, planning, voorbereiding 
en toewijding vergt. In plaats van een training in 
onze methode te organiseren voor toekomstige 
groepsleiders zullen we voortaan, samen met 

de eerder genoemde senior vrijwilliger, proberen 
onder de deelnemers aan onze vertelworkshops 
mensen te identificeren die mogelijk geschikt 
zijn voor de rol van co-trainer (en later: trainer) 
en hen vragen of ze geïnteresseerd zijn in deze 
mogelijkheid. Hoewel het proces misschien trager 
verloopt dan het proces dat we tot nu toe hebben 
getest, lijkt het ons interessant dat toekomstige 
groepsleiders ervaring opdoen door zich als 
“assistent” bij een bestaande groep aan te sluiten, 
voordat ze zelf een groep beginnen.
Er was nog een andere les die we uit deze eerste 
workshopreeks hebben geleerd. Sommige 
vrijwilligers vroegen, toen ze eenmaal groepsleider 
waren, om onze steun bij bijvoorbeeld het huren 
van een zaal of het promoten van hun programma, 
terwijl ze onder hun eigen naam opereerden en 
ons niet noemden. Wij vonden dit geen wederzijds 
ondersteunende opzet. Wij hebben van deze 
situatie geleerd dat wij duidelijker moeten zijn 
over wat wij bieden en nodig hebben van de 
vrijwilligers, zodat iedereen zich gewaardeerd en 
erkend voelt (zij en wij).

Onze ervaringen
met de training in het organiseren van events rond 
iemands eigen belangstelling/vaardigheden
We wilden deze training live aanbieden, dus 
wachtten we tot de pandemie voorbij was. Maar 
toen vertraagden twee andere gebeurtenissen 
de start van de opleiding: het uitbreken van de 
Russisch-Oekraïense oorlog en de Hongaarse 
parlementsverkiezingen. Bij beide waren veel 
vrijwilligers op de een of andere manier betrokken. 
Daarom besloten we om de eerste workshopreeks 
eind april 2022 van start te laten gaan. Ook hier 
meldden zich veel meer mensen aan dan we 
hadden verwacht. Omdat we met zoveel mensen 
geen interactieve workshop konden organiseren, 
besloten we de groep in tweeën te splitsen en 
dezelfde workshop twee keer te doen. 
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Tegen die tijd wisten we veel beter hoe we 
vrijwilligers wilden betrekken, wat we te 
bieden hadden, hoe we hen het beste konden 
ondersteunen en wat we van hen verwachtten. We 
ontwikkelden een stapsgewijs trainingssysteem, 
waarvan de ingrediënten waren: deelnemen 
aan een training, lid worden van de besloten 
Facebookgroep, de structuur van de belangen-/
activiteitengroep ontwikkelen met behulp van het 
sjabloon voor groepsplanning (zie bijlage 1:3), een 
test-/repetitiesessie organiseren die alleen binnen 
de besloten groep vrijwilligers wordt gepromoot 
(en ook door ons wordt bijgewoond), feedback 
verzamelen op deze testsessie. 

Zodra een groep klaar is, tekenen we een 
vrijwilligerscontract met de groepsleider, helpen 
we de groep met het maken van promotieteksten 
en een tekst ter introductie, en plaatsen we deze 
op de lokale website van het project, (www.
kepeskozosseg.hu). De groepsleiders worden 
beheerders van de open Facebook-pagina die 
aan deze website is gekoppeld en zij kunnen vanaf 
dat moment Facebook-evenementen aanmaken. 
Onze stichting, Képes, kan dan hun bereik 
vergroten door Facebook campagnes te lanceren 
die gekoppeld zijn aan hun evenementen. 

Tot nu toe hebben 33 mensen zich aangesloten bij 
de gesloten FB-groep die we hebben gemaakt voor 
vrijwillige groepsleiders. Zij delen hun ideeën en 
vragen in deze groep en maken FB evenementen 
aan voor de repetitie/proefsessies en wij posten 
de datum en agenda van de maandelijkse sessies 
in deze groep, in plaats van e-mails te sturen.
Veel meer vrijwilligers die aan deze training 
deelnamen dan degenen die werden opgeleid tot 
storyteller-trainers en groepsleiders bleven actief 
en begonnen zelf evenementen te organiseren.

De resultaten van de training sessies
Voor ons als organisatie
Zoals hierboven beschreven, voldeden de twee 
verschillende opleidingen gedeeltelijk aan onze 
verwachtingen: we hadden gehoopt dat meer 
vrijwilligers actief zouden worden als leiders van 
vertelgroepen, vooral gezien het onverwachte 
grote aantal inschrijvingen voor de workshops. 
Het project heeft tot dusver drie zelfsturende 
vrijwilligersgroepen opgeleverd: een vertel-, een 
kunstzinnige therapie- en een roeigroep. Vijf 
andere groepen zullen klaar zijn om in september-
oktober 2022 van start te gaan, na hun succesvolle 
repetitiesessies. Het gaat om een boekenclub; 
een dramagroep waarin mensen naar een 
verhaal luisteren, een rol kiezen en vervolgens 
het verhaal naspelen; een ‘club van enthousiaste 

amateurs’; een bibliotherapiegroep en een 
‘filosofische club’, waarin mensen filosofische 
vraagstukken bespreken aan de hand van hun 
eigen levenservaringen.

Van een andere orde, maar niet onbelangrijk: 
dankzij de trainingen die we in het kader van 
het COBU-project hebben georganiseerd, 
hebben ongeveer 100 (nieuwe) mensen zich 
ingeschreven voor onze nieuwsbrief, hebben we 
nieuwe professionele contacten gelegd (met een 
webontwikkelaar, een videomaker en met een 
ontwikkelaar van communicatiestrategieën) en 
zijn we begonnen met het opbouwen van een 
actieve, levendige groep van vrijwilligers, die we 
graag zien groeien. 

We vinden ons vrijwilligersprogramma zo 
belangrijk dat we besloten hebben dat de 
voortzetting ervan de komende jaren een van 
de speerpunten van onze organisatie zal zijn. Dit 
betekent dat we doorgaan met het organiseren 
van workshops voor toekomstige groepsleiders 
en dat we de website van het project (waarop 
we relevante informatie aanbieden), de besloten 
Facebookgroep (waarop groepsleiders informatie, 
ideeën, vragen, etc. kunnen uitwisselen) en een 
open Facebookpagina (waarop groepsleiders hun 
evenementen etc. kunnen promoten) in stand 
houden. Omdat alle vrijwillige groepsleiders onze 
workshops hebben gevolgd voordat zij zich bij ons 
vrijwilligersnetwerk kunnen aansluiten, kennen 
wij hen persoonlijk. Dit stelt ons in staat om de 
kwaliteit van hun activiteiten als groepsleider te 
waarborgen en ook om controle te houden over 
ons vrijwilligersnetwerk.

Voor de deelnemers 
Wij vroegen beide groepen vrijwilligers of de 
workshops aan hun verwachtingen hadden 
voldaan. Deelnemers aan de workshops in 
storytelling/groepsleiderschap verklaarden:

•  “Ik verwachtte te begrijpen hoe je zo’n 
workshop in elkaar zet, en daar is absoluut 
aan voldaan, plus ik weet waar ik moet kijken/
vragen als ik vastloop. Hartelijk dank!”

• “Mijn verwachting vooraf was om meer te 
leren over het organiseren en leiden van 
workshops, en dat is uitgekomen.”

• “Ik had niet echt verwachtingen, maar ik heb 
meer gekregen dan ik had verwacht :)”

• “Wat ik had verwacht, werd maximaal 
vervuld.”

• “Ik wist dat het goed en nuttig zou zijn, maar 
het overtrof al mijn verwachtingen.”

• “Inhoudelijk vind ik dat je het super goed 
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hebt samengesteld. Het was goed om het 
hele proces in de praktijk te doorlopen. Ik heb 
vooral genoten van het ervaringen uitwisselen 
gedeelte van de laatste sessie. En leuk dat we 
zo intergenerationeel bezig waren :) Altijd 
leuk!!!”

• “Ik vond het leuk dat we elkaars ideeën en 
activiteiten in het echt konden uitproberen.”

• “Het leukste vind ik dat deelnemers over hun 
eigen ervaringen vertellen. Het was leuk dat 
jullie oefeningen lieten zien en dat we onze 
eigen ideeën konden uitproberen.” 

• “Ik vond vooral de interactiviteit van de 
workshop en de manier waarop de kwestie 
van mislukking werd behandeld erg goed. 
Het gaf me vertrouwen om te weten dat meer 
ervaren groepsleiders dan ikzelf ook fouten 
maken en ik heb veel geleerd van hoe zij 
daarmee omgaan.”

Deelnemers aan de workshops in het organiseren 
van events rond iemands eigen belangstelling / 
vaardigheden verklaarden:
• “Het was zinvol, en het was geweldig om 
mensen te ontmoeten met wie we het 
gemeenschappelijke doel delen om mensen 
zinvolle tijd te bieden als vrijwilliger.”

• “Het was een zeer goede sfeer, zeer goed 
georganiseerd en een positief evenement.”

• “Het was inspirerend en nuttig.”
• “Interessant initiatief, ik vond het leuk, ik 
had een goede tijd, ik heb creatieve, actieve, 
open-minded mensen ontmoet.”

• “Het was leuk om nieuwe mensen te 
ontmoeten.”

• “De sfeer was erg goed, en ik vond de kleine 
groep waarin we samenwerkten leuk.”

• “Ik hield van de sfeer en het sjabloon voor 
groepsplanning.”

• “Ik vond het kleine groepsaspect leuk. En de 
grote groep. En de sfeer.”

• “Ik hield van de goede sfeer, het was een 
goed georganiseerd, begeleid evenement. Ik 
hield van de co-creatie met mijn groep, we 
waren erg effectief.”

• “Ik vond de sessie leuk, het was een goede 
eerste stap, het was goed om bij jullie te zijn.”

• “Inspirerend, uitnodigend, informatief :) Ik 
had een geweldige tijd en ben blij te hebben 
deelgenomen.”

• “De locatie was geweldig en de sfeer was 
goed, voor mij begon het wat vroeg en het 
duurde vrij lang, maar tegelijkertijd hebben 
we ons geen minuut verveeld.”

• “Mijn poster is alleen maar gemaakt, omdat 
iemand het vrijwillig voor mij deed. Ik voel 
me niet overdreven gemotiveerd om zulke 

taken te doen, maar - op basis van mijn 
schetsen - ben ik altijd blij om het mondeling 
te presenteren. :)”

• “Ik vond het erg leuk om te doen. Ik denk dat 
de kleine groepsoplossing heeft gewerkt, ik 
vind het persoonlijk veel moeilijker om mezelf 
gemakkelijk te uiten in een grote groep, en daar 
ben ik waarschijnlijk niet de enige in. Bedankt 
voor het groepsplanningsformulier, we kregen 
een hele reeks nuttige, richtinggevende 
vragen.”

• “Het was een zeer nuttige sessie voor mij, 
ik kreeg bevestiging om mijn ideeën uit te 
voeren. Het was inspirerend en stimulerend 
om samen na te denken en te brainstormen.”

• “Het was goed om met mensen in kleine 
groepen te praten, de sfeer was vriendelijk. 
Het planningsblad was een geweldig idee, 
het hielp echt om ideeën helder te krijgen.”

• “De sfeer was geweldig, en de oefeningen 
lokten echt interessante gesprekken uit 
(althans in onze groep).” 

• “De gemeenschap van gelijkgestemden gaf 
me een veilige en ondersteunende omgeving, 
en heel snel ontwikkelde zich een sfeer van 
vertrouwen waarin ik me vrij kon uiten.”

• “De vrouw/man verhouding zou beter kunnen, 
maar ik denk dat dat niet aan jou is :)”

• 
Al met al was de feedback die wij van de 
deelnemers kregen overwegend zeer positief.
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2. Casestudie
Elan Intercultural



17

Het beoogde doel en de reden om voor dat doel 
te kiezen
In het begin was onze doelstelling van het COBU-
project, en meer bepaald van de workshops 
in Parijs, om instrumenten aan te reiken aan 
mensen die een artistieke passie hebben 
en die passie samen willen uitdragen. Onze 
opleidingsmodules zouden gebaseerd zijn op 
artistieke bemiddelingstechnieken zoals dans, 
beeldende kunst (collage, fotografie) en theater. 
Bovendien zouden alle opleidingsmodules een 
aanpak hebben die gebaseerd is op de waardering 
van diversiteit en interculturele samenwerking.
Net toen we de workshops begonnen te promoten 
en deelnemers begonnen te werven, brak de 
gezondheidscrisis uit die veroorzaakt werd door 
het COVID-19 virus. We besloten onze zoektocht 
naar deelnemers te onderbreken en verder te 
werken aan de inhoud van de opleiding. Toen 
mensen na maanden van isolement weer bij 
elkaar kwamen, kwamen de negatieve effecten 
van dat isolement op de geestelijke gezondheid 
van mensen van alle generaties aan het licht. 
Daarom besloten we de doelgroep van onze 
workshops te veranderen. Ze waren niet langer 
alleen bedoeld voor mensen met een artistieke 
passie, maar voor IEDERE persoon die een passie 
had, of die nu ecologisch, sportief, intellectueel, 
artistiek of iets anders was, en die gemotiveerd 
was om die passie met een groep te delen en die 
groep zelfstandig te laten opereren. We hielden 
vast aan de basis van onze methodologie, artistieke 
bemiddeling, en aan het interculturele perspectief.
Kortom; de beslissing om het publiek van de 
workshops te verbreden hing nauw samen met 
de negatieve gevolgen van de pandemie voor 
de geestelijke gezondheid van mensen. Iedereen 
leek wanhopig op zoek naar contact met anderen. 
Het COBU-project bood mensen de gelegenheid 
samen te komen om hun passies te delen en op 
hun beurt een netwerk te ontwikkelen. We zagen 
hoe dit project mensen hielp hun veerkracht 
te activeren en hoe het uitwisselingen en 
interpersoonlijke samenwerking stimuleerde na 
zoveel maanden van lijden. Wat COBU deed voor 
de geestelijke gezondheid van de deelnemers, 
konden zij vervolgens voor andere mensen doen.

Het werven van vrijwilligers
Zoals hierboven vermeld, wilden we deelnemers 
werven die al een passie hadden - zij het artistiek, 
ecologisch, sportief, intellectueel, enz. - en deze 
wilden delen, maar niet wisten hoe. Wat het profiel 

van de deelnemers betreft, streefden wij ook naar 
een diversiteit van leeftijden, geslachten en afkomst. 
Om deelnemers te werven, maakten we flyers die 
we postten op onze sociale netwerken (Instagram, 
Facebook, onze website) en op Franse online 
media die activiteiten promoten, zoals het online 
medium ‘quoi faire à Paris’ van de gemeente 
Parijs. We stuurden dezelfde flyers ook naar alle 
deelnemers van vorige opleidingen en naar de 
sociale en artistieke verenigingen waarmee we 
lokaal samenwerken.
Onze motivatie en wat we met het COBU-project 
wilden onderzoeken, was voor ons duidelijk: hoe zet 
je een individueel verlangen om in een collectieve 
actie met gebruikmaking van technieken als dans, 
fotomontage en theater. Dat is wat we in onze flyers 
tot uitdrukking brachten: 
“Heb je een passie die je zou willen delen met andere 
mensen? Wil je een groep creëren rond deze passie? 
Ben je gemotiveerd om deze groep te leiden? Leer 
je graag via artistieke bemiddelingstechnieken en 
niet-formele educatie? Als je op al deze vragen “ja” 
hebt geantwoord, hebben we goed nieuws voor je! 
De COBU workshop-residency is voor jou!” 
Wie zich wilde inschrijven en meer informatie wilde 
ontvangen, werd gevraagd zich in te schrijven via 
een formulier dat aan de flyer was gekoppeld. 
Dit formulier bevatte specifieke vragen over de 
motivatie van mensen om deel te nemen aan de 
workshop en de passie die zij gezamenlijk wilden 
delen en ontwikkelen. Dankzij deze informatie 
konden we de deelnemers beter selecteren en zo 
een zeer heterogene groep samenstellen. 
De grootste uitdaging bij het werven van 
deelnemers was de lengte van de workshop. 
We vroegen mensen om de eerste week 35 uur 
aanwezig te zijn, van maandag tot vrijdag, 7 uur 
per dag, plus tweewekelijkse bijeenkomsten 
gedurende de 3 maanden daarna.
De resultaten van de werving overtroffen 
ruimschoots onze verwachtingen: meer dan 
40 mensen vulden de registratievragenlijst in. 
Nooit in de geschiedenis van de vereniging Élan 
Interculturel zijn we zo succesvol geweest in 
het werven van deelnemers voor een workshop. 
Toch konden ze niet allemaal deelnemen, want 
we hadden het maximum aantal deelnemers 
op 18 gesteld om de kwaliteit van de workshop 
te garanderen. Onze selectiecriteria waren: 
diversiteit van de profielen (geslacht, leeftijd, 
beroep, culturele achtergrond), diversiteit van de 
passies, realistische motivaties betreffende de 
workshop, beschikbaarheid.
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De training

Programma van de eerste week

Naam activiteit

Loop, Stop en Ga

Naam en gebaar

Vertel me over je naam

Ga naar het midden van de 
kring als ...

Naam activiteit

Cultionnary

Doel(en)

Lichaam opwarmen en energizen

Elkaar leren kennen d.m.v. gebruik van het lichaam

Deelnemers helpen elkaars namen te onthouden en 
actief luisteren bevorderen

Deelnemers helpen elkaar te leren kennen

Doel(en)

• Werken aan onze stereotypen en vooroordelen, om 
ze te kunnen analyseren;

• Begrijpen hoe stereotypen werken;
• Creativiteit en spontane ideeën van de groep 

genereren.

Volledige beschrijving 
activiteit

Gids – p. 18

Gids – p. 14

Gids - p. 16

Gids – p. 15

Volledige beschrijving 
activiteit

Bijlage 2:1

Dag 1 – Ochtend
Onderwerp: Een vrijwilligersgroep creëren
Duur: 3.5 uur

Dag 1 - Middag
Onderwerp: Een vrijwilligersgroep creëren
Duur: 3.5 uur

Dag 2 – Ochtend 
Onderwerp: Een vrijwilligersgroep creëren
Duur: 3.5 uur

Om ervoor te zorgen dat de deelnemers zich vertrouwd, veilig en op hun gemak voelden, deden we een 
reeks activiteiten om elkaar en elkaars namen te leren kennen, om onze overeenkomsten te kennen 
en die te waarderen, om onze verschillen te kennen en die ook te waarderen, om onze motivaties en 
passies te kennen, om te lachen en om een gezamenlijke ruimte op te bouwen waarin we samen kunnen 
creëren en leren. Enkele van de activiteiten die we deden waren:

We behandelden de volgende concepten: “Stereotypen, vooroordelen en identiteitsdynamiek”. Het belang 
van deze onderwerpen komt vooral voort uit het feit dat, wanneer wij interculturele groepen faciliteren, 
de stereotypen en vooroordelen van de facilitatoren een impact kunnen hebben op de deelnemers tot 
op het niveau van het “vormen” van hun gedrag. Zelfs als wij een horizontale groep willen creëren, zal de 
relatie tussen de facilitator en de deelnemers nooit 100% horizontaal zijn. Deze asymmetrie, hoe gering 
ook, kan de dynamiek creëren van een “self-fulfilling prophecy”. Dat is de reden waarom we de hele eerste 
middag bezig waren met speelse activiteiten die erop gericht waren de stereotypen en vooroordelen die 
de deelnemers hadden over de rol van facilitator, de deelnemers en de verschillende culturele groepen 
waarmee ze zouden willen werken, te identificeren, zichtbaar te maken en te doorbreken.

In de ochtend van de tweede dag hebben we verder gewerkt aan de vorming van een vrijwilligersgroep door 
een ander concept te introduceren: stress. We verbonden de onderwerpen die we op de eerste dag bespraken 
(stereotypen, vooroordelen en identiteitsdynamiek) met het belang van stressbeheersing in een groep. Een 
van de gevaren van ons laten meeslepen door onze stereotypen en vooroordelen zonder ze te bevragen, is 
het verhogen van de stress en onszelf opsluiten en daardoor de samenwerkingsrelatie schaden. Je bedreigd 
voelen (door het gedrag van zowel de begeleider als de andere deelnemers) kan leiden tot prikkelbaarheid, 
agressiviteit en/of vluchtgedrag. De cognitieve afsluiting die daarmee gepaard gaat, staat in de weg aan de 
totstandkoming van een dialoog. Het belang van het verhelderen van stressreacties bevordert het begrip 
van onszelf en anderen. Als we onszelf proberen te begrijpen, krijgen we helderheid en middelen. Als we de 
ander proberen te begrijpen, geven we waarde aan die persoon en omgekeerd. Als we ons gewaardeerd 
voelen, neemt de dreiging af en ontstaat er ruimte voor samenwerking.
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Dag 2 – Middag
Onderwerp: Ervaring met nieuwe methoden uit de eerste hand - beeldtheater technieken
Duur: 3.5 uur
Aangezien alle deelnemers al wisten wat voor soort workshop ze wilden organiseren, hebben we geen 
tijd besteed aan het kiezen van een onderwerp. In de namiddag van de tweede dag konden we dus 
meteen beginnen met de vrijwilligers vertrouwd te maken met kunstbemiddelingsmethoden. Het doel 
van deze sessie was om hen te laten zien hoe ze kunst kunnen gebruiken om verschillende concepten 
over te brengen en uit te werken. 
We begonnen met beeldtheatertechnieken: Wat is beeldtheater en hoe kunnen we het gebruiken om 
de groepsdynamiek en creativiteit te verbeteren?

Naam activiteit

Mijn hersens 
in mijn handschoen

Doel(en)

 Gebaseerd op het “Handmodel van de hersenen” van 
Daniel Siegel, heeft deze activiteit tot doel:
• te leren over de functies van de belangrijkste 

hersengebieden
• te begrijpen hoe onze hersenen reageren in 

stressvolle situaties
• bewustwording van zelfkalmering en herregulering 

in stressvolle situaties.

Volledige beschrijving 
activiteit

Bijlage 2:2

https://www.youtube.com/
watch?v=Gmuplg5fo5Y 

Naam activiteit

Helse machine

Mime

Beeld en klei

Het beeld van onderdrukking 
vorm geven

Beelden Museum

Doel(en)

• Cohesie in de groep ontwikkelen
• Samenwerking stimuleren 

• Cohesie in de groep ontwikkelen
• Samenwerking stimuleren 

• Introductie van het begrip onderdrukking
• Een gezonde sfeer creëren
• Fysiek vertrouwen creëren

• De verhalen van de deelnemers kennen die verband 
houden met een gevoel van onderdrukking

• Een metaforische visie op een reële situatie kunnen 
creëren

• Theatertaal in de groep introduceren
• Verhalen vinden die de groep kan opnemen en 

ontwikkelen in de forumtheaterworkshop

• Het verkennen en uitbreiden van ieders non-
verbale communicatie repertoire

• Onderwerpen introduceren waaraan men wil 
werken

• Plezier maken, lachen, ...
• De groep voorbereiden op theateractiviteiten

Volledige beschrijving 
activiteit

Bijlage 2:3

Bijlage 2:4

Bijlage 2:5

Bijlage 2:6

Bijlage 2:7

Dag 3 -ochtend
Onderwerp: Ervaring met nieuwe methoden uit de eerste - communicatie en dans
Duur: 3.5 uur max.
Het doel van deze ochtend was het verkennen van verschillende communicatiestijlen door middel van 
danstechnieken. Het gebruik van lichaam en ruimte helpt om het begrip van non-verbale en paraverbal 
communicatie te verkennen en uit te breiden. Door dans en beweging wordt een gezonde sfeer 
gecreëerd, fysiek vertrouwen opgebouwd en de expressie van de deelnemers anders ontwikkeld. Via 
korte en ritmische activiteiten, voorgesteld door de facilitator, kon de groep werken aan de concepten 
interculturele communicatie, comfortzone en ontdekkingszone, en vooral, een goede groepsdynamiek 
en een ruimte van vertrouwen blijven ontwikkelen.
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Naam activiteit

Communicatie en dans 

Doel(en)

• Een gezonde sfeer creëren
• Fysiek vertrouwen opbouwen
• Werken aan de begrippen interculturele 

communicatie, comfortzone en ontdekkingszone
• Een goede groepsdynamiek en een veilige ruimte 

ontwikkelen

Volledige beschrijving 
activiteit

http://elancreatif.eu/wp-
content/uploads/2021/08/
Danse-method-sheet-
COBU-final.pdf

Dag 3 - Middag
Onderwerp: Actief luisteren en ervaring met nieuwe methoden uit de eerste hand
Duur: 3.5 uur max.

Dag 4: Ochtend
Onderwerp: Ervaring met nieuwe methoden uit de eerste hand - voorbereiden op problemen
Duur: 2.5 uur

Om dieper op de communicatie in te gaan, hebben we een deel van deze sessie gewijd aan actief 
luisteren.

De ochtend van de vierde dag werkten we verder aan de problemen en de identificatie van hulpbronnen 
(intern en extern) door middel van de techniek van de collage. Het doel was de deelnemers een nieuwe 
artistieke bemiddelingstechniek te laten ontdekken om met hun groepen te gebruiken, de collage, en 
hun gevoel van eigenwaarde te verbeteren, zodat zij hun projecten met meer zekerheid en gemoedsrust 
uit kunnen voeren.

We hebben de dag afgesloten met een verkenning van de moeilijkheden in verband met de projecten 
van de vrijwilligers en met het vaststellen van nuttige middelen om die moeilijkheden aan te pakken. 
Hiertoe hebben we een activiteit uitgevoerd die gebaseerd was op theater.
We richtten ons op alle soorten obstakels die verband hielden met de projecten van de deelnemers (in 
plaats van ons te richten op moeilijkheden in verband met het beheren van een groep, zoals beschreven 
in hoofdstuk 7 van de Gids).

Naam activiteit

Actief luisteren

Naam activiteit

Het verkennen van mogelijke 
angsten, uitdagingen en 
mogelijkheden d.m.v. collage

Naam activiteit

Moeilijk- en mogelijkheden
 op het toneel

Doel(en)

• Actieve luistervaardigheden en empathie versterken
• Deelnemers verbinden

Doel(en)

• Deelnemers voorbereiden op het omgaan met 
angsten en tegenslagen

• Een rustgevend en introspectief moment bieden
• Creativiteit stimuleren en probleemoplossend 

vermogen ontwikkelen

Doel(en)

• Moeilijkheden in verband met je project identificeren
• Mogelijkheden om obstakels aan te pakken 

identificeren en delen 
• Communicatie- en 

probleemoplossingsvaardigheden ontwikkelen

Volledige beschrijving 
activiteit

Bijlage 2:8

Volledige beschrijving 
activiteit

Gids - p. 62

Volledige beschrijving 
activiteit

Gids - p. 57
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Naam activiteit

Stel een kort programma 
samen, gelinkt aan een thema

Naam activiteit

Moeilijk- en mogelijkheden 
op het toneel

Doel(en)

• Een kort programma maken met een focus op een 
bepaald onderwerp

• Creativiteit en onderlinge hulp stimuleren

Doel(en)

• De moeilijkheden identificeren die verband houden 
met het leiden van een groep

• Mogelijkheden om obstakels aan te pakken 
identificeren en delen 

• Communicatie- en probleemoplossingsvaardigheden 
ontwikkelen

Volledige beschrijving 
activiteit

Gids - p. 46

Volledige beschrijving 
activiteit

Gids - p. 57

Dag 5: Hele dag
Onderwerp: Een groep leiden
Duur: 7 uur max.
Na 4 dagen gewerkt te hebben aan technieken om een groep energie te geven, stress te beheersen, de 
impact van stereotypen te verminderen en aan technieken om interculturele communicatie en luisteren 
te verbeteren, wijdden we de laatste dag van de residentieweek aan het in praktijk brengen van alles 
door middel van een forumtheateractiviteit, gericht op groepsmanagement: ik als groepsleider, mijn 
angsten, mijn sterke punten.
Theater helpt om een metaforische visie op een reële situatie te krijgen. Deze oefening stelt de groep in 
staat zich in een bepaalde situatie in te leven of te verplaatsen, wat de bewustwording van de problematiek 
kan bevorderen. Het is een speelse manier om je in de plaats van een ander te stellen, een moeilijke 
situatie op te lossen en/of om thema’s te introduceren waaraan je wil werken. De deelnemers speelden 
situaties na die zij vreesden in verband met hun rol als facilitator/leider. Dankzij de tussenkomst van het 
publiek, dat het personage in een moeilijke situatie verving en mogelijke oplossingen voorstelde, kreeg 
de groep nieuwe instrumenten en strategieën aangereikt om mogelijke moeilijkheden beter het hoofd 
te kunnen bieden. 

We sloten de week en dit eerste deel van de opleiding af met een interactieve evaluatie van de hele 
week.

Dag 4: Middag
Onderwerp: Inhoud creëren
Duur: 2.5 uur
In de middag, nadat we het zelfvertrouwen van de deelnemers hadden versterkt m.b.v. de collagetechniek, 
begonnen we te werken aan de inhoud van hun projecten. Onze hypothese is dat hoe zelfverzekerder 
de deelnemers zich voelen, hoe meer ontspannen ze zullen zijn. En hoe meer ontspannen ze zijn, hoe 
effectiever en creatiever ze zullen werken aan de inhoud van hun projecten.  
Om dit doel te bereiken stelden wij een interactieve activiteit voor om projecten op een collaboratieve 
manier te creëren.
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Training deel 2 - Thematische apéro’s
Na deze week van intensieve workshops 
organiseerden we eenmaal per maand 
‘thematische apéro’s’. Elke apéro duurde 3,5 uur 
en ging over een specifiek onderwerp dat de 
deelnemers moesten ontwikkelen of versterken 
voor hun toekomstige projecten. Het formaat van 
elke apéro was min of meer hetzelfde: welkom, 
energizers en dan, zittend in een kring, vertelde 
elke deelnemer hoe zijn/haar project verliep, wat 
de volgende stappen waren en, het belangrijkste, 
of hij/zij hulp nodig had van de rest van de groep. 
Nadat alle deelnemers hun situatie hadden 
gedeeld, begonnen we met de behandeling van 
het specifieke onderwerp. We sloten elke apéro af 
met een evaluatie.

Eerste thematische apéro: 15 okober 2021
Onderwerp: Voorbereiding op moeilijkheden - 
hoe kunnen neurowetenschappen mij helpen 
de communicatie en het leerproces beter te 
begrijpen, zodat ik mijn passie beter op de groep 
kan overbrengen.

Foto van de eerste thematische apéro op 15 
oktober 2021

Tweede thematische apéro: 12 november 2021
Onderwerp: Voorbereiding op moeilijkheden - 
Hoe om te gaan met de traumatische ervaring van 
een deelnemer

Derde thematische apéro: 3 december 2021
Onderwerp: Voorbereiding op moeilijkheden - 
Hoe krijg ik lokale en internationale subsidies voor 
mijn project?

Vierde thematische apero: 21 januari 2022
Onderwerp: Promotie van de groep - Hoe breng ik 
mijn project onder de aandacht?

Een screenshot van een van de dia’s die we 
gebruikten in deze thematische apéro over het 
onder de aandacht brengen van een project

Vijfde thematische apéro: februari 2022
Tijdens dit laatste evenement hebben we de 
deelnemers gevraagd te vertellen hoe hun 
projecten verlopen, hebben we nuttige informatie 
uitgewisseld en hebben we vooral een leuke tijd 
samen gehad.

Onze ervaringen
De hele training vond plaats in zeer goede 
omstandigheden. De groep was van het begin tot 
het einde heel dynamisch en energiek. De enige 
onvoorziene gebeurtenis was dat wegens de 
pandemie 3 thematische apéro’s online moesten 
plaatsvinden. Aangezien de onderwerpen 
voortvloeiden uit de specifieke behoeften van 
de deelnemers, kon iedereen zich probleemloos 
aanpassen aan de virtuele omgeving. Zodra het 
mogelijk was, hebben we de apéro’s natuurlijk 
weer in persoon georganiseerd. 
Wat betreft de vraag wat het beste werkte en wat 
niet: alles werkte heel goed, vooral de artistieke 
bemiddelingsactiviteiten zoals theater en 
ijsbrekers. De deelnemers genoten van het spelen, 
bewegen en lachen. 
Getuigenissen van de deelnemers vind je in deze 
video: 
https://www.youtube.com/watch?v=8e6o-lVbTvw 

De resultaten van de training
De reacties waren allemaal erg positief. De training 
overtrof ook de verwachtingen van de facilitator.  
Deze bleek heel nuttig en vond plaats op een 
belangrijk moment, namelijk aan het einde van de 
lockdown. Zowel de deelnemers als de facilitator 
genoten van elke bijeenkomst. Er was veel 
genereusiteit en solidariteit onderling. Iedereen 
genoot van de voortgang van elkaars project. 
Op geen enkel moment was er een competitieve 
houding. Alle deelnemers benadrukten de 
menselijke kwaliteit, de goede energie, het 
dynamische karakter en de concrete instrumenten 
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die zij tijdens de workshops voor hun projecten 
aangereikt hadden gekregen. 
Talrijke groepen hebben zich dankzij het COBU-
project ontwikkeld en functioneren nog steeds. 
Hier volgen enkele voorbeelden:

•  een Latijnse dansgroep
• een groep voor ecotoerisme
• een groep ter voorkoming van prostitutie van 
minderjarigen

• een groep ter verbetering van de voeding van 
kinderen

• een massagegroep
• een discussiegroep voor vrouwelijke 
immigranten.

De deelnemers blijven elkaar zien bij sociale en 
recreatieve activiteiten. Twee weken geleden 
kwamen zij bijvoorbeeld samen om een “Queer”-
voorstelling te zien.
De begeleider blijft beschikbaar voor 
ondersteuning en overleg. Sinds het einde van 
de intensieve trainingsweek vinden wekelijks 
één op één virtuele bijeenkomsten plaats om de 
deelnemers te begeleiden bij de ontwikkeling 
van hun project. Tijdens deze bijeenkomsten 
wordt gekeken naar de stand van zaken, 
de moeilijkheden, de volgende stappen, de 
identificatie en ontwikkeling van middelen.
Getuigenissen van de trainer vind je in deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=fCvyte5qCWE
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3. Casestudie
La Xixa
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Het beoogde doel en de reden om voor dat doel 
te kiezen
Al meer dan 10 jaar organiseert La Xixa Teatre een 
jaarlijkse training voor mensen die geïnteresseerd 
zijn in het leren kennen en vermenigvuldigen 
van hun methodologieën, terwijl ze leren over 
interculturaliteit en intersectionaliteit. In dit kader 
bood het COBU-project een speciale gelegenheid 
om een verbeterde versie van de training aan 
te bieden, waarbij de kennis en ervaring die de 
organisatie in de afgelopen jaren heeft opgedaan 
werd gesystematiseerd.  
De COBU-workshop was speciaal ontworpen 
voor vrijwilligers die getraind willen worden in 
groepsfacilitering, forumtheater en intersectionaliteit, 
en die gemotiveerd zijn om hun eigen groepen op te 
zetten, te beheren en te trainen. 
De specifieke doelstellingen van de workshop 
waren voor de vrijwilligers:
• Om een proces van Intersectioneel 
Forumtheater1 te ervaren en het te kunnen 
repliceren.

• Een meta-blik ontwikkelen als facilitator en 
zich bewust worden van en inspelen op de 
behoeften, motivaties, verwachtingen en 
mogelijkheden van de groep.

• Zich bewust worden en herkennen van de 
diversiteit (geslacht, afkomst, enz.) in de groep 
en het belang om daarmee rekening te houden 
in de facilitering en de groepsdynamiek.

• De methode van het Theater van de 
Onderdrukten2 kunnen toepassen bij de 
identificatie, uitdrukking en beheersing van 
conflicten. 

De COBU workshop was een fantastische 
manier om de methodologieën, activiteiten 
en instrumenten die La Xixa Teatre normaal 
gebruikt in haar projecten en interventies 
met verschillende groepen, zowel lokaal als 
internationaal, te vermenigvuldigen met als 
doel sociale transformatie te bevorderen. De 
belangrijkste gebruikte methodes waren:
• Theater van de Onderdrukten;
• Proceswerk;
• Theoretische en conceptuele grondslagen 
van interculturaliteit en intersectionaliteit.

De training vond plaats tussen april en november 
2021 en bestond uit 19 gemengde sessies (totaal 
65 uur) . Bovendien namen de vrijwilligers/
deelnemers aan de training actief deel aan 
twee door La Xixa georganiseerde multiplier-
evenementen: als acteurs en actrices van 
het Forum Theater tijdens de Forum Theater 
Marathon in juni 2021 en als Jokers/Curingas3 
tijdens de Masterclass Forumtheater in november 
2021. Na enkele maanden training (van april tot 
september) in de voorgestelde methodologieën 
en inhoud, werden de deelnemers aangemoedigd 
om het geleerde te testen door hun eigen groepen 
op te richten, te beheren en te faciliteren. Ze 
moesten hun eigen workshop creëren, plannen 
en promoten, deelnemers rekruteren, locaties 
zoeken en vinden om hun activiteiten uit te 
voeren, ze creëren, faciliteren en evalueren (zowel 
face to face als online in sommige gevallen) met 
als doel een Forumtheaterstuk te creëren dat ze in 
november zouden presenteren.

1 -  Het Forum Theater is het belangrijkste instrument van de methodologie. In het Forum Theater ontwikkelen acteurs en actrices 
een kort toneelstuk gebaseerd op de collectivisering van de eigen ervaringen van de acteurs ‘en actrices’, ofwel act-activisten. Dit 
stuk bestaat voornamelijk uit verschillende personages: de onderdrukte, de onderdrukker, de bondgenoten en de Joker/Curinga. 
2 - Het Theater van de Onderdrukten, in de jaren zeventig ontwikkeld door de Braziliaanse toneelschrijver Augusto Boal, is een van de 
belangrijkste instrumenten geweest voor participatieve communicatie en voor Latijns-Amerikaanse volksopvoedingsbewegingen. 
In tegenstelling tot veel aspecten van sociaal theater is het Theater van de Onderdrukten (TO) een politiek theater. Het is 
een collectief essay van emancipatie. Gebaseerd op de epistemologie van de Pedagogie van de Onderdrukten, stelt het TO 
ons in staat om via theater het machtsmisbruik te analyseren dat op systematische wijze in onze dagelijkse microstructuren 
wordt bestendigd. Deze methodologie bestaat uit verschillende instrumenten: Beeldtheater, Forumtheater, Wetgevend Theater, 
De Regenboog van Verlangen, Onzichtbaar Theater en Journalistiek Theater. De TO gebruikt theatrale spelletjes om onze 
waarnemingen te de-mechaniseren, ons bewust te maken van onze culturele filters door onze eigen conflicten en ervaringen 
expliciet te maken en te collectiviseren. De collectivisering van individuele problemen, en de daaropvolgende extrapolatie naar 
een groepsgeschiedenis, stelt ons in staat te zoeken naar collectieve alternatieven voor situaties die vaak moeilijk op te lossen 
zijn vanuit een individuele positie.
3 - De Joker/Curinga is het personage dat de interactie aangaat met het publiek, dat wil zeggen met de toeschouwers. Het 
uitgangspunt van het stuk is dat een onderdrukte altijd het vermogen heeft om de confrontatie met de onderdrukker aan te 
gaan. Op het moment van het grootste conflict legt de Joker/Curing het stuk stil. Via een open dialoog met het publiek worden 
alternatieven voorgesteld om te proberen het conflict op het toneel op te lossen. De Joker/Curinga nodigt vervolgens de 
toeschouwer uit om een van de personages op het podium te vervangen. Zoveel alternatieven worden uitgeprobeerd als er 
voorstellen ontstaan.
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De training
La Xixa deelde het opleidingsprogramma op in 5 
modules, waarin verschillende onderwerpen en 
doelstellingen aan bod kwamen.
• Het werven van vrijwilligers, beschreven in de 

Handleiding in hoofdstuk 1, werd behandeld in 
Module 4 en 5, met oefeningen en discussies 
over hoe mensen te mobiliseren om deel te 
nemen, hoe te communiceren en informatie 
te verspreiden. In de praktische fase werd de 
tijdens de workshop gedeelde theoretische 
informatie vervolgens in praktijk gebracht en 
werden online communicatiestrategieën en 
de productie van digitaal promotiemateriaal 
getest. Het promotiemateriaal is te vinden op 
het IO2-platform van La Xixa:

      https://www.laxixafemcomunitat.eu/

• Het creëren van een groep vrijwilligers 
kwam in alle modules aan bod, door te 
experimenteren met oefeningen en spelletjes 
die bijdroegenaan het opbouwen van  
veiligheid en vertrouwen en door de nadruk te 
leggen op het belang van een overeenkomst 
tussen begeleiders en deelnemers, zodat 
iedereen zich vrij kan uitdrukken. 

• De deelnemers hebben tijdens de hele 
duur van de opleiding oefeningen getest 
die geïnspireerd waren op het Theater 
van de Onderdrukten, dat de belangrijkste 
methodologie was, en ze hebben de 
doeltreffendheid, het nut, de moeilijkheden, 
de sterke en de zwakke punten ervan ervaren 
en vooral een algemene visie gekregen op het 
verloop van collectieve creatieprocessen.
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Beschrijving van de activiteit

Introductie van het facilitatieteam, van de opleiding en de te gebruiken methodologieën

Elkaar leren kennen – oefening in tweetallen die hun naam, drie dingen die hen identificeren en hun 
verwachtingen ten aanzien van de opleiding met elkaar delen. Daarna plenair delen

Theater definiëren – de deelnemers, verdeeld in groepen, wordt gevraagd een definitie te geven van wat 
theater is. Daarna plenair delen

Pauze

Video over het Theater van de Onderdrukten: In de voetstappen van Augusto (https://www.youtube.
com/watch?v=dVslx8OmE3k) + discussie

Evaluatie van de sessie, afsluiting en opdracht voor de volgende sessie

Duur

20 minuten

25 minuten

35 minuten

15 minuten

70 minuten

15 minuten

MODULE 1 – SESSIE 1 – ONLINE – 3 UUR

Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in

Energiser/elkaar leren kennen: Naam en gebaar (Zie de Gids,  Hoofdstuk 2 - p. 14)

Energiser: Energie cirkel

Energiser en demechanisatie: Loop, Stop en Ga (Zie de Gids,  Hoofdstuk 2 - page 18)

Elkaar leren kennen: In duo’s praten

Teambuilding: Het Geluidenbos

Pauze

Energiser: Vrije dans

Introductie in beeldtheater: Het beeld van het woord

Creatie van verhalen: individueel en in 4 groepen

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Duur

15 minuten

20 minuten

10 minuten

30 minuten

15 minuten

30 minuten

15 minuten

10 minuten

30 minutes

50 minuten

15 minuten

MODULE 1 – SESSIE 2 – FACE-TO-FACE – 4 UUR
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Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in + energiser

Introductie in intersectionaliteit en creativiteit
Theorie en oefeningen
https://www.youtube.com/watch?v=-8MyDeDpGAs&t=4240s
https://www.youtube.com/watch?v=5NncQOYtrig
http://angelsbarcelona.com/en/artists/daniela-ortiz/projects/pinturas-de-castas/1039
https://www.youtube.com/watch?v=Uj_WaBGyVSo
https://lecturia.org/cuentos-y-relatos/jose-maria-arguedas-sueno-del-pongo/1062/
https://www.youtube.com/watch?v=fHBblMLSxTA

Pauze

Introductie in intersectionaliteit en creativiteit
Theorie en oefeningen

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Duur

20 minuten

65 minuten

15 minuten

65 minuten

15 minuten

MODULE 1 – SESSIE 3 – ONLINE – 3 UUR

Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in + energiser

Intern werk: focussen op de kenmerken van een object, de kwaliteiten ervan en hoe de deelnemers zich 
daartoe verhouden

Droom vs. overeengekomen werkelijkheid

Pauze

Introductie in vooroordelen en stereotypen
Oefening: commentaar geven op een foto in kleine groepen en daarna plenaire bespreking 

Eerste reis van het anders-zijn: wij vs. zij als kinderen (werk in tweetallen) + vocaal optreden

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Duur

20 minuten

35 minuten

35 minuten

15 minuten

60 minuten

60 minuten

15 minuten

MODULE 1 – SESSIE 4 – ONLINE – 4 UUR
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Module 2 was gewijd aan theatrale expressie, 
het creëren van verhalen en intersectionaliteit. 
Hierdoor kregen de deelnemers inspiratie, ideeën 
en ervaring om het onderwerp te kunnen kiezen 
waaraan ze met hun zelfsturende groep wilden 
werken (Hoofdstuk 3 van de Gids). Dit werk werd 
ook voortgezet in de volgende modules door 
middel van oefeningen en spelletjes over diversiteit 
in groepen. De vrijwilligers namen ook deel aan 

vele sessies over de inhoud van interculturaliteit en 
intersectionaliteit, waardoor ze zich meer bewust 
werden van de verschillende sociale kwesties 
die in een groep kunnen vspelen, afhankelijk van 
de samenstelling ervan. In module 4 begonnen 
de vrijwilligers zich de groepen voor te stellen 
waarmee ze zouden werken en zich te richten 
op onderwerpen die voor hen geschikt zouden 
kunnen zijn.



30

Beschrijving van de activiteit 

Welkom en check in + energiser

Het verkennen van anders-zijn: Oefening in tweetallen - kies een persoon die je erg leuk vindt en 
bewondert en praat over zijn lievelingseten; kies een persoon die je ergert en praat over zijn plannen 
voor de zomer; sluit je aan bij een kwaliteit van het eerste en het tweede personage

Inleiding op rol en rangorden

Conceptuele versus sociale rangorde

Pauze

De motivatie van de deelnemers vergroten: De hoge droom en de lage droom (Zie de Gids, Hoofdstuk 7 - p. 59)

Structurele rangorde en de rol van de facilitator

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in + energiser

Energiser: Hoe ben jij met een beeld

Energiser: Loop en naam uitwisseling

Ster van intersectionaliteit

Pauze

Ster van intersectionaliteit

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in + energiser

Rangorden: Sociaal, Contextueel, Structureel, Psychologisch, Geestelijk

Pauze

Wat is mijn impact op de groepen waarmee ik mogelijk werk? Hoe zien zij mij (geslacht, leeftijd, sociale klasse)?
Groep van 12-jarigen
Groep Senegalezen
Groep gesluierde Marokkaanse vrouwen (groepsoefening)

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Duur

20 minuten

30 minuten

10 minuten

20 minuten

15 minuten

40 minuten

30 minuten

15 minuten

Duur

20 minuten

20 minuten

20 minuten

70 minuten

15 minuten

80 minuten

15 minuten

Duur

20 minuten

60 minuten

15 minuten

70 minuten

15 minuten

MODULE 2 – SESSIE 1 – ONLINE – 3 UUR

MODULE 2 – SESSIE 2 – FACE-TO-FACE – 4 UUR

MODULE 2 – SESSIE 3 – ONLINE – 3 UUR
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Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in + energiser

Beeldtheater (de groep wordt in paren verdeeld en elke persoon stelt 4 beelden voor. Dan worden 2 
paren gecombineerd en kiezen ze als groep 4 beelden die een choreografie zullen maken, en dan voeren 
ze die op voor de hele groep)

Pauze

Verhalen creëren: In paren deelt elke deelnemer een persoonlijk verhaal over onderdrukking en 
vervolgens combineren ze deze persoonlijke verhalen in één verhaal.

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Duur

20 minuten

70 minuten

15 minuten

120 minuten

15 minuten

MODULE 2 – SESSIE 4 – FACE-TO-FACE – 4 UUR

Module 3  was gewijd aan het verdiepen, via theorie 
en praktijk, in de methodologie van het Theater 
van de Onderdrukten, en bood de deelnemers de 
mogelijkheid om uit de eerste hand ervaring op 
te doen met deze nieuwe methode (Hoofdstuk 4 
van de Gids). De deelnemers creëerden Forum 

Theater voorstellingen gebaseerd op hun eigen 
ervaringen. Daartoe werden ze via oefeningen 
en spelletjes aangemoedigd om persoonlijke 
ervaringen en ideeën te delen en het verhaal van 
de groep op te bouwen
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Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in + energiser

Theorie van het Theater van de Onderdrukten - kenmerken, structuur en elementen

Praktisch werk: over de vraagstelling aan de basis van een Forum Theater presentatie

Pauze

Theorie en praktisch werk: over de personages/rollen/maskers van een Forum Theater

Theorie en praktisch werk: over de ruimte en tijd van het scenario, gepresenteerd door een Forum Theater

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in + energiser

Creatie van verhalen in groepen (combineren van de eerder in paren gemaakte verhalen)

Creatie van personages, definitie van tijd en ruimte

Pauze

Creatie van dialogen

Eerste proef van de scènes

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in + energiser

Verdieping in de theorie van de constructie van personages

Oefening over de vorming van personages (houding, geluiden, emoties, verhaal, ritme)

Pauze

Creëren van dialogen met beelden als basis (http://www.pazerrazuriz.com/) en presentatie van de dialogen

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in + energiser

Creatie en uitproberen van de choreografie (combineren van beelden die door de groepen tijdens een 
vorige sessie zijn gemaakt)

Tweede proef met de door de deelnemers gecreëerde scènes

Pauze

Tweede proef met de door de deelnemers gecreëerde scènes

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Duur

20 minuten

30 minuten

30 minuten

15 minuten

40 minuten

30 minuten

15 minuten

Duur

20 minuten

60 minuten

40 minuten

15 minuten

50 minuten

40 minuten

15 minuten

Duur

20 minuten

40 minuten

40 minuten

15 minuten

50 minuten

15 minuten

Duur

20 minuten

60 minuten

30 minuten

15 minuten

100 minuten

15 minuten

MODULE 3 – SESSIE 1 – ONLINE – 3 UUR

MODULE 3 – SESSIE 2 – FACE-TO-FACE – 4 UUR

MODULE 3 – SESSIE 3 – ONLINE – 3 UUR

MODULE 3 – SESSIE 4 – FACE-TO-FACE – 4 UUR
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Module 4 was gewijd aan het creëren van inhoud, 
het ontwerpen en plannen van activiteiten 
en workshops (Hoofdstuk 5 van de Gids), 
aan het bepalen van iemands rol en aan de 
beslissing of men individueel, met z’n tweeën of 
in groepen wilde werken om een zelfsturende 
groep te creëren (Hoofdstuk 6 van de Gids), 
aan groepsfacilitering (Hoofdstuk 7 van de 

Gids) en aan probleemmanagementtechnieken 
(Hoofdstuk 8 van de Gids). De trainers stelden 
oefeningen voor en gaven advies over de omgang 
met groepen en mogelijke problemen. Aan het 
einde van module 4 faciliteerden de vrijwilligers 
een sessie van de workshop in eigen beheer, 
waarbij ze experimenteerden met het faciliteren 
van activiteiten die ze hadden gecreëerd. 

Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in

Energiser: hoe ben je als een weerbericht presentator?

Leiderschap ontwikkelen - Maak het groot

Een groep promoten - Elevator pitch (Zie de Gids, Hoofdstuk 9 - p. 71)

Pauze

Presentatie van, en discussie over de elevator pitch-activiteit(Zie de Gids, Hoofdstuk 9 - p. 71)

Plannen voor de toekomst (doelgroep van de vrijwilligersactiviteiten, ruimtes, organisatie, soort activiteiten, enz.)

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Duur

15 minuten

15 minuten

20 minuten

60 minuten

15 minuten

40 minuten

60 minuten

15 minuten

MODULE 4 – SESSIE 1 – FACE-TO-FACE – 4 UUR
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Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in + energiser

Theorie en discussie over interculturaliteit

Pauze

Theorie en discussie over interculturaliteit

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in

Groep 1 deelt energisers

Groep 2 deelt activiteiten om te werken met het lichaam

Pauze

Groep 3 deelt activiteiten gericht op de creatie van de verhalen

Groep 4 deelt activiteiten om de gemaakte verhalen uit te proberen en uit te voeren

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in + energiser

Theorie en oefening: Primaire en secundaire processen in facilitering (gebaseerd op de methodologie 
van Proceswerk)

Theorie en oefening: Feedback en grenzen bij faciliteren (gebaseerd op de methodologie van Proceswerk)

Theorie en oefening: Systeemtheorie

Pauze

Theorie en oefening: Rollen in facilitering

Theorie en oefening: Hotspots in facilitering

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Duur

20 minuten

70 minuten

15 minuten

60 minuten

15 minuten

Duur

15 minuten

40 minuten

45 minuten

15 minuten

50 minuten

60 minuten

15 minuten

Duur

20 minuten

40 minuten

40 minuten

30 minuten

15 minuten

40 minuten

40 minuten

15 minuten

MODULE 4 – SESSIE 2 – ONLINE – 3 UUR

MODULE 4 – SESSIE 3 – FACE-TO-FACE – 4 UUR: ZELF-GESTUURDE SESSIE

MODULE 4 – SESSIE 4 – FACE-TO-FACE – 4 UUR

Module 5 was gewijd aan de promotie van de 
groepen (werken aan communicatie, digitale 
en promotionele vaardigheden) en aan hun 
begeleiding (hoofdstuk 9 van de leidraad). Tijdens 

de online sessies ondersteunden de trainers de 
vrijwilligers bij de problemen waarmee ze werden 
geconfronteerd door hen te helpen strategieën te 
identificeren om nieuwe oplossingen te vinden.
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Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in + energiser

Deelnemers delen hun ervaring als facilitator met de groep

Pauze

Deelnemers delen hun ervaring als facilitator met de groep

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in + energiser

Deelnemers delen hun ervaring als facilitator met de groep

Pauze

Deelnemers delen hun ervaring als facilitator met de groep

Evaluatie van de sessie en afsluiting

Beschrijving van de activiteit

Welkom en check in + energiser

Deelnemers delen hun ervaring als facilitator met de groep

Pauze

Deelnemers delen hun ervaring als facilitator met de groep

Afsluiting

Duur

20 minuten

70 minuten

15 minuten

60 minuten

15 minuten

Duur

20 minuten

70 minuten

15 minuten

60 minuten

15 minuten

Duur

20 minuten

70 minuten

15 minuten

60 minuten

15 minuten

MODULE 5 – SESSIE 1 – ONLINE – 3 UUR

MODULE 5 – SESSIE 2 – ONLINE – 3 UUR

 LAATSTE EVALUATIE– FACE-TO-FACE – 3 UUR

Voor een vormgegeven versie van het opleidingsprogramma in het Catalaans, volg deze link.
https://www.laxixateatre.org/_files/ugd/632f44_560bb927dc4849af8d1e8fb87dc2ae16.pdf
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Onze ervaringen
Het project was gericht op de training van 
vrijwilligers die zullen dienen als multiplicator, door 
het proces dat zij met hun zelfsturende groepen 
beleefden te repliceren en door het Theater van 
de Onderdrukten meer bekendheid te geven.
32 deelnemers kregen de mogelijkheid creatieve 
en vernieuwende methodes te leren toepassen. 
Inhoudelijk werd bijzondere nadruk gelegd op 
intersectionaliteit.
De workshop was een groot succes en hoewel het 
aanvankelijk de bedoeling was dat 20 deelnemers 
zouden deelnemen, besloot La Xixa, gezien het 
grote aantal geïnteresseerden, met een grotere 

groep te werken. Gegeven de beperkingen als 
gevolg van de Covid-19 pandemie werd de 
workshop uitgevoerd in een gemengd format, 
met een mix van face-to-face en online sessies. 
Sommige deelnemers woonden echter buiten 
Barcelona en konden wegens plaatselijke en 
regionale beperkingen lange tijd niet naar 
Barcelona reizen, zodat zij voornamelijk online 
deelnamen. Deze situatie vormde een uitdaging 
voor het team van La Xixa en de groepsdynamiek, 
maar ook een kans om iets nieuws te leren 
(gemengde groepsfacilitatie), en het resultaat was 
schitterend. Het team paste sommige activiteiten 
aan, zodat de online deelnemers ze konden volgen, 
en de groepsdynamiek was echt positief. Er werd 
een ruimte voor open debat en delen gecreëerd, 
en er werd veel geleerd van de interactie tussen 
de deelnemers, die onderling en met het team 
van La Xixa heel goed samenwerkten.

*Meer foto’s en een video vind je hier:
https://www.laxixafemcomunitat.eu/
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De resultaten van de training
Zowel de beoordelingen van de deelnemers als 
die van La Xixa Teatre zijn zeer positief. Volgens de 
evaluatie- en impactcriteria zijn de doelstellingen 
bereikt en het team is zeer tevreden over het 
verrichte werk, de resultaten en de ontvangen 
evaluaties.
De workshop werd gehouden met 32 deelnemers 
in plaats van de geplande 20. Dit was een 
positief effect van het gemengde formaat (on- 
en offline), waardoor meer mensen konden 
deelnemen, afhankelijk van hun beschikbaarheid 
en locatie.  We registreerden 117 deelnemers 
voor de marathon en 133 voor de masterclass. 
In Barcelona, Sabadell, Sant Celoni, Masnou, 
Alicante en Valencia ontstonden 15 zelfsturende 
vrijwilligersgroepen (geleid door 21 deelnemers - 
sommigen werkten in paren en groepen van drie) 
en Forum Theater-voorstellingen. Dankzij deze 
zelfsturende groepen zijn nieuwe netwerken en 
partnerschappen met gemeentelijke ruimten en 
gemeenschaps- en sociale entiteiten tot stand 
gekomen (BarcelonActua, Creu Roja, RAI, Centre 
Cívic Drassanes, Casal Jove Espai la Fontana, 
Casal Jove Casa Sagnier, Palau Alòs, enz.) Aan 
de zelfsturende groepen namen 167 personen 
deel. Voor de uitvoering van hun activiteiten 
met hun groepen hebben de vrijwilligers contact 
opgenomen met organisaties die ruimtes ter 
beschikking konden stellen, doelstellingen voor 
hun sessies bepaald, gewerkt aan de promotie 
van hun activiteiten en aan de werving van 
deelnemers, geleerd hoe om te gaan met tijd en 
conflicten, enz. Een van de zichtbare resultaten 
zijn de door de vrijwilligers opgestelde posters, 
die te zien zijn op het Spaanse COBU-platform: 
https://laxixafemcomunitat.eu/. 
De betrokkenheid van de vrijwilligers tijdens de 
workshop was groot. De workshop genereerde 
momenten waarop het transformatiepotentieel 

groot was en de deelnemers zich voldoende op 
hun gemak voelden om persoonlijke ervaringen 
te delen, in diversiteit konden leven, empathie 
konden opbrengen, nieuwe banden konden 
smeden en zich konden openstellen voor nieuwe 
perspectieven. Twee zelfsturende groepen namen 
ook deel aan een ander evenement na afloop van 
de workshop, en de meeste deelnemers bleven 
de geleerde methoden gebruiken in hun beroep 
en in hun vrije tijd.
De opleiding werd zowel op een niet-formele 
als op een formele manier met de deelnemers 
geëvalueerd. Hieronder hebben we enkele van 
hun getuigenissen verzameld:
“Alles wat ik tot nu toe heb meegemaakt, was 
motiverend en heeft me aan het denken gezet”.
“De voorgestelde activiteiten, de verworven 
vaardigheden, de hele ervaring in het algemeen 
is zeer nuttig geweest”.
“Ik denk dat het een van de meest transformerende 
ervaringen in mijn leven is geweest. En ik zal het 
iedereen aanraden.” 
“Het creëren van de zelfsturende groep was 
het meest natuurlijke en noodzakelijke resultaat 
van de workshop en tegelijkertijd het startpunt 
om meer te leren, meer te reflecteren, meer te 
verdiepen in de inhoud van de interesse. Onze 
rol als deelnemers nam een wending toen we 
facilitators werden”.
“Ik geloof dat de rol van de leider er vooral in 
bestaat processen te vergemakkelijken, mensen 
aan te moedigen om te proberen te onthullen 
wat ze in zich hebben (in termen van gevoelens, 
vooropgezette ideeën, verlangen om te handelen, 
creativiteit). Ik heb geleerd te vertrouwen op de 
groep en haar processen, haar tijden en haar 
mogelijkheden en me niet blind te laten leiden 
door wat ik “zou willen doen” of wat we “zouden 
moeten doen”.
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4. Casestudie
Storytelling Centre
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Het beoogde doel en de reden om voor dat doel 
te kiezen
Het duurde even voordat we wisten wat ons doel 
moest zijn. Aangezien storytelling onze ‘core 
business’ is, was het vanaf het begin duidelijk dat 
ons doel iets met storytelling te maken zou hebben. 
Maar er zijn zoveel doeleinden waarvoor storytelling 
kan worden gebruikt. Denk aan de ontwikkeling 
van sociale vaardigheden, spreekvaardigheid, 
zelfkennis enzovoort. (Wij noemen dit gebruik van 
storytelling voor andere doeleinden dan alleen het 
vertellen van een verhaal, toegepaste of applied 
storytelling). Uiteindelijk drong het tot ons door: 
Storytelling Centre (STC) organiseert sinds 2014 
Living Libraries, maar worstelt al een paar jaar 
met tijd en mankracht, waardoor er minder Living 
Libraries worden georganiseerd dan gewenst. STC 
‘s aanpak van het COBU project was daarom, na veel 
wikken en wegen, het vinden van vrijwilligers die 
geïnteresseerd zijn in het zelfstandig leren runnen 
van een Living Library, inclusief het opleiden van 
‘nieuwe’ verhalenvertellers om hen voor te bereiden 
op deelname aan een dergelijk evenement.
Een Living Library zoals wij die organiseren, is een 
kleinschalig vertelevenement waarbij vertellers 
een kort (maximaal 8 minuten) persoonlijk verhaal 
delen met maximaal drie personen. Het doel van 
Living Libraries is ‘verhalen delen om te verbinden’, 
d.w.z. eenzaamheid bestrijden en/of problemen 
bespreekbaar maken door ervaringen op het gebied 
van een bepaald onderwerp (variërend van een 
ziekte tot seksuele geaardheid tot werkloosheid, etc.) 
te delen en/of slechte relaties tussen buurtbewoners 
door gebrek aan contact te verbeteren.

Het werven van vrijwilligers
Toen we eenmaal ons doel hadden bepaald, 
konden we gaan nadenken over het werven van 
deelnemers. Eerder in het project hadden we 
iemand geïnterviewd die voor de Vrijwilligers 
Centrale Amsterdam werkt. Een van de dingen 
die zij ons vertelde, was dat veel expats op zoek 
zijn naar vrijwilligerswerk en niet alleen expats 
uit Westerse landen, maar van overal. Met dit in 
gedachten hebben we besloten om via de website 
van de Amsterdamse Vrijwilligers Centrale 
deelnemers te gaan werven door een oproep 
voor vrijwilligers te plaatsen in het Nederlands en 
in het Engels. Hieronder een screenshot van de 
Nederlandse versie. 
Achttien mensen reageerden en schreven zich in; 
6 kozen voor de training in het Nederlands, 12 voor 
de training in het Engels. Uiteindelijk kwamen 11 

mensen opdagen, waarvan er 4 kozen voor de 
Nederlandse training. Van de zeven mensen die 
niet kwamen opdagen, reageerden er slechts twee op 
de e-mail die naar hen was gestuurd om een reden te 
vragen. De ene had een baan gevonden en de andere 
moest voor familiezaken naar het buitenland. (Zij heeft 
later contact opgenomen om te vragen of zij aan een 
andere training kon deelnemen). De leeftijd van de 
deelnemers, 2 mannen en 9 vrouwen, varieerde van 
eind twintig tot midden zeventig. Ook hun achtergrond 
was divers: Maleis, Zuid-Amerikaans (2), Noord-
Amerikaans (2) Engels, Iraaks, Turks, Nederlands (3). 
De meeste niet-Nederlandse deelnemers verstonden 
en spraken redelijk goed tot goed Nederlands en 
iedereen sprak Engels.

Voor deel 4 van de training hadden we ‘nieuwe’ 
deelnemers nodig. Deze online training werd 
gefaciliteerd door 2 van de trainees, ondersteund 
door ons. Onderdeel van de training van de trainees 
was het bedenken van manieren om ‘nieuwe’ 
deelnemers te werven en dat hebben ze gedaan. Ze 
wierven via hun persoonlijke Linkedin en Facebook 
pagina’s, via WhatsApp en per telefoon. Wij plaatsten 
een aankondiging op de Facebookpagina van onze 
organisatie en stuurden e-mails naar mensen in 
ons netwerk die mogelijk geïnteresseerd waren. 
Uiteindelijk hadden we 5 ‘nieuwe’ deelnemers (van 
de 9 die zich hadden aangemeld). Zes mensen 
woonden de eerste training bij, maar voor één was 
online werken niet ideaal, dus hij besloot te stoppen 
en in persoon deel te nemen aan een sessie wanneer 
die werd aangeboden.
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De training
De deelnemers werden in twee groepen verdeeld, 
een Nederlands- en een Engelstalige groep, die 
precies dezelfde training (live) kregen aangeboden: 
‘s ochtends aan de Nederlandstalige groep 
en ‘s middags aan de Engelstalige. Eén Turks/
Nederlandse deelnemer moest de training na 2 
sessies afbreken, omdat hij een betaalde baan had 
gevonden. Van de Engelstalige deelnemers moest er 
één na 3 sessies afhaken omdat zij terug moest naar 
de Verenigde Staten. Een andere deelnemer moest 
na de live sessies afhaken omdat haar partner was 
benoemd tot minister in het Nederlandse kabinet en 
zij vond dat zij er voor hem moest zijn. De hele training 
bestond uit: 5 live sessies van elk 4,5 uur; één Living 
Library (1,5 uur) waarin de deelnemers de verhalen 
(in het Engels en Nederlands) die ze tijdens die live 
sessies hadden gemaakt, konden oefenen; 3 online 
sessies (vanwege de pandemie) die waren gewijd 
aan het opzetten van een trainingsprogramma en 

alle aspecten waar je rekening mee moet houden bij 
het organiseren van een Living Library (deelnemers, 
locatie, publiek, financiën, enz.), die elk 2 uur duurden 
en ‘s ochtends in het Nederlands en ‘s middags in 
het Engels werden aangeboden. Daarna hadden 
we een 4 uur durende live meeting (in combinatie 
met een lunch) met alle deelnemers behalve twee, 
die ziek waren van Covid. En voor degenen die 
hadden aangegeven trainer te willen worden van 
toekomstige verhalenvertellers, organiseerden we 
twee online workshops van 3 uur (deels vanwege de 
pandemie, maar ook om mensen buiten Amsterdam 
en zelfs Nederland de mogelijkheid te bieden om 
mee te doen), waarin zij hun vaardigheden konden 
oefenen als trainer van mensen die wilden leren hoe 
ze een kort verhaal konden vinden, construeren en 
vertellen. Deze training werd voorafgegaan door 
een online bijeenkomst met de twee co-trainers 
ter voorbereiding op de training (programma, 
taakverdeling, timing, enz.).

DAG 1 / 9 Dec 2021, 10.00 - 14.30 uur

DEEL I
Tijdens de eerste 5 live sessies werden de deelnemers getraind in het vertellen van een kort (max. 8 minuten) 
persoonlijk verhaal. Tijdens deze training werd ook veel aandacht besteed aan persoonlijke veiligheid en 
teambuilding. Niet alleen omdat dit, zoals uitgelegd in hoofdstuk 2 van de Gids, vereisten zijn voor een effectieve 
training, maar ook met het oog op het doel: dat zij samen zelfstandig Living Libraries gaan opzetten. Aan het eind 
van deze 5 sessies organiseerde Storytelling Centre een Living Library in een buurtcentrum om de deelnemers de 
gelegenheid te bieden hun vaardigheden als verhalenverteller te oefenen en vertrouwd te raken met het concept 
van een Living Library. [Zie het volledige programma hieronder. De Gids waarnaar regelmatig verwezen wordt, 
vind je door op deze link te klikken. Je kan deze Gids downloaden vanaf de STC/ Living Libraries website.

Wat

Introductie COBU project en 
Living Libraries

Check in

Vertel me over je naam
(Zie voor een volledige 
beschrijving de Gids, hoofdstuk 
2, blz. 16))

Pauze

Saai moment spannend gemaakt 
(Zie voor volledige beschrijving 
de Gids, hoofdstuk 9, blz. 66)

Letter A (Zie voor een volledige 
beschrijving bijlage 3:1)

Pauze

Clap Boom

Je favoriete verhaal navertellen

Duur

20 min

30 min

30 min

10 min

40 min

15 min

30 min

15 min

60 min

Beschrijving

Iedereen stelt zich voor en vertelt wat ze van de training verwachten. 
De trainer begint

In tweetallen beantwoorden de deelnemers 4 vragen: hoe heet je, van 
wie heb je je naam gekregen, ben je blij met je naam, heeft je naam 
een betekenis. Daarna komt de groep weer bij elkaar en herhalen de 
duo’s elkaars antwoorden. Daarna besteedt de begeleider aandacht 
aan het belang van luisteren.

Elke deelnemer vertelt een verhaal (max. 3 min) over zijn saaiste 
ervaring. Nadat ze dat allemaal hebben gedaan, moeten ze over dezelfde 
gebeurtenis vertellen alsof het de spannendste in hun leven was. 

De trainer zegt “A” en vraagt iedereen hoe zijn letter A eruitziet. 
Activiteit om te laten zien dat ogenschijnlijk eenduidige informatie 
verschillende interpretaties kan hebben.

Energiser

De deelnemers vertellen hun favoriete verhaal uit hun hoofd in hun 
eigen woorden. Daarna maakt de begeleider hen bewust van de 
structuur van elk verhaal.
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DAG 2 / 10 Dec, 10.00 - 14.00 uur

Dag 3 / 13 Dec 10.00 - 14.15 uur

Wat

Check-in

Het spel van vele dingen

Reis van de held (Zie voor een 
volledige beschrijving bijlage 3:2)

Korte pauze

Reis van de held - vervolg

Korte pauze

Gooi een denkbeeldige bal

Gooi er woorden in (Zie voor 
een volledige beschrijving de 
Gids, hoofdstuk 2, blz. 21)

Check-uit

TOTAAL

Wat

Check-in

Levensboom toelichting (Zie 
voor een volledige beschrijving 
bijlage 3:5)

Levensboom toelichting vervolg

Korte pauze

Deelnemers tekenen hun eigen  
Levensboom

Pauze

Tel van 1 tot 10 en terug

Delen van de Levensboom

Delen van de Levensboom

Check-uit

TOTAAL

Duur

20 min

25 min

25 min

15 min

60 min

30 min

15 min

30 min

15 min

4 hours

Duur

20 min

20 min

30 min

15 min

60 min

30 min

15 min

60 min

60 min

15 min

4.25h

Beschrijving

Trainer checkt als laatste in.

Energiser

De trainer legt de basisstructuur van elk verhaal uit, met Roodkapje 
als voorbeeld.

De deelnemers wordt gevraagd verhalen te bedenken die de structuur 
van de “reis van de held” niet volgen, of voorbeelden te geven van 
verhalen die deze structuur wel volgen en die structuur van zo’n 
verhaal uit te leggen.
 

Energiser

In tweetallen - één deelnemer vertelt een verhaal, de andere roept 
woorden bij die niets met het verhaal te maken hebben, maar er wel 
in gebruikt moeten worden. Na 10 min. wisselen ze van rol. 

Trainer checkt als laatste uit.

Beschrijving

Trainer checkt als laatste in.

Facilitator licht de Levensboom toe.

Deelnemers kunnen vragen stellen over de Levensboom.

Energiser; de deelnemers staan in een cirkel met hun rug naar het 
midden. Ze moeten tellen van 1 tot 10 en terug zonder te weten wie 
wanneer aan de beurt is. Als er twee tegelijk een getal zeggen, moeten 
ze opnieuw beginnen.

De deelnemers delen in tweetallen hun levensboom met elkaar en 
stellen elkaar vragen.

De deelnemers delen in tweetallen hun Levensboom met elkaar en 
stellen elkaar vragen.

Trainer checkt als laatste uit.

Check-uit

TOTAAL

20 min

4.5 h

Trainer last to check-out.
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DAG 4 / 15 Dec 10.00 - 14.00 uur

DAG 5 / 17 Dec 10.00 - 14.00 uur

DAG 6 / 18 Dec 13 - 14.30 uur

Wat

Check-in

Delen van de Levensboom

Korte pauze

Uitleg van een mind map

Een mindmap maken (Zie voor een 
volledige beschrijving bijlage 3:3)

Pauze

Clap Boom

Een mindmap maken  vervolg

Check-uit

TOTAAL

Wat

Check-in

Je verhaal maken

Korte pauze

De verhalen delen

Pauze

Het spel van vele dingen

De verhalen delen-vervolg

Check-uit

TOTAAL

Wat

Living Library

Duur

20 min

60 min

15 min

10 min

50 min

30 min

10 min

30 min

15 min

4 hours

Duur

20 min

40 min

15 min

60 min

30 min

10 min

50 min

20 min

4 h

Duur

90 min

Beschrijving

Trainer checkt als laatste in.

Zij die willen, delen de ‘ingrediënten’ van hun Levensboom met de groep.

Mind mapping helpt deelnemers om tot een persoonlijk verhaal te komen

De deelnemers moeten eerst hun eigen centrale woord/thema kiezen, 
gebaseerd op hun Levensboom.

Energiser

Gebruik ongeveer 10 minuten om het maken van de mindmap in de 
groep te evalueren.

Trainer checkt als laatste uit + Huiswerk: denk na over een persoonlijk 
verhaal, gebaseerd op je Levensboom en mindmap.

Beschrijving

Trainer checkt als laatste in.

De deelnemers vertellen elkaar in tweetallen het verhaal dat ze tot nu 
toe hebben en stellen elkaar vragen om elkaar te helpen het verhaal 
beter te maken.

Elke deelnemer deelt zijn/haar verhaal (max. 8 min. pp.) met de groep.

Energiser

Trainer checkt als laatste uit.

Beschrijving

Deelnemers delen hun verhalen met 1 of 2 luisteraars tegelijk in een 
Living Library op een voor publiek toegankelijke locatie.

Vijf deelnemers hebben deelgenomen aan de 
Living Library als verteller en één heeft geholpen 
bij de organisatie van het evenement. De anderen 

konden niet aanwezig zijn op de datum of waren 
nog niet zover dat zij hun verhaal wilden vertellen.
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Impressies van de Living Library, 18 December 2021

DEEL 2

DEEL 3

In 3 online sessies, op 14, 18 en 19 januari 2022, leerden de deelnemers meer over hoe zij anderen 
(toekomstige verhalenvertellers in Living Libraries) kunnen helpen bij het vinden en opbouwen van 
hun verhaal: hoe een trainingsprogramma op te zetten, waar rekening mee te houden bij het kiezen van 
activiteiten, hoe om te gaan met uitdagingen in de groep, tips en trucs, enz. Ze leerden ook meer over de 
praktische kanten van het organiseren van een training en een living library: dit omvatte het werven van 
deelnemers, verschillende manieren om locaties te vinden voor de training en de Living Libraries, waar 
(kleinschalige) financiering aan te vragen indien nodig. Elke sessie duurde 2 uur en werd in beide talen 
aangeboden: Nederlands in de ochtend en Engels in de middag. We vroegen de deelnemers elk een 
activiteit te leiden, hetzij voor teambuilding, hetzij op het gebied van storytelling, en evalueerden deze 
achteraf met de groep. Tijdens de laatste sessie presenteerden ze allemaal een trainingsprogramma, 
dat door ieder van hen afzonderlijk was opgezet. Een van deze trainingsprogramma’s was voor vijf 
workshops van 3 uur, de anderen voor elk een workshop van 4 uur. We bespraken de opzet van deze 
programma’s in de groep: de activiteiten, de volgorde ervan, de tijd voor pauzes, mogelijke obstakels en 
hoe daarmee om te gaan als die zich zouden voordoen, enz.

De 4 uur durende live bijeenkomst op 6 februari 2022 die volgde op deze online workshops resulteerde 
erin dat elke deelnemer de rol(len) aangaf die hij/zij wilde hebben in de Living Libraries. De meesten 
van hen hadden vooraf besloten welke rol(len) hun voorkeur hadden, op basis van hun ervaringen in 
de workshops. Elke deelnemer deelde zijn wensen en legde uit waarom hij of zij dacht dat de gekozen 
rol het beste bij hem of haar paste. De andere deelnemers konden daarop reageren (en deden dat 
ook). Uiteindelijk veranderde deze bijeenkomst in een evaluatie van wat de deelnemers van de training 
hadden geleerd over de verschillende onderwerpen en over zichzelf en hoe dat hen had beïnvloed bij 
het kiezen van hun toekomstige rol binnen de Living Libraries.
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DEEL 4
De 4 deelnemers die hadden aangegeven toekomstige vertellers te willen trainen, waren volledig 
betrokken bij de voorbereidingen van de online Introductie  training storytelling en de training zelf op 
25 en 28 februari 2022: samen wierven ze de deelnemers, zetten het trainingsprogramma op en leidden 
de activiteiten. Het STC nam de rollen van adviseur (wanneer om advies werd gevraagd) en begeleider 
op zich. [Zie het volledige programma hieronder].
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Programma Vrijdag 25 Februari 2 - 5 CET | online
1-INTRODUCTIE TRAINING STORYTELLING DOOR COBU-TRAINEES 

Wat

Introductie

Check-in

Memory

Vertel me over je naam (Zie voor 
een volledige beschrijving de 
Gids, hoofdstuk 2, blz. 16)

Pauze

Identiteits Driehoek (Zie voor 
een volledige beschrijving 
bijlage 3:4)

Introductie Reis van de held
(Zie voor een volledige 
beschrijving bijlage 3:2)

Reis van de held

Pauze

Maak je het verhaal eigen

Check-uit

Duur

5 min

10 min

10 min

30 min

5 min

20 min

10 min

10 min

10 min

45 min

25 min

Opmerkingen

o.a. Toestemming om de trainingen op te nemen; (input voor) 
huisregels, vraag iedereen zijn naam bij zijn thumbnail te zetten. 

Wat is je naam, waar ben je nu, waarom doe je mee aan deze training, 
hoe voel je je. [de trainers beginnen met de check-in]

(Energiser/ijsbreker)
Deelnemers gaan in paren naar break-out rooms (2 min): 1 trainer blijft 
in de centrale ruimte.
In de break-out rooms beslissen de duo’s over een beweging. Als ze 
terug zijn in de centrale ruimte, vraagt de trainer die is achtergebleven 
aan 2 mensen om hun beweging te maken. Als er een match is 
(dezelfde beweging), moeten ze hun camera sluiten. Als er geen 
match is, moet hij/zij andere mensen vragen hun beweging te maken.

Deelnemers gaan in paren naar break-out rooms (5 min.). Vragen: hoe 
heet je, hoe ben je aan je naam gekomen; ben je blij met je naam; heeft 
je naam een speciale betekenis. (Zeg niet van tevoren dat de luisteraar 
de informatie over de naam van de verteller gaat herhalen!) Koppel deze 
oefening, als iedereen over de naam van de ander heeft verteld in de 
centrale ruimte, aan het belang van luisteren bij het vertellen van verhalen. 
 
Laat muziek van de deelnemers’ playlist horen.

Deelnemers gaan naar break-out rooms, 3 per kamer.
Nodig: pen en papier
Teken een driehoek op een stuk papier. Zoek iets wat alle 3 de 
personen gemeen hebben; zoek iets wat je gemeen hebt met de een 
en niet met de ander; zoek iets unieks voor elke persoon. Voeg deze 
informatie toe aan de driehoek.

Deelnemers gaan in paren naar break-out rooms.
Oefenen met verhaalbouwstenen om aandacht te krijgen
Vier onderdelen:
1. Intro “Er was eens”
2. Maar op een dag......
3. En toen opeens.......
4. Ten slotte.....
Jullie hebben elk 5 minuten, of jullie kunnen het verhaal samen in 10 
minuten maken.

Voorbereiding: tekening van de reis, helpers en tegenstanders via 
gedeeld scherm.

Play music from participants’ playlist.

Deelnemers gaan in paren naar break-out rooms (eerste 3 rondes in 
verschillende paren).
1e ronde 8 minuten: Vertel elkaar over een avontuur van max. 3 
minutenper persoon. Waargebeurd verhaal of een fantasie, maar 
vertel het geloofwaardig alsof het echt gebeurd is. 
2e ronde 8 minuten: Het ontvangen verhaal is een geschenk: het is nu 
van jou. Je mag alles veranderen, schrappen of toevoegen om het je 
eigen te maken. Vertel elkaar het ontvangen verhaal, maar maak het 
jouw verhaal en alsof het je echt is overkomen. Jullie hebben ieder 3 
minuten om de ander je verhaal te vertellen.
3e ronde 8 minuten: hetzelfde als ronde 2.
4e ronde in groepsverband 25 minuten: Wie wil het laatst ontvangen 
verhaal vertellen alsof het van jou en echt gebeurd is?

Vragen: hoe voel je je, wat heb je geleerd, is er iets wat je wil zeggen? 
[trainers zijn de laatsten die uit-checken]
Huiswerk: bedenk een onderwerp voor een persoonlijk verhaal.
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Programma Moandag 28 February 2 - 5 CET
2-INTRODUCTIE TRAINING STORYTELLING DOOR COBU-TRAINEES

Wat

Check-in

Energiser (laat ... zien)

Associatie web

Pauze

Vervolg het verhaal

Maak een persoonlijk verhaal

Een paar tips voor het
presenteren van je verhaal

Presentatie van de persoonlijke 
verhalen

Verbale evaluatie + 1 woord
mentimeter

Check-uit

Duur

10 min

5 min

30 min

10 min

10 min

20 min
30 min

5 min

30 min

25 min

5 min

Opmerkingen

Trainers checken als laatsten in.

De deelnemers moeten voor de camera de door de trainer gevraagde 
lichaamsdelen tonen zoals een voet, een arm, een oor enz.

Nodig: pen, papier of jamboard (deelnemers kunnen kiezen)
Eerst individueel (20 min), daarna in tweetallen in break-out rooms.
Vraag aan allen: denk aan een situatie die belangrijk is, of is geweest in 
je persoonlijke leven en associëer met die situatie (mensen, omgeving, 
klimaat, etc.)

De deelnemers wordt gevraagd na te denken over een persoonlijk 
verhaal van ongeveer 3 minuten op basis van hun associatieweb.

De trainer begint een verhaal met twee zinnen. Alle deelnemers, de 
een na de ander, voegen 2 zinnen toe aan het verhaal. (Energiser)

De trainer legt uit wat er van de deelnemers wordt verwacht en 
herinnert de deelnemers aan de rol van de luisteraar. Vervolgens 
werken ze individueel aan hun persoonlijk verhaal gedurende 20 
min, waarna ze naar break-out rooms gaan. 4 break-out rooms in 
totaal, in elke break-out room 1 trainer plus deelnemers. In de break-
out rooms vertellen de deelnemers elkaar hun verhaal zoals het dan 
is. Allen luisteren in stilte. Na elk verhaal krijgt de verteller feedback 
die hem/haar helpt het verhaal te verbeteren. (trainers leiden dit 
feedbackproces door vragen te stellen als: riep het verhaal een beeld 
op in je hoofd, of meerdere beelden? Welk(e) beeld(en)? Zijn dat de 
beelden die de verteller wil oproepen? Riep het verhaal een emotie 
op? Zo ja, is dat de emotie die de verteller wil oproepen? Enz.

Stem, lichaamstaal, synchronie tussen inhoud en lichaamstaal.

Voor wie zijn/haar verhaal wil delen. 

Als we de opleiding vergelijken met een reis: welke uitdagingen heb 
je overwonnen, als je die hebt ervaren? Wat heb je geleerd? Voldeed 
de training aan het doel dat je voor ogen had? Heeft de opleiding je 
wens om meer te leren over storytelling geprikkeld? [Als één persoon 
antwoordt, kunnen de anderen aangeven of ze het ermee eens zijn 
- of niet - door gebruik te maken van de duimen omhoog, duimen 
omlaag en hartapplicaties die beschikbaar zijn in Zoom]. Heb je nog 
vragen? Voor Mentimeter één vraag: als je één woord aan de training 
zou moeten ‘plakken’, welk woord zou je dan kiezen?

Trainers checken als laatsten uit.

Onze ervaringen
Ook al waren meer deelnemers aan de training 
welkom geweest, is het voordeel van het werken 
met twee kleine groepen dat je iedereen en alle 
aspecten van de training veel aandacht kunt geven, 
met als gevolg dat de training meestal een diepere 
impact heeft op de ervaring van de deelnemers 
en hun verwerving van vaardigheden. Dit was 
zeker het geval in de COBU-training. Hoewel om 
verschillende redenen niet alle deelnemers hun 
verhaal deelden in de Living Library in december 
2021, maakten ze allemaal een persoonlijk 

verhaal en meestal een zeer goed opgebouwd en 
inhoudelijk verhaal.
Ondanks het werken met twee groepen ontstond 
er een hechte groep deelnemers. Dit kwam deels 
doordat deelnemers soms van groep wisselden 
omdat het hen qua tijd beter uitkwam, maar ook 
door de Living Library waarin ze samenwerkten en 
door de gezamenlijke lunch. Het feit dat er twee 
talen werden gesproken, Nederlands en Engels, 
bleek geen belemmering voor het groepsgevoel.
Training in het vinden, creëren en vertellen van een 
persoonlijk verhaal kan sterke emoties losmaken 
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bij de deelnemers, wat tot uitdagende situaties 
kan leiden. Hoewel het goed begeleiden van zo’n 
situatie - zonder de plaats van de therapeut in te 
nemen - een uitdaging is voor een trainer, bood het 
de andere deelnemers de mogelijkheid om in de 
praktijk te ervaren hoe heftig reacties kunnen zijn 
en hoe je daar zo mee om kunt gaan dat iemand 
niet uit de groep valt, maar zich veilig genoeg voelt 
om door te gaan (mede na gesprekken met de 
trainer alleen, waarin deze verkent of doorgaan met 
de training niet te belastend is voor de deelnemer 
en de groep). Zo’n praktijkervaring was vooral 
waardevol voor de deelnemers die overwogen 
zelf mensen te trainen in personal storytelling, wat 
in deel 2 van de training naar voren kwam. Eén 
opmerking: de levensboomoefening (zie bijlage 
3:5) is erg lastig. Tenzij je een ervaren trainer bent 
of in staat bent om de activiteit ‘licht’ te houden, 
raden we trainers aan om de mindmap-activiteit te 
gebruiken (zie bijlage 3:3).
Het was boeiend om te merken dat je als trainer 
eigenlijk al in een vrij vroeg stadium vermoedt 
wie de rol van trainer en organisator op zich gaat 
nemen, wie door wil gaan met vertellen (het een 
sluit het ander overigens niet uit) en wie na de 
training afhaakt, maar als belangstellende bij de 
groep betrokken blijft. In het geval van de COBU-
training bleken onze vermoedens juist.

De resultaten van de training
Wat de resultaten van de opleiding betreft, 
onderscheiden wij twee aspecten: wat de 
deelnemers denken te hebben geleerd en of het 
doel, de voortzetting van de Living Libraries door 
zelfsturende vrijwilligers, is bereikt. Om met het 
eerste te beginnen:
Aan het eind van onze lunchbijeenkomst in februari 
2022 interviewden de deelnemers elkaar aan de 
hand van twee vragen: 

• Wat heb je geleerd? 
• Hoe zie je je toekomstige rol?

Om je een idee te geven van hun antwoorden 
nemen we er hier enkele op:
“Ik heb veel geleerd over de share to connect 
storytelling methode en ervaren hoe veilig, 
verbindend en effectief het is om verhalen/
gebeurtenissen in je leven opnieuw te ordenen 
en er waarde en betekenis aan te geven. Ook heb 
ik geleerd hoe ik zelf een training kan opzetten. 
Verder: Door de training / het COBU-project heb ik 
mooie mensen ontmoet met wie ik me verbonden 
voel, omdat we allemaal geloven in de kracht van 
het delen van verhalen.”
“Ik wil Living Libraries opzetten voor kwetsbare 
doelgroepen, die ik train om hun verhalen te delen. 
Ook wil ik collega-hulpverleners leren om op een 
positieve manier met levensverhalen te werken en 

mijn eigen verhalen als verhalenverteller delen. 
(Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van 
kindermishandeling en -misbruik, ervaringen die ik 
gebruik in mijn maatschappelijk werk).”
–
“Ik ben met deze opleiding begonnen tijdens een 
zeer moeilijke periode in mijn leven. De training 
heeft me weer onder de mensen gebracht en het 
heeft me veel gebracht. Ik herken de kracht van het 
delen van verhalen en ik voelde me gehoord, gezien 
en gesteund tijdens de training, maar ik sta nog 
te ver van de wereld om mijn verhalen te kunnen 
delen buiten de setting van deze veilige groep.”
“Ik heb deelgenomen aan de Living Library, en 
vond het fijn om mijn verhalen te delen met totale 
vreemden. Maar, nogmaals, ik voelde me veilig 
omdat onze trainer en de groep er waren en op 
de hoogte waren van mijn problemen. Hoe graag 
ik ook mijn verhalen zou willen blijven vertellen, 
ik durf het voorlopig niet meer aan. Voor mij is de 
eerste stap om rust en continuïteit in mijn leven te 
brengen.”
–
“Ik heb dit ervaren als een goed onderzochte 
methode, zeer toegankelijk voor iedereen, die je 
leert om tot de kern van je verhaal te komen. De 
levensboom, die we in de training gebruikten, is 
een bijzonder, efficiënt en goed hulpmiddel om je 
persoonlijke verhaal te ‘vinden’. Ik wist door mijn 
werk als theatermaker hoe helend het is om je 
eigen verhaal te leren kennen en te delen. Dankzij 
mijn ervaring als deelnemer aan deze training 
storytelling en aan de train-de-trainer training kan 
ik nu anderen helpen om dit te leren en te ervaren.”
“Ik wil deze vertelmethode graag gebruiken met 
ouderen en het liefst ook met jongeren. Ik weet 
nog niet hoe; misschien in een Living Library, 
maar misschien ook op een andere manier. Ik 
zie voor mezelf een rol weggelegd als trainer en 
als organisator en ook als verteller, in een Living 
Library of op het podium.”
–
“Ik heb veel meer geleerd dan ik had verwacht, 
zoals: wat heb ik te vertellen, wat kan ik uit mijn 
eigen leven halen en hoe maak ik daar een verhaal 
van dat voor anderen interessant kan zijn. Dus 
meer dan alleen hoe je een verhaal moet vertellen.”
“Ik vind het leuk om verhalen te vertellen en 
betrokken te zijn bij het organiseren van Living 
Libraries. Ik zie mezelf nog niet als trainer, omdat 
ik vind dat ik daar meer ervaring voor nodig heb. 
Misschien zou de eerste stap zijn om een trainer te 
assisteren bij een workshop.”
–
“Ik heb geleerd een persoonlijke ervaring te 
vertalen in een verhaal en dit te gebruiken om 
anderen te helpen door mijn verhalen te delen. 
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Ik vertel verhalen aan kinderen in mijn werk als 
natuurkundeleraar (op vrijwillige basis), maar die 
verhalen zijn niet persoonlijk. Ik zal mijn nieuwe 
kennis zeker gebruiken in dat werk. Door deel te 
nemen aan een Living Library en door de training 
die gericht was op het organiseren ervan, heb ik 
daar ook over geleerd. Al moet ik zeggen dat het 
organiseren van een Living Library in wezen niet 
zoveel verschilt van het organiseren van een 
conferentie, wat ik al verschillende keren heb 
gedaan.”
“Ik zou het liefst mijn verhalen vertellen in 
Living Libraries, maar zou deze ook zelf kunnen 
organiseren als ik daar behoefte aan heb.”

Over het tweede aspect, de voortzetting van de 
Living Libraries door zelfsturende vrijwilligers, 
kunnen we in ieder geval het volgende zeggen:

De COBU training, tot nu toe, heeft geresulteerd in 
één Living Library in de openbare bibliotheek van 
Hilversum op 27 augustus 2022, georganiseerd 
door één van de deelnemers, waarin andere 
deelnemers aan de COBU training hun verhalen 
deelden. De bibliotheek van Hilversum, zeer 
tevreden over hoe ‘het’ ging, heeft de groep 
voor volgend jaar weer geboekt. Voor die tijd 
wil de deelnemer nog een paar Living Libraries 
organiseren.
Een andere deelnemer heeft besloten zich vooral 
te richten op het trainen van mensen in het 

vertellen van persoonlijke verhalen. Niet alleen om 
ze te delen in een Living Library, maar ook deze 
optie zal zij aanbieden. Ze heeft net een brochure 
geschreven waarmee ze aandacht wil vragen voor 
haar training en ze hoopt binnenkort van start te 
kunnen gaan. De training die zij aanbiedt zal onder 
haar eigen naam zijn, maar wanneer een deelnemer 
zijn of haar verhaal wil delen in een Living Library, 
zal dat onder de vlag van Storytelling Centre zijn. 
De Living Library zal worden georganiseerd door 
een van de zelfsturende vrijwilligers.
Een derde deelnemer wil graag mensen trainen 
in het vertellen van verhalen over een bepaald 
thema en dan een Living Library rond dat thema 
organiseren, maar de voorbereidingen zijn nog in 
een zeer vroeg stadium.
Zoals uit bovenstaande citaten van enkele 
deelnemers duidelijk blijkt, kunnen de 
organisatoren van Living Libraries rekenen op hun 
medewerking als verhalenvertellers.
Storytelling Centre blijft betrokken bij de activiteiten 
van de deelnemers aan de COBU-training, als 
aanspreekpunt, om waar nodig ondersteuning 
te bieden en om die activiteiten te promoten, 
bijvoorbeeld via de evenementenkalender van het 
digitale platform dat in het kader van het COBU-
project is ontwikkeld (zie: www.livinglibraries.eu). 
Dit platform, dat deels interactief is, biedt vrijwilligers 
de mogelijkheid hun netwerk uit te breiden en 
biedt belangstellenden allerlei informatie over 
onder meer Living Libraries en het opzetten van 
zelfstandig operende vrijwilligersgroepen.
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Conclusies

Bijlagen

Een van de eerste conclusies die wij uit dit COBU-
project kunnen trekken, is dat wij veel hebben 
geleerd over mogelijke manieren om vrijwilligers 
bij de activiteiten van onze organisaties te 
betrekken en hen te helpen zelfsturend te zijn. En 
we hopen oprecht dat we erin geslaagd zijn ons 
onderzoek en onze ervaringen in woorden om 
te zetten waarmee we anderen, zowel NGO’s als 
vrijwilligers, zullen helpen.
Om preciezer te zijn over wat we hebben geleerd: 
welke methode je ook gebruikt, Forumtheater, 
storytelling, dans, theater, collages, enz. of 
een combinatie van methodes, de methode 
die wij hebben ontwikkeld om zelfsturende 
vrijwilligersgroepen te creëren, werkt. Of de 
vrijwilligers nu activiteiten van je organisatie 
overnemen om het bereik en de impact daarvan 
te helpen vergroten, of activiteiten organiseren 
die in lijn zijn met de missie van je organisatie; 

als je de methode volgt die in onze leidraad 
wordt beschreven en je moeite doet om de eerste 
vrijwilligers op te leiden en hen en hun activiteiten 
te begeleiden, zal je organisatie er baat bij hebben. 
En niet alleen je organisatie, ook de vrijwilligers. 
Zij zullen nieuwe vaardigheden hebben verworven 
of “oude” vaardigheden hebben verbeterd, een 
duidelijker idee hebben over wat zij willen doen, 
nieuwe contacten hebben gelegd en een doel 
hebben gevonden in hun leven als vrijwilliger. 
En zo’n doel gaat in bijna alle gevallen gepaard 
met positieve gevoelens als voldoening, nuttig 
zijn, gezien worden, enz. En uiteindelijk is het ook 
de samenleving, op buurtniveau of op grotere 
schaal, die van dit alles profiteert. En dat is waar 
organisaties als de onze zich voor inzetten: een 
samenleving waarin inclusiviteit, respect voor 
de ander en het ‘anders zijn’, naastenliefde en 
gevoelens van gelijkheid de boventoon voeren.

We hebben de beschrijvingen van activiteiten waarnaar wordt verwezen in de trainingsprogramma’s in 
een bijlage opgenomen, dat in een separaat  document hier te vinden is (in het Engels). Een Nederlandse 
versie vind je hier: www.livinglibraries.eu
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