
Over bijzonder gewone mensen



Waaraan denk je bij de groep?

?



Op de pechstrook van het leven

Daar, daar bevind ik mij

Hier ben ik achtergebleven

Het geluk ging aan mij voorbij

Ik verloor mijn geloof in de liefde

M'n hart brak een keer teveel

Op de pechstrook van het leven

Ja, daar vertoef ik momenteel

Op de pechstrook van het leven

Daar hebben de mensen niet veel praat

Hier hoor je geen vals gezever

Hier toont m'n zijn waar gelaat

Hier kan je altijd iemand vinden

Met nog meer pech dan jij

Op de pechstrook van het leven

Daar is de troost altijd nabij

Op de pechstrook van het leven

Daar is het hotel volzet

Met hen die zich verkleden

Zij die visten achter het net

Neen hier, hier is het niet eenzaam

Hier heb je altijd mensen om je heen

Op de pechstrook van het leven

Ja daar ben je nooit alleen 

Op de pechstrook van het leven

Hier in dit koninkrijk

Hier zijn we allen opgeschreven

Oh hier is iedereen gelijk

Hier telt het niet wie je ooit was

Of je hier ooit bent geweest

O neen

Op de pechstrook van het leven

Is niemand beter dan de rest

Op de pechstrook van het leven

Waar komen ze vandaan

Wat hebben ze misdreven

Oh wat hebben ze misdaan

Waarom liepen ze verloren

Waarom kwamen zij hier terecht

Waren zij voor het ongeluk geboren

O neen ze hadden enkel pech



Waar komen ze vandaan?

SW

Thuislozen

zorg
Opbouw

werk

buurtwerk

CAW

OCMW

VDAB

Straathoek
werk

Gevangenis



Mensen zoals u en 
mij

Zoals u en mij

Ander levenspad



Mijn ervaringen

Loyaal direct intelligent

levenservaring creatief waarachtig

vrolijk rechtvaardig …





Ander pad andere uitkomst

Omstandigheden, 
gebeurtenissen, sociale invloeden

Denken, waarden, zelfbeeld, …

Gedrag, verbaal en nonverbaal



Waarmee krijgen we te maken?

Aangeleerd gedrag dat afwijkt van wat wij 
gewoon zijn

“als iemand me kwaad maakt, dan trap ik het 
af.”

“iemand in de ogen kijken is onbeleefd”



Waarmee krijgen we te maken?

Overlevingsinstinct

“beter aanvallen dan moeten verdedigen.”

“Wat je vandaag kan krijgen moet je nemen, 
morgen is het er mss niet meer.”



Waarmee krijgen we te maken

Externe locus of control

“Wat ik ook doe of zeg, het maakt niets uit, ik 
heb geen invloed op mijn leven. Wat gebeurt in 

mijn leven is buiten mijn macht…”



Waarmee krijgen we te maken

Basis wantrouwen

“alles en iedereen is een potentieel gevaar, ik 
ben op mijn hoede en sta klaar om in de 

verdediging te gaan.”



Waarmee krijgen we te maken

Onjuist zelfbeeld

“ik kan alles aan, niemand doet dit zo goed als 
ikzelf.”

“Ik kan niets aan, ik ben onbekwaam”



Waarmee krijgen we te maken

Gebrek aan kennis over Vlaanderen

“taal”

“Gewoonten”

“Vlaamse denkpatronen”



Doelgroep SW

Grote rugzak, veel hindernissen

– Multicomplexe problematiek

– Gevoelens van machteloosheid

– Gevoelens van wantrouwen

– Gestoorde communicatie

– Verschillend voelen:

• Wereld, taal, visie



Doelgroep SW

• Verstoorde verbindingen 

– Met zichzelf

– Met de andere

– Met de maatschappij

– Met de toekomst



Enkele medewerkers aan het woord



Wat kunnen we doen?

Diagnose 
stellen?

Zoek de 
landkaart!



Wat kunnen we doen?

Wie zijn 
ze?

Waarom 
doen ze 
wat ze 
doen?

Proberen te 
begrijpen of 
een plaats te 
geven om 
begrepen te 
kunnen 
worden.



We zoeken antwoorden op verschillende 
niveaus

Binnenkant

Buitenkant



Cognitieve 
vaardigheden

Je intellect, 
competenties, ….

Meta-cognitieve 
vaardigheden: 

Hoe goed kan je 
jezelf besturen?



Weinig connectie 
met je binnenkant

Veel connectie met 
je binnenkant



Omgeving

Armoede Multiculturaliteit POS

Thuisloosheid Detentie …



Wat kunnen we doen?

• Interesse tonen in hun cultuur, 
leefomstandigheden

• Beseffen dat dit een grote invloed heeft op 
hun denken, voelen, waarden, …. 

• Luisteren zonder oordeel en vanuit respect

• Appel doen op hun verantwoordelijkheid

• Geduld opbrengen blijven proberen begrijpen.



Wat kunnen we doen?

• Op je taal letten (eenvoudig, beeldspraak 
vermijden, taalsteun bieden op de werkvloer)

• Mensen als persoon benaderen en niet als 
hun cultuur



Wat kunnen we doen?

• Netwerk 
onderhouden

SW

CGGZ

OCMW

CAW

Buurtwe
rk

Begeleid 
wonen

….



Gedrag van de medewerker

• Wat observeer je in de werkplaats?

– Wat vertellen ze?

– Wat doen ze goed?

– Waar hebben ze problemen mee?

– Zijn ze anders dan andere werknemers?



Gedrag van de medewerker

Aangeleerde 
gewoonte

Een reactie 
op iets…



Wat kunnen we doen?

Erkenning voor de 
positieve intentie

Respect voor de 
autonomie

Keuzes presenteren

Duidelijke afspraken
Info geven over 

gevolgen
Herhalen

Vol houden
Verantwoordelijkheid 

geven
Geen oordeel over 

persoon



Wat kunnen we doen?
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bijsturen



Emoties van de medewerker 

• Welke emoties spelen een rol?

– Emoties kunnen heftig zijn

– Emoties kunnen sluimeren en uitbarsten

– Emoties kunnen verkrampt zijn

– …



Traumatische ervaringen

NORMALE SITUATIES

TRAUMA

Zoektocht naar rechtvaardiging

https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/de-hersenen/anatomie
https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/de-hersenen/anatomie


Denkconstructies van de 
medewerkers

• Wat gaat er door hun hoofd?

• Met wat zijn ze veel bezig in hun denken?

• Waarover praten ze veel?



Wat kunnen doen?

• Hun denkwijze aanvaarden

• Bewust maken van hun gedachten

• Helpen het effect van hun denkwijze zien

• Helpende gedachten helpen stimuleren



Waarden en normen

• Wat vinden ze belangrijk?

• Welke problemen zijn voor hun belangrijk?

• Hoe kan je weten wat ze belangrijk vinden?

• Zijn hun waarden gelijk aan de waarden van de 
werkplaats?

• Welke normen besef hebben ze?



Het beeld van de medewerker

• Hoe zien zij zichzelf, welk beeld hebben ze van 
zichzelf?

• Welk beeld heeft iemand die in kansarmoede
leeft?

• Welk beeld heb jij van kansarmoede?

• Welke beeld heb jij van uw doelgroep?



Visie

• Welke visie heb jij tgo het leven?

• Welke visie heb jij tgo werken?



Wat kunnen we doen?

• Aanvaard hun waarden, zelfbeeld en visie

• Besef dat waarden, zelfbeeld en visie een 
grote rol spelen

• Praat er soms over

• Ondersteun hen zodat ze zichzelf beter leren 
kennen

• Leer hen dat het allemaal draait om keuzes 
maken



Optimisme, geloven dat het kan

Waarderende kijk

Basis 
ingesteldheid Aandacht

Oprechte 
interesse
Acceptatie
Autonomie

Mogelijkheden zien
Oplossingsgericht



Werken met profiel SW

• Kijk en luister intens

• Ga er vanuit dat alles een reden heeft

• Zoek de positieve intentie in elke gedrag

• Vraag verduidelijking zonder oordeel

• Besef dat begrijpen  aanvaarden

• Neem ze zoals ze zijn

• Ondersteun hen zich een weg te vinden 
binnen de spelregels van het bedrijf



Medewerker SW

Acceptatie 
voor hun 
zijn

hun gedrag 
een plaats 
geven/soms 
begrijpen

Groei in 
hun job



Dankjewel

Inge Laperre

info@vonst.be

www.vonst.be

mailto:info@vonst.be
http://www.vonst.be/

