Expeditie Enschede
Lerend op weg naar een
inclusieve samenleving
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Een interview met expeditieleider Juliëtte Fiselier

Anders denken en doen met
Expeditie Enschede
Expeditie Enschede geeft jongeren samen met hun familie,
ervaringsdeskundigen, wijkcoaches en andere betrokkenen de kans
vorm te geven aan hun dromen en wensen voor een goed leven
in de buurt. Door samen te leren wat wel en niet werkt en hoe
belemmeringen omgebogen kunnen worden naar kansen.
De nieuwe werkwijze past daarmee bij de ambitie van transformatie
en een inclusieve samenleving. We spreken expeditieleider en
wijkcoach Juliëtte Fiselier over haar eerste ervaringen met
verteltafels, leernetwerken en bijbehorende uitdagingen.
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Wat houdt de werkwijze van de Expeditie precies in?
‘De eerste stap is het ophalen van ervaringen van jongeren en hun netwerk, oftewel: luisteren.
Waar lopen ze tegenaan in hun dagelijkse leven? En wat helpt hen nou verder? We halen
deze verhalen op via zogenaamde ‘verteltafels’. Dit is een van de manieren binnen grootschalig
luisteren om mensen te laten vertellen over hun ervaringen. Om te bepalen met welke kwesties
we aan de slag gaan, moeten we weten wat urgent is bij jongeren. Tegen welke belemmeringen
lopen ze aan in de samenleving? Hoe kunnen we die oplossen en waar is de energie om iets
aan te pakken? Rondom deze kwesties vormen we lerende netwerken, die bestaan uit
jongeren, mensen uit de buurt en professionals. Samen onderzoeken we welke kleine
experimenten we uit kunnen voeren. Vervolgens worden successen, ervaringen en
leervragen van de verschillende leernetwerken bijeen gebracht in leerbijeenkomsten.
Om elkaar te inspireren en volgende stappen te zetten.’

Wat zijn jullie eerste ervaringen met de verteltafels?
‘Wijkcoaches en jongerenwerkers hebben allereerst een training gevolgd om zelf verteltafels te
organiseren. Al snel waren de eerste verteltafels een feit en hebben we de eerste 39 verhalen
opgehaald. De reacties achteraf waren heel positief. Het is echt een mooie manier om samen
met inwoners te verkennen waar opgaven liggen. En het voordeel van face to face contact:
je kunt goed doorvragen voor verheldering en mensen direct enthousiast maken om deel te
nemen aan het lerende netwerk. We zijn overigens ook bezig met de ontwikkeling van een
online vertelpunt. Jongeren, jongerenwerkers en coaches denken hierin mee. Het eerste
prototype is zo goed als klaar!’
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Kun je een voorbeeld noemen van een kwestie die jullie hebben
opgepakt?
‘Een eerste kwestie die we hebben opgepakt gaat over jongeren en vrijetijdsbesteding.
Vanuit verhalen van jongeren, jongerenwerkers, ouders en wijkcoaches kwam naar voren dat
jongeren met een diagnose (zoals autismeproblematiek) vaak worden aangemeld voor een
voorziening die relatief veel geld kost. Plaatsing duurt vaak lang wegens wachtlijsten. Vanuit de
inclusiegedachte (iedereen moet mee kunnen doen) en kostenoogpunt zijn we in een lerend
netwerk andere mogelijkheden aan het onderzoeken. Niet denken in doelgroepen, maar
iedereen mee laten doen. In reguliere voorzieningen (begeleiding bieden waar nodig),
voorliggend en dus ook met minder kosten. Andere voorbeelden van kwesties waar mee aan
de slag zijn: ontwikkeling van jonge moeders in opleiding en werk, jongeren en hun financiën,
praktijkonderwijs versus werkgevers, thuiszitters (jongeren die niet naar school willen/gaan),
de rechten en plichten van 18-jarigen en jongeren en armoede.’

Welke uitdagingen zijn jullie tegen gekomen in deze nieuwe werkwijze?
‘De onderliggende vragen van de kwesties moeten we laten aansluiten bij zowel het leven
van jongeren als de belemmeringen van de samenleving. Dit blijkt iets wat nog oefening nodig
heeft. Je maakt de vragen daardoor namelijk al snel te groot. Wijkteams zijn gewend om
problemen binnen casuïstiek op te lossen. Binnen kwesties is het juist de kunst om niet
meteen een voorgesorteerde oplossing te bieden, maar met elkaar te onderzoeken welke
mogelijke oplossingen er zijn. En vanuit daar actief te gaan experimenteren.’
Jouw leven

Jouw toekomst

www.wijkteamsenschede.nl

Een project als Expeditie Enschede vraagt om anders denken en doen.
Wat is hiervoor nodig volgens jou?
‘Het is belangrijk dat we als wijkcoaches of jongerenwerkers tijd en ruimte krijgen om al doende
met elkaar te leren. We willen namelijk een olievlekwerking bevorderen, waarin kennis en
ervaringen worden gedeeld en nieuwe competenties worden ontwikkeld. Het anders denken
en doen, vraagt gewoonweg tijd, dialoog en aandacht om wijkcoaches, jongeren,
jongerenwerkers, gemeente en andere betrokkenen mee te nemen in de omslag.’

Wat vinden we terug in dit boekje over de Expeditie?
‘Dit boekje neemt je mee langs allerlei plekken waar jongeren zijn en leven. Langs deze weg
vind je verschillende pleisterplekken, waarin we vertellen over de Expeditie. Samen bepalen
we waar we de volgende dag naar toe gaan. Dit doen we samen met iedereen in de buurt die
een bijdrage kan en wil leveren. Samen lerend op weg naar een inclusieve samenleving.’
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Vanuit kleine experimenten
werken we aan grote dromen
Jongeren tussen 16-26 jaar geven samen met anderen in de wijk vorm aan een goed leven.
We realiseren daarmee goede praktijken van levensbrede, integrale en duurzame
ondersteuning. En ook praktische adviezen voor het opheffen van belemmeringen en het
realiseren van kansen in de samenleving.

“Horizontaal werken, oftewel het samen optrekken met inwoners,
heeft nu al veel meer gebracht dan verticaal werken.
De wijkteammanagers en wijkcoaches bepalen niet wat er moet
gebeuren. Laten we de stap maken dat inwoners dat zelf gaan
bepalen.”
-Een wijkcoach-
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Al doende leren we
We zijn geen georganiseerde reis waar alles al van tevoren vast staat. We gaan op onderzoek
uit, zijn nieuwsgierig, ontdekken andere reizigers, gebruiken tips van mensen die we
tegenkomen en leren door te doen. We vertellen elkaar reisverhalen op pleisterplaatsen en
bepalen samen waar we de volgende dag naar toe gaan. We doen dat met iedereen in de
buurt die een bijdrage kan en wil leveren: jongeren en hun netwerk, buurtinitiatieven,
rolmodellen, professionals, gemeente, scholen, verenigingen en vrijwilligers. Samen gaan we
het verschil maken.

“Ik merk dat de nieuwsgierigheid van collega wijkcoaches is
aangewakkerd. Het gaat rondzingen dat we met iets interessants
bezig zijn. Mensen willen er nu ook bij horen.”
-Een wijkcoach-
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Visie op transformatie en
inclusie
Weten waarom je met elkaar op onderzoek gaat is belangrijk. De visie op transformatie en
inclusie is leidend in de Expeditie. Een goed leven voor alle jongeren in Enschede is het
wenkend perspectief. Niemand wordt uitgesloten om bij te dragen aan de samenleving.
Oftewel: een inclusieve samenleving. Wederkerigheid is belangrijk om tot win-win situaties te
komen. Talenten kunnen worden ingezet en verschillen worden gezien als mogelijkheden.
Daarbij werken we ‘voor de hand liggend’ en aan het versterken en verbinden van bestaande
initiatieven en netwerken.

“Mijn eigen rol is veranderd. Ik merk dat ik al minder snel in
oplossingen denk. En ik ben me er bewust van dat inwoners zelf
aan het roer moeten staan. Ik bepaal niet zijn/haar leven! Ik snap
nu ook beter waarom het belangrijk is dat dat verschuift.”
-Een wijkcoach-
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Wie het weet mag het zeggen
Het delen van verhalen en ervaringen is de motor van de verandering die we willen bereiken.
Juist in concrete ervaringen zit informatie die we nodig hebben om samen met inwoners meer
te kunnen bereiken. In de complexe wereld waarin we werken is het nodig dat we weten wat
mensen zelf belangrijk vinden. Door hun ervaringen als uitgangspunt te nemen maken we de
juiste start. Naast verteltafels hebben we ook een online vertelpunt waar jongeren hun
ervaringen en verhalen kunnen delen.

“Het werken met verteltafels heeft me veel houvast gegeven.
Een hele mooie manier om de stem van inwoners en jongeren te
laten horen en er kwesties mee op te pakken.”
-Een lid van de kerngroep Expeditie Enschede-
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Voor de hand liggend werken
In de Expeditie is het de kunst om niet uit te gaan van dat ene verhaal, maar juist te zoeken
naar de belemmeringen en kansen in de samenleving die voor veel mensen belangrijk zijn.
Zodat meer jongeren profijt hebben van oplossingen die gevonden worden. De focus ligt dan
minder op casussen, maar meer op kwesties. Daarom is het nodig dat alle nodige
perspectieven aan tafel zitten en mee doen. Dat noemen we in de Expeditie ‘een lerend
netwerk’. Dit netwerk gaat met elkaar op zoek naar hefbomen, kansen en oplossingen.
Mogelijkheden die eigenlijk heel logisch zijn, oftewel: voor de hand liggend in de
gemeenschap, buurt, straat. Kennis en expertise die nodig is wordt daarheen gebracht.
Vervolgens wordt samen geëxperimenteerd om te ontdekken wat wel of niet werkt.

“Door de Expeditie ben ik anders gaan kijken. Ik begin nu kwesties
te zien en te herkennen, ook al kan ik ze soms nog niet zo scherp
formuleren als nodig is. Ik heb ontdekt wat de waarde is van het
betrekken van inwoners bij een lerend netwerk. Niemand zal
twijfelen aan het verhaal van een moeder of jongere.”
-Een wijkcoach-
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Nu doen wat je morgen
wilt bereiken
Samen werken we aan transformatie. Dat doen we door actief op zoek te gaan naar mensen
die kunnen bijdragen aan een oplossing en kansen zien. Ook maken we verbinding met
initiatieven die al (in de gemeenschap) zijn en zoeken we altijd naar de win-win situatie.
Hoe dat experimenteren eruit ziet weten we niet. Wat we wel weten is dat jongeren en hun
netwerk zelf vaak al veel kennis hebben over wat wel en niet werkt. En dat er al veel gebeurt
in de buurt waar we bij aan kunnen haken of waar we verbinding kunnen maken.

“Ik heb meer mensen leren kennen buiten de wijkteams. Ik kan
vanzelfsprekender met ze in contact treden, omdat ik ze nu
persoonlijk ken. Met de visie en de strategie in mijn rugzak
ga ik het gesprek gemakkelijker aan.”
-Een wijkcoach-
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We zijn permanent op
College Tour
Bij veranderen is het belangrijk elkaar regelmatig te ontmoeten, kennis te delen, dilemma’s te
bespreken maar vooral ook successen te vieren. Dat doen we binnen de Expeditie in
leerbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de lerende netwerken en alle
betrokkenen bij de Expeditie ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. De leerbijeenkomsten
zorgen er ook voor dat wat er geleerd is, geborgd wordt in het denken en doen van anderen.
Zodat het geleerde zich als een olievlek verspreidt.

“Het overdragen van de visie en de strategie van de Expeditie
binnen de wijkteams was een uitdaging. Het harde werken begint nu
zijn vruchten af te werpen. Er zijn steeds meer collega’s die mee
willen doen. Ik begin nu de olievlekwerking te zien!”
-Een transformatiecoach-
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Van kunstje naar kunde
Hoe kunnen we jongeren het beste betrekken? Hoe kunnen we het beste ervaringen en
verhalen ophalen? En hoe kunnen we de veranderstrategie richting transformatie en inclusie
onderbouwen? Om uit te vinden wat wel of juist niet werkt binnen de Expeditie, laten we een
onderzoek doen. Hierbij betrekken we partijen als Saxion, Universiteit Twente, Werkplaats
Sociaal Domein, Nautus en Kennispunt Twente.

“We hoeven minder mensen te overtuigen dan toen we begonnen.
Het idee van de Expeditie wordt meer gedragen door collega’s en
door andere organisaties.”
-Een transformatiecoach-
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Leefwereld als bron
van inspiratie
De transformatie richting een inclusieve samenleving vraagt om nieuw denken en nieuw doen.
Voor veel kwesties is een nieuwe bril en context nodig om belemmeringen op te kunnen heffen.
Daarbij sluiten we aan bij de leefwereld van jongeren en hun netwerk en de mogelijkheden en
initiatieven die daar zich ontwikkelen. Vanuit onze visie en ervaringen (luisteren) ontdekken
we kwesties. Door te experimenteren met oplossingen kunnen we belemmeringen opheffen
en kansen realiseren. De successen, dilemma’s, vragen en kansen delen we op
leerbijeenkomsten. We werken circulair en dat maakt dat we flexibel kunnen inspelen op wat
er nodig is. Al doende leren we en komen we dichter bij ons doel. Zo besmetten we anderen
en ontstaat er een olievlekwerking.

“De Expeditie heeft er voor gezorgd dat ik situaties door een
andere bril bekijk. Door elke keer weer het verhaal te horen,
erover na te denken en het verhaal zelf (op een andere manier)
te vertellen, ontwikkelt de werkwijze zich verder.”
-Een lid van het kernteam Expeditie Enschede
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Contact
Wilt u meer weten over de Expeditie?
Kijk dan op onze Facebookpagina
www.facebook.com/ExpeditieEnschede

Vragen?
Stuur dan een e-mail naar expeditie@enschede.nl

Colofon
Dit is een uitgave van Wijkteams Enschede.
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
Tekst mag alleen met toestemming van
Wijkteams Enschede worden overgenomen.

Tekst
Heleen Hartholt (Expeditie Enschede/Buro Troje)
Juliette Fiselier (Expeditie Enschede/Wijkteams Enschede)
- geïnspireerd door de Snuffelmuizenacademie
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SIR Communicatiemanagement

Vormgeving
Digidee concept creatie emotie

Expeditie Enschede is een initiatief van Wijkteams Enschede
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