
KWARTIERMAKEN

H E T  V I N D E N  O F  C R E Ë R E N  VA N  G A S T V R I J E  

P L E K K E N  I N  D E  M A AT S C H A P P I J



KWARTIERMAKEN IS EEN MILITAIRE 
TERM

• Een klein deel van het leger loopt voorop om een kampement te bouwen op de plaats waar de 

rest van het leger uiteindelijk moet verblijven.  Kwartiermakers zijn vooroplopers

• Kwartiermakers hebben niet de bedoeling om de mensen die ze begeleiden te veranderen. Ze 

willen graag de omgeving veranderen zodat degenen die worden uitgesloten terug hun plaats in 

de maatschappij kunnen opnemen. 



KENMERKEN VAN KWARTIERMAKEN

• Uitsluiting als vertrekpunt. 

• Gastvrijheid

• Respect voor het verschil.  

• Verwondering. 

• Het onpresenteerbaar lijden presenteerbaar maken



VERSCHIL TUSSEN

kwartiermakers organiseren groepen of activiteiten voor groepen.  Ze letten op het 

groepsklimaat en zorgen ervoor dat geen mensen worden uitgesloten.  Ze letten er op dat de 

groep vooral aandacht blijft hebben voor het verwelkomen van nieuwkomers in de groep.  Ze 

gaan er van uit dat mensen vooral verschillend mogen zijn van elkaar. 

kwartiermakend hulpverleners vertrekken vanuit een individuele begeleiding. Ze vertrekken 

vanuit het verlangen van iemand naar aansluiting met anderen, zowel wat betreft werk, woonst als 

vrije tijd. 



VOORBEELDEN

• Voorbeeld van kwartiermakend hulpverlenen

De man die piloot wil worden van een lijnvliegtuig

• Voorbeeld van kwartiermaken op stadsniveau. 

Enchanté ofwel de hartelijke handelaars.  



MULTILOGEM

• Openbare lokale gespreksgroep. “gem” staat voor gemeenschap. 

Vier sessies

• Jezelf voorstellen vanuit het lokale

• Een spreken vanuit ervaring. Aandacht voor psychische 

kwetsbaarheid (in de definitie van het niet-problematische, aandacht 

voor levensverhaal)

• Zoektocht naar de ervaringen die grondslag zijn voor meningen

• Geen discussie.

• Geen thema

• Geen synthese

• Element van Open Dialogue

multilogem



HET VERHAAL

• Zelf regie hebben over de manier waarop je jezelf wil 

voorstellen, ontdekken om nieuwe rollen te vinden en 

mogelijkheid om te verschuiven van rol

• Jezelf herontdekken op andere assen dan die van 

patiënt/hulpverlening

• Hier in de publieke ruimte wordt het verschil als de 

norm gezien en dus niet langer benauwend behorend tot 

de privéruimte zoals die van het ziekenhuis

• Een man aarzelt om te vertellen. Hij woont in beschut 

wonen…

multilogem



HET VERHAAL

• De rol waarmee je de multilogem instapte kan 

verschuiven naar gelang de gesprekken vorderen.

• Het verhaal van Riet

• Arendt over de publieke sfeer en verhalen

• Multilogem en de liefde

multilogem


