
Ludo Schoeters

Met ondersteuning van Charlotte De Winne en Griet Roets

De reis 
van ons leven



Dank je wel

Ik wil graag al de werkmieren van Onze Nieuwe Toekomst vzw uit de grond van mijn hart bedanken.
Dank je wel, Geert Van Hove, voor het delen van jouw wijsheid en het nalezen van onze teksten.
Dank je wel aan het Vlaams Nationaal Agentschap Socrates – Grundtvig 2 Lerende Partnerschappen. 
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Ik ben begonnen als een kleine 
werkmier. Ik was gewoon secretaris. 
Ik was geen baas, geen president. Ik 
was een doodgewoon kernlid dat 
keek hoe anderen president waren. 
Ik heb gezien dat ze steengoed werk 
deden. Ik heb gezien hoe ze fouten 
maakten. Ik heb daar uit geleerd.
Welke fouten hadden we in het 
verleden gemaakt met Onze Nieuwe 
Toekomst als groep?
Eerst hadden we niet geleerd veel 
werk te delen. Iedereen wou al het 
werk graag zelf doen. Iedereen wou 
zijn eigen baas zijn. Daardoor werd 
het plots teveel. We waren geen 
werkmieren. Want we hadden nog 
niet ontdekt dat veel handen het 
werk licht maken.
Daarna hadden we moeilijkheden 
met ondersteunen. We hadden wel 
al geleerd veel te delen. Maar niet om 
ondersteuning te geven en te nemen 
van andere kernleden. We wilden al-
leen ondersteuning van de coachen. 
We leerden dat we als werkmieren 
elkaar moeten wakker schudden. 
Dat je er moet bij blijven. We ont-
dekten dat er nog andere mieren in 
onze nest zaten. Sommigen wilden 
echt samen werken in de nest, met 
andere kernleden én coachen.
Er moest iets veranderen bin-
nen ONT. Ik had geleerd dat je als 

voorzitter niet alles alleen kunt  
dragen.
Dan werd ik verkozen tot president. 
Mijn ploeg maakte ik met allerlei 
mensen die de leiding namen bin-
nen onze organisatie. Bijvoorbeeld: 
een boek trekken, de krant leiden, 
de grote bijeenkomst in goede banen 
leiden,… alle taken verdeeld. Eigen-
lijk hoort iedereen er voor mij bij. 
Iedereen kan eens voorzitter zijn.
Ik wilde een ondervoorzitter. Die 
staat gewoon aan mijn zijde. Door 
dik en dun steunen wij elkaar. Twee 
handen op één buik. We zijn er al-
tijd als we elkaar nodig hebben. We 
leiden samen. 
Nu is iedereen de baas en draagt 
iedereen werk op zijn schouders. 
Dat is zoals samen werken in een 
mierennest. Een hele bende werk- 
mieren zijn we. Een mierennest 
heeft ook een leider nodig. Een 
president van het nest. Maar toch is 
ook iedereen zijn eigen baas. Al do-
ende ontdek je de talenten van de 
andere werkmieren. Ze ontdekken 
zelf dat ze heel wat werk kunnen 
dragen. Ze nemen verantwoordeli-
jkheid. 
Soms is alleen werken ook samen 
werken. Soms moet je eerst voor 
jezelf eens heel goed nadenken. En 
dan aan de groep vertellen wat je 

er van denkt. Zo kan iedereen daar 
nog iets van leren. 
Ik heb de laatste tien jaar veel ont-
dekt van mezelf. Het was mijn eigen 
ontdekkingstocht. De reis van mijn 
leven. Thuis in Mol denk ik. In Gent 
doe ik. Dat is iets nieuw ontdekken. 
Door dat doen, ontdek je nieuwe 
dingen. 
Ik ben door de wijde wereld aan het 
reizen. Eigenlijk ben ik elke dag een 
Wereldreiziger. Elke werkdag. En in 
het weekend ook. Want dan doe ik 
wat ík wil. Ik ga heel veel naar Gent 
waar ik president ben van Onze 
Nieuwe Toekomst. 
In Gent gaat iedereen mee op mijn 
wereldreis. Studenten, coachen, 
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kernleden, mensen uit de straat die 
naar ons machtig levensverhaal ko-
men luisteren. Iédereen gaat mee. 
Het is onze reis. De reis van ons 
leven. Ze willen ons weg steken. 
Maar wij strijden daar tegen. We 
maken tijd voor de ander. Onze 
beweging is met elkaar praten en 
elkaar ontdekken. Dat is nieuw. 
Wat ik zeg en wat ik denk, gaat 
over de toekomst. Onze Nieuwe 
Toekomst. 
Je leert een heleboel andere 
mensen kennen. Niet in een 
kwaad licht. In een goed licht. 
In het licht van je eigen leven 
leiden. Dat heb ik ontdekt. Mijn 
mensen ken ik. Door jaren lang 
met ze mee te gaan. Wij hebben 
een kleine relatie. 
We steunen elkaar. Om ieder-
een zijn plaats te laten vinden 
tussen de mensen in deze 
wereld. Het is mijn levensta-
ak. Ik ontdek altijd en overal 
nieuwe dingen en vooral nieu-
we ménsen! Dat is mijn tal-
ent. Ik pluis bij mijn mensen 
vooral uit wat hun talent is. 
Ik heb bij mijzelf mijn talent 
ontdekt door naar onze be-
weging te komen. Ik schud 
iedereen wakker: je moet sterk staan 
in de wereld rondom je. Dat is mijn 
roeping als voorzitter én als coach. 
Zo ben ik de leider van mijn beweg-
ing. 
Het is een ware ontdekkingsreis. 
Samen dromen ontdekken en waar 
maken. 

Ik zie het hoe en waarom van advocaat worden voor jezelf 
(self-advocacy) in drie grote stappen…

Ik neem jullie nu mee op mijn reis…



Wat heb ik geleerd 
van andere groepen?

Ik heb veel geleerd van groepen van mensen met een verstandelijke beperking in het buitenland. 
Van eender waar kan het zijn. 
Van augustus 2006 tot en met eind juli 2006 kregen we voor de eerste keer de kans om via Grundtvig een 
Lerend Partnerschap op te zetten.
We deden dit samen met drie andere landen in Europa: 
Engeland (de coördinator van het project), IJsland en Ierland.
In elk land hebben we partners gezocht en gevonden.

De titel van ons project was: Empowerment and disability: informal learning through self-advocacy and life 
history (ofwel: Sterk worden/zijn en handicap: informeel leren door samen te werken aan self-advocacy en aan 
onze levensverhalen)

De mensen die in dit project heel veel hebben geleerd, zijn vooral mensen met een verstandelijke beperking  
 die samen werken met onderzoekers van de universiteit: 
• de Universiteit van Dublin, 
• de Universiteit van Reykjavik
• de Open University dichtbij Londen, en
• de Universiteit van Gent. 

We gingen om de 6 maanden op bezoek in één van de andere landen.
Iedere keer was één van onze partners het gastland. 

Ik wil eerst wat meer vertellen over Onze Nieuwe Toekomst vzw in Vlaanderen. 
Wij werken al van bij ons ontstaan samen met Professor Geert Van Hove 
en zijn studenten van de Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent.

Onze Nieuwe Toekomst vzw is een beweging van en voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 
We willen met onze beweging het onrecht bestrijden 
en onze mensenrechten verdedigen. 
Daarom zijn wij advocaten voor onszelf.
Of zelf-advocaten (in het Engels: self-advocates). 
We maken deel uit van de internationale self-advocacy beweging. 

Wat is belangrijk binnen Onze Nieuwe Toekomst vzw?
- We weten heel goed wat we goed kunnen.
- We weten heel goed wat we niet goed kunnen.
- We vragen zelf ondersteuning aan andere mensen en aan elkaar.
- We willen gezien worden als sterke mannen en vrouwen. 



Dankzij ons Lerend Partnerschap bij Grundtvig kunnen we nu de reis met ons leven maken. 
We kunnen uitwisselen met zelf-advocaten van andere landen. 

Op deze bijeenkomsten kunnen we banden smeden. 
Dat brengt het netwerk samen. Al doende leren we veel. 
We moeten bijvoorbeeld dubbel zo hard ons best doen om met elkaar te kunnen praten. 
We praten in verschillende talen, 
We praten in toegankelijke taal omdat er zelf-advocaten aan de vergadering deel nemen.
We maken ook tekeningen om alles beter uit te leggen.

Je bent nooit te oud om te leren! 
Ik heb tot nu toe al heel veel geleerd over de verschillende manieren van samen werken in de 
verschillende landen.
Ik leerde dat het in andere landen soms verkeerd gelopen was omdat de mensen zonder handicap 
de baas spelen.
Ze denken dat zelf-advocaten niets kunnen of weten.
Daarom deden ze het werk in de plaats van de zelf-advocaten. 

Het gaat voor mij niet over macht hebben maar over macht delen.
Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. 
Zo heeft iedereen zijn deeltje macht, en is iedereen een beetje baas, ook over zijn eigen leven. 



Wat heb ik geleerd van anderen 
in mijn groep? 

Je leert bij over ondersteuning van andere mensen. 
Iedereen heeft zijn eigen manier.
We spinnen kleine draadjes onder elkaar.
Zo vormen we een web van kleine relaties. 

Een kleine relatie kan groeien als twee mensen samen iets doen. 
Iedereen kan samen werken. 
Iedereen moet eens met iemand anders samen werken. 
Niemand is onmisbaar.



We doen het niet alleen maar samen. 
Uit de groep putten we veel kracht.

Ik zie twee verschillende manieren van samenwerk-
ing: in een driehoek en in een vierkant. 

Driehoek
1.  De basis van de driehoek is:  

iedereen werkt samen. 
 Toch houden Charlotte en ik de touwtjes in 

handen. 
 Want we leggen de nadruk heel sterk op 

onderzoek. 

2. Charlotte en ik spelen zo veel mogelijk terug 
naar de kernleden. 

 We werken samen met elkaar.  

3.  Ik ben een kernlid, Charlotte is een coach. 
 Er bestaat een wisselwerking tussen een coach 

en een kernlid. 
 We kijken naar elkaar. 

Vierkant
Dit is een andere manier van uitwisselen. 
De extra is dat er zowel stilgestaan wordt bij: “Hoe 
zie ik u?” en “Hoe zie jij mij?”

Hier gaan we de coaches ook aan het woord laten.

Iedereen is verschillend, dus iedereen werkt samen op een verschillende manier. 
Hierbij gaat het niet over jezelf, maar wel over de manier van (samen)werking.

Vragen afvuren op elkaar in groep
Ieder klein groepje is zo’n stukje taart (werkgroepje) 
Ik wil ook weten wat coachen er uit geleerd hebben. 
De coachen weerspiegelen de kant van de maatschappij weerspiegelen.
Leren gebeurt langs twee kanten in een persoonlijke relatie 



Leren - Luisteren
Pas als je naar elkaar luistert, kunnen er dingen gedaan worden!

Luisteren is met twee. 
Ik zie drie manieren van luisteren

Muur: Zo was het heel in het begin van ONT. 
Toen luisterde men niet. 
Op dat moment speelden de coaches de baas.

Zift: We willen wel luisteren, maar we luisteren eigenlijk niet. 
Zo was het in het begin van ONT. 

Dialoog: Dat gebeurt tussen twee mensen die écht naar elkaar luisteren. 
Zo kan je elkaar veranderen door een antwoord te geven. 



Soms wil ik het ook eens hebben over leren luisteren.
Je moet het  leren. 
Je moet het zien, hoe dat moet of niet moet. 
Sommige dingen moet je kunnen leren van elkaar door fouten te maken.
In een groep is dat altijd moeilijk. 
Je moet eens leren stil zijn en luisteren naar wat anderen te zeggen hebben.
Dan pas kun je er over praten. 

Ik heb leren luisteren op mijn levensweg.
Luisteren is nu voor mij een rode draad. 

Luisteren is een ideaal, maar er is ook een realiteit, die het soms moeilijk maakt om het ideaal waar te maken. 

Luisteren 
als ideaal

Tussen twee mensen kan er een relatie 
bestaan. 
Het ideale is dat je kan kiezen welke 
relatie je aangaat. 

- Een relatie waarbij je niet luistert.
 Het gaat dan over punten die je niet 

wil of moet leren.
 Mensen gaan bijvoorbeeld moeilijke 

woorden gebruiken, men gaat zich 
moeien of leggen je plichten op. 

- Een relatie waarbij je wel luistert.
 Hier gaat het dan over punten die je 

moet of kunt leren. 
 Co-onderzoek, rechten bezitten,  

vertrouwen krijgen en begrepen  
worden zijn hier voorbeelden van.

- Een relatie zonder dat je het weet.
 Hier ga je onbewust niets doen, 

zonder het te weten. 



Luisteren 
in de realiteit

In het dagelijks leven zullen beide lijnen 
elkaar voortdurend kruisen. 
Hierdoor zullen rechten en plichten met 
elkaar botsen op mijn levensweg. 
Dat is normaal, dat is menselijk. 
Zonder het te beseffen luisteren we eens 
minder goed of niet naar de ander. 

We moeten stilstaan 
bij wat we doen. 

Dan zal de rode draad 
sterker worden!



Wie ben ik nu eigenlijk 
geworden? 
Ik zie mezelf ondertussen als een advocaat voor mezelf 
binnen mijn beweging. 
Een zelf-advocaat ben je in je binnenste, en dat kan niemand je afpakken. 
Wat je belangrijk vindt, moet je zelf verdedigen. 

Wij zoeken het nog verder dan onze wereld die we kennen.
We willen eens echt binnendringen in de wereld van andere zelf-advokaten. 

Al doende leert iedereen.
Ik heb geleerd om op te komen voor mezelf binnen twee projecten.

We waren eerst allemaal musketiers. 
We schreven samen een boek: Eén voor Allen – Allen voor Eén! Samen strijden 
voor onze rechten als mensen. 
We schreven onze levensverhalen. 
We gaven een andere kijk op alles. 
Niet zomaar een kijk.
Onze kijk!

Daarna vonden we dat er nog meer werk aan de winkel was. 
We wilden het eens hebben over hoe wij als mensen werken. 
We maakten onze verhalen met foto’s van op ons werk en met dingen die 
belangrijk zijn voor ons. 
Ons tweede levenswerk heette Werk aan de Winkel: een Meesterwerk.

Nu zijn we bezig aan ons derde levenswerk: Wereldreizigers. 
We reizen doorheen ons eigen leven. 
We gaan terug in de tijd en maken terug de reis van ons leven. 
Zo leren we onszelf beter kennen, samen met anderen die met ons mee reizen 
in ons verhaal. 
Ontrafel eens jezelf en die andere. 
Maak eens een levensboom. 
Je wortels en je takken. 
En dan nog eens ontrafelen. 
Onze wortels kunnen tegen elkaar groeien. 

Zo leerde ik mijn eigen wereld en die van anderen anders kennen. 
Ik wil jullie een verhaal vertellen over mezelf.
Ik ben iemand anders geworden omdat ik verschillende werelden leerde zien.



De andere bril

Griet had een nieuwe bril. 
Ik vond het een mooi brilletje. 
Griet vroeg waar míjn bril vandaan kwam.
Ik heb een verhaal. Van mijn oude bril. En van 
mijn nieuwe bril. 

Ik kreeg mijn oude bril van mijn nonkel. Ik kon 
niet kiezen. Mijn nonkel had die bril in elkaar 
geknutseld. Ik kreeg die bril toen ik van school 
af kwam. Ik was 18 jaar. Ze maakten mijn bril op 
school kapot. Die gasten. Mijn bril mocht niet 
veel kosten. Ik kreeg die oude bril van mijn non-
kel. Die gasten op school pestten mij. Ze lachten 
mij uit. Ze zeiden PUNKER. Omdat mijn haar 
altijd zo wild stond. Ze zeiden dat ik er als een 

clown uitzag. Voor in het circus. Dus moest ik 
mijn haar heel kort scheren. 

Griet vroeg of ik geen nieuw brilletje wou ko-
pen? 
Coachen zetten ons op het goede spoor. 
Ik wou eens heel hard nadenken over een nieuwe 
bril. 

Een jaar later heb ik zelf beslist. Ik heb Griet 
meegesleurd door de stad. We liepen naar Pearl 
Vision. Mijn nieuwe bril heb ik zelf gekozen en 



gekocht. Dat is helemaal anders. Met die nieuwe bril ben 
ik anders dan anders. Ik zie er anders uit. Ik bén anders. 
Ik zie er nu uit als een geleerde Professor.

In Gent trek ik mij wel iets aan van andere mensen. 
Ik trek mij niet aan van mensen van wie ik last heb. 
Maar in Gent trekken andere mensen zich ook wél van 
mij aan. 
Ze trekken mijn wereld open. 
Het is een wereld van verschil. Ze zetten mij op weg. 
Als ik het niet begrijp, vertellen ze mij het héle verhaal. 

Binnen al onze voorbije projecten wilde ik ook uitplu-
izen hoe onze samenwerking bolde.
Loopt de samenwerking goed of minder goed? Hoe 
komt dat? 
Ik zocht voor mezelf mensen die me daarbij wilden 
ondersteunen.
Daarom zie ik mezelf als een co-onderzoeker. 
Een onderzoeker onderzoekt samen met mij en zoekt 
een antwoord op mijn vragen.

In het begin dacht ik dat ‘wij’ van nature anders zijn dan 
‘gewone mensen’.
Ik wil graag drie voorbeelden geven van samenwerking.

Wat leerde ik uit die drie projecten?

Ludo en Griet: Wat leren we van elkaar als mensen,  
als we elkaar wakker schudden?

Ludo en Dries: Wat leer je als je de sprong maakt naar ons toe?

Ludo en Charlotte: Wat leren we uit onderzoek in een onderzoek? Hoe 
ligt de relatie tussen twee mensen? Wat betekent het om onderzoek te 
doen? We doen onderzoek maar eigenlijk wil ik ook eens zien hoe de 
relaties lopen in het onderzoek. Hoe wordt de macht verdeeld tussen 
die twee personen? Wat leren we van elkaar? Wat leer ik van haar en 
wat leert zij van mij? 



Ik vertel jullie nu een paar dingen die ik heb geleerd.

We moeten samen werken als jij-en-ik. 

Één persoon
Ik: ik in het dagelijks leven
Jij: handicap die ik heb

Ander persoon:
Ik: ik in dagelijks leven
Jij: iemand die spreekt met mij

Je kunt die jij niet afzonderen van ik. Mijn handicap is een deel van mijn persoon. 
Sommige mensen behandelen mij alsof ik alleen de handicap ben. 
Ze zien de persoon niet achter het label. 
De handicap is precies een sticker die op jouw hoofd geplakt wordt. 

Het volgende gaat over ons wereldbeeld.



De drie werelden van Ludo

De twee werelden van Charlotte 

Charlotte: “Ik zie mijn wereld als één geheel, waarbij ik mijn dagelijks leven soms apart zie van mijn leven als 
professionele leven. In het midden ontmoeten Ludo en ik elkaar in het alledaagse leven. Het is mijn persoonlijk 
doel, me een geïntegreerd beeld toe te eigenen.” 

Ludo: “Ik leef in drie werelden. In het midden ligt het alledaagse leven waar we elkaar ontmoeten en dingen 
kunnen delen.” 



De drie werelden van Ludo
Ludo op werk: ik denk er het mijne van

Ik ben een ander man op mijn werk dan de man die ik thuis ben of in Gent als President.
Ik werk in een beschermde werkplaats. 
We hebben monitors en we hebben werkleiders. 
Die controleren ons. 
Ze zien alleen het werk. 
Ze zien ons niet als mensen. 
De bazen denken dat ik niet kan nadenken en passief ben.
Ze behandelen me ook zo.
We moeten stil zijn en zwijgen. 
Als we praten, dan reclameren ze. 
We hebben wel pauzes. Dan mogen we wel praten. 
We hebben op een hele dag 40 minuten pauze. 
Ik kan dat niet veranderen. 
Want ik moet zwijgen. 
En als ik iets zeg, luisteren ze toch niet naar mij. 
Ze spelen baas. Ze spelen met onze voeten. 
Het is andere koek. 
Dat is daar een soep. Een echte heksenketel. 
Ik heb mijn collega’s nog nooit mijn talent kunnen laten zien. 
Want ik kan heel goed nadenken. 
Ze denken dat ik dom ben. 
Maar ik denk er het mijne van. 
In gedachten blijf ik werken. 
Ik praat tegen mezelf. 
Daar word ik dan zelf wijzer van.



Ludo thuis: denken en doen 

Ik maak elke dag een wereldreis. 
Mijn plaats om na te denken is mijn huis in Mol. 
Daar ben ik wie ik ben. 
Mijn denkwereld is mijn koninkrijk. 
Dat is mijn studeerkamer. 
Ik woon niet in een tehuis. 
Ik woon THUIS. 
Ik voel mij thuis in mijn huis. 
Mijn veilig nest. 
Maar ik ben daar alleen. 
De meeste mensen trekken hun van mij niks aan. 
De begeleidsters hebben geen tijd. 
Ze hebben alleen tijd voor een groep. 
Ze hebben alleen een beetje tijd voor elke gast. 
Want elk van de vier gasten krijgen evenveel tijd. 
Ze maken geen tijd ook. 
We kunnen geen relatie bouwen. 
Ik ben alleen.
Soms wil ik een stap in de wijde wereld zetten. 
Soms wil ik eens weg van mijn huis. 
Dan voel ik mij een wereldreiziger. 

Ludo in ONT: denken, doen en dromen

Nadenken is dromen. 
Ik ben een Grote Dromer. 
Ik wil grote projecten waar maken. 
Ik denk na over wat ik wil doén.
Ik wil mijn beweging leiden in Gent. 
Andere mensen wakker schudden.

Ik kan mijn drie werelden niet gemakkelijk doorbreken.
Ik zit daar soms tussen, vast.
Ik kan geen bruggen slaan.
De werelden bij elkaar brengen is voor mij onmogelijk 
Het is een vicieuze cirkel.
Terwijl dat voor de andere persoon wel mogelijk is. 
Die heeft geen sticker op zijn voorhoofd hangen, “gehandicapt”!
Die wordt niet betutteld als een klein kind.
Die kan die werelden wel bij elkaar brengen. 



Droomwerelden
Door onze samenwerking hebben we alle twee macht die we ook kunnen gebruiken.

We kunnen de ander doen nadenken over hoe wij de wereld zien.

Hoe langer Charlotte en ik elkaar kennen, hoe meer ons wereldbeeld van ons allebei 
kan veranderen





Denken en doen doet denken
Het is heel confronterend voor de Ludo die in het midden staat, omdat hij geconfronteerd wordt 
met de twee werelden van het werk en van ONT.

Wereld thuis: denken of doen; begeleider zegt jou wat te doen en speelt de baas. 
De enige vrijheid die je hebt is denken; dat doet denken!

Wereld ONT: denken én doen. 
Nieuwe leden die vastlopen zijn, moeten weer leren denken en doen.
Er is een muur tussen de twee.



Tennisspel
Tennis spelen gaat over denken en doen. 

Soms doen wij ook iets. 
Maar dan niet zo’n grote taken als de coachen. 

Wij doen in onze beweging dingen zoals: geld nakijken, Grote Bijeenkomsten samen 
voorbereiden, levensverhalen schrijven,…

Dan vragen wij ons af: wat heeft dat voor zin? 
Waarom doen wij dat? Wij willen ons laten horen en laten zien.

Maar luisteren ze naar mij? Leren ze er dingen uit?

Soms is de ene baas, soms de andere. 
Dat is een wisselwerking. 
Wie heeft er macht in denken en doen? 
Wie begeleidt en wie steunt? 
Wie is daar dan baas? 

Soms stel ik mij vragen. 
Dan denk ik en dan leer ik daar uit. 
En dan doe ik weer nieuwe dingen. 
Door te doen los je al die vragen op. 
Je zoekt het uit. 
Maar daardoor komen er ook weer nieuwe vragen. 

Dat is een soort tennisspel. 

Het wisselt ook wie de vragen stelt, wie er antwoorden vindt, en wie wat doet.

Misschien vinden we daar allemaal nieuwe toekomst in Onze Nieuwe Toekomst?






