
Kruising van Kennis
Een methodiek voor volwaardige participatie van 

mensen in armoede die duurzame oplossingen 
garandeert voor het armoedeprobleem. 

Volwaardige participatie van mensen in armoede 
is een voorwaarde om tot efficiënte oplossingen 

voor armoedeproblemen te komen. 
Zij weten wat het is om in armoede te moeten leven. 

Ze hebben ook ideeën over wat nodig is voor een 
meer rechtvaardige samenleving. 

Deze kennis, ervaringskennis, gaan we daarom kruisen 
met de kennis van academici en hulpverleners. 

Zo komen we tot oplossingen die werken op lange termijn. 
Kruising van Kennis zorgt ervoor dat iedereen 100 

procent kan meedenken over manieren om 
maatschappelijke problemen aan te pakken. 

Hulpverleners of vrijwilligers en 
mensen in armoede ontmoeten, 

confronteren en versterken elkaar.



We werken rond een zelfgekozen thematiek. We laten ons daarbij leiden door 
knelpunten die bij het werken met mensen in armoede binnen de organisatie 
naar boven komen. We vertrekken steeds van conrete situaties die door de 

deelnemers aangebracht worden en kruisen elkaars kennis hierover. Bedoeling 
is dat er collectief nagedacht wordt over een problematiek. Op die manier leren 
we hoe we beter kunnen samenwerken. Door eerst afzonderlijk in peergroups te 

werken, leren de deelnemers om niet enkel hun eigen kennis te brengen, maar 
ook om een gezamenlijke kennis op te bouwen. We ontdekken ook dat iedere 

peergroup andere denkwijzen en woorden hanteert. Een pedagogisch team zorgt 
voor een methodiek en begeleidt het hele proces. 
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Wil jouw organisatie haar manier van samenwerken en samen nadenken met 
mensen in armoede verbeteren? Stel je je als hulpverleners ook de vraag hoe een 

betere samenwerking tot stand kan komen met mensen in diepe armoede? 
Ben je bereid om jouw kennis te kruisen met de kennis van mensen in armoede?

We werken graag met je organisatie een 3-daagse vorming op maat uit. 
Plaats en data zijn in overleg te bepalen. ATD Vierde Wereld nodigt mensen in 

armoede uit om deel te nemen. De prijs is afhankelijk van de plaats en het aantal 
mensen in armoede die meewerken. De richtprijs is 2000 euro.

Vorming Kruising van Kennis


