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Er hangt iets in de lucht
Het rommelt in onze samenleving: mensen durven elkaar niet meer aan te spreken 
op straat; er wonen mensen met andere culturen en achtergronden in hun straat, 
met wie ze geen contact hebben; jongeren hangen op de stoep waar ze niet langs 
durven; etc. 

Enkele voorbeelden van gebeurtenissen die mede leiden tot gevoelens van 
onveiligheid. Dit levert spanningen op die persoonlijk zijn en die gedeeltelijk 
veroorzaakt worden door onbekendheid met het andere: onbekend maakt onbemind. 

Met Ludiek gaat het op een andere manier echt ergens over

De ander is eng
Een van de sleutels in het verminderen van de gevoelens van onveiligheid is het 
leren kennen van elkaar. Wanneer mensen van elkaar weten wie ze zijn, zijn ze 
eerder geneigd elkaar aan te spreken. Wanneer je elkaars achtergronden kent, snap 
je beter waarom iemand iets wel of juist niet doet. Je kunt hier dan met elkaar over 
spreken, zonder elkaar direct te veroordelen. Maar de stap om elkaar beter te leren 
kennen is een moeilijke.
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Bewoner oefent in het aanspreken van een “jongere”
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Naar aanleiding van een scène in gesprek met de zaal
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Praat met elkaar
Discussietheater kan goed ingezet worden als onderdeel van een programma om 
mensen dichter bij elkaar te brengen, of om op een laagdrempelige wijze situaties en 
onderwerpen te bespreken. Het samenbrengen van mensen vraagt grote 
inspanningen van buurtwerkers, opbouwwerkers, welzijnswerkers, jongerenwerkers, 
bewonerscommissies en andere betrokkenen. Mensen moeten een reden hebben 
om te komen. 

Ludiek zet de karakters scherp neer, waardoor betrokkenen een uitvergroting van 
zichzelf te zien krijgen, maar ook van de ander. Met behulp van humor komen 
mensen met elkaar in gesprek. Tijdens de bijeenkomst heeft men het ergens over en 
leert men elkaar kennen. Later op straat zal dit er toe leiden dat mensen elkaar 
eerder groeten.

Theater laat het zien
Ludiek heeft een instrument dat mensen helpt om met elkaar in gesprek te gaan 
over voor hun onprettige situaties in bijvoorbeeld de woonomgeving: 
discussietheater. 

Door het uitspelen van korte scènes waarin een spanning ontstaat, laten acteurs 
zien wat er gebeurt. Vervolgens gaan zij, in hun rol, met het publiek in gesprek. Ze 
vragen wat er nu gebeurt en hoe de situatie verbeterd kan worden. Aan de hand van 
de gebeurtenissen in een fictieve straat worden voor bewoners belangrijke 
onderwerpen met humor besproken. 
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Bewoner geeft het voorbeeld

Doe er iets mee
Er kan veel informatie uit discussies komen en het is zaak dit niet verloren te laten 
gaan. Het is raadzaam om in een natraject de punten die door deelnemers 
aangedragen zijn als mogelijke oplossingen, of juist knelpunten, op te pakken. Op 
die wijze kan discussietheater een grote meerwaarde hebben: mensen hebben een 
leuke avond; zij kunnen hun verhaal kwijt; er wordt naar geluisterd en dit wordt 
serieus genomen, want er wordt werkelijk iets mee gedaan.

Heb het ergens over
Discussietheater kan ingezet worden om vele uiteen lopende onderwerpen op een 
laagdrempelige wijze bespreekbaar te maken. Essentie is, dat het om situaties gaat, 
die door mensen en dus gedrag veroorzaakt worden. Op de website www.ludiek.net 
wordt nader ingegaan op twee veelgehoorde onderwerpen die spelen in de 
woonomgeving en waar Ludiek ervaring in heeft opgedaan de afgelopen jaren. Dit is 
het thema omgang tussen jongeren en ouderen (op straat) en de toepassing van 
discussietheater bij het bespreekbaar maken en oefenen van elkaar aanspreken op 
gedrag. 

http://www.ludiek.net
http://www.ludiek.net
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Hielke Ploeg/ Ludiek
brengt inhoud anders

Hielke Ploeg/ Ludiek  Volkerakstraat 5-1  1078 XM Amsterdam
T: 020-6151170  M: 06-22144249  E: hielke@smoelwerk.com  I: www.ludiek.net

KvK: 34329057

Citaten van enkele deelnemers:
ʻAls ik wist dat het zo leuk was, had ik mijn buren ook wel kunnen vragen om mee te 
komen.ʼ
ʻJullie zijn echt goed.ʼ
ʻIk heb in tijden niet zo gelachen. En we hebben het nog ergens over gehad ook!ʼ
ʻKnap hoe jullie mensen weten te boeien.ʼ
ʻHet was zo herkenbaar, ik werd gewoon boos toen ik het jullie zag spelen.ʼ
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Contact
Wil je naar aanleiding van dit themabericht meer weten over de mogelijkheden, 
beschikbaarheid en kosten van Ludiek, neem dan contact op. We denken en 
doen graag met u mee om inhoud anders te brengen en mensen met elkaar in 
contact te brengen. Bel mobiel 06-22144249 of mail hielke@smoelwerk.com.

Hielke speelt inleidende scène bij jongerendebat
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