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Inleiding
‘Bouw aan begrip’ is een project van #ANTcollectief met Expertisecentrum Dementie Paradox
als inhoudelijke partner, waarbij een escape game rond het thema dementie werd gebouwd.
Het project wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid, Koning Boudewijnstichting,
Nationale Loterij en Stad Gent. De escapegame heeft als doel spelers een onderdompeling te
geven in de ervaring van dementie. Dit vormt het vertrekpunt voor nabespreking en dialoog,
om op deze manier dementie beter te begrijpen. De escapegame richt zich tot diverse actoren
die personen met dementie ondersteunen, alsook tot het brede publiek.
#ANT collectief is een trio met een vat vol leuke ideeën. Het ene idee al wat zotter dan het
andere. Ze wilden de uitdaging aangaan om de escaperoom niet alleen te bouwen, maar in
co-creatie met een enthousiaste en diverse groep vrijwilligers. En zo geschiedde. ANTCollectief lanceerde een oproep en voor ze het wel en goed doorhadden stond een heus ANTbouwteam klaar om samen met hen de escapegame te ontwerpen. Met als resultaat de ‘Tuin
van Victoria’ en (nog in de maak) ‘De Trein van Edgard’.
#ANTcollectief en Paradox zijn bijzonder geïnteresseerd in de impact van dit traject op het
bouwteam. Cathy De Feyter en Evelien Neirynck kregen de opdracht om dit te onderzoeken.
In dit rapport lees je de resultaten van dit onderzoek. We tonen aan welk effect het co-creatief
traject heeft gehad op de bouwers, en op welke manier dit hun inzichten en attitude ten
aanzien van dementie beïnvloed heeft.

1. Aanpak
Op 15 november 2019, op de lancering van de ‘Tuin van Victoria’, kwamen we voor het eerst
in contact met het ANT-bouwteam én met het resultaat, een escape game rond dementie. We
kregen bovendien een eerste indruk van hoe het co-creatieproces verlopen is aan de hand van
foto’s, brainstormposters en prototypes die werden uitgestald. Het enthousiasme en trotse
gevoel van het bouwteam was duidelijk voelbaar.
De conclusies in dit rapport kwamen tot stand via kwalitatieve semi-gestructureerde
interviews. De interviewleidraad werd aangereikt door ANT-collectief (zie bijlage 1). We
selecteerden 16 bouwers voor een interview: 8 vrouwen en 8 mannen. De interviews gingen
door bij de bouwers thuis, op een openbare locatie (bijvoorbeeld in een koffiebar) of via skype
indien de afstand te groot was om te overbruggen. Een interview duurde gemiddeld 45
minuten. Daarna werden de interviews getranscribeerd en verwerkt.
De data werden onderzocht met als doel thema’s identificeren en benoemen die de inhoud
van de data samenvatten. De leidraad van het interview was de basis voor deze thematische
analyse. Kernwoorden en -zinnen werden op post-its genoteerd en geordend om verbanden,
tegenstellingen en overkoepelende thema’s te ontdekken. Hieronder wordt per vraag uit de
leidraad de resultaten van deze analyse beschreven.
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2. Motivatie om deel te nemen
“Ik ken Annelies en wist dus waar ze mee bezig was. Ik verleg zelf graag m’n grenzen af en
toe. Ik wou bewust uit m’n comfortzone treden en ik was enorm nieuwsgierig naar hoe zo
een escaperoom ontstaat en wat het juist is.” [Petra]
De bouwers kwamen op verschillende manieren bij #ANTbouwen terecht. Het collectief deed
een oproep bij spelers van hun escapegame ‘De Kelder’. Een grote aantal bouwers reageerde
(via via) op deze oproep. Anderen op de oproep van Paradox of aangespoord door collega’s
uit de zorgsector: ‘Hey, dat is echt iets voor u’. Een derde groep sprong mee in het project
omdat ze persoonlijk aangesproken werden door Stef, Annelies of Toon. Sommigen waren excollega’s en hadden reeds een idee over hoe de samenwerking zou kunnen verlopen. Eén
iemand dacht te moeten solliciteren om deel te kunnen nemen, en was opgelucht toen
Annelies haar deelnae bevestigde: ‘Kom maar af’.
Het valt op dat alle geïnterviewde bouwers zeer gemotiveerd waren om mee te doen en te
blijven meedoen. Vooral op het moment van de sessies zelf voelden ze zich gemotiveerd om
het beste van zichzelf te geven. Enkelen gaven aan tussen de sessies door nog aan opdrachten
te werken. Wie wou kon dit wel doen, maar de meerderheid van de deelnemers had liever
geen extra thuisopdrachten. Men gaf aan dat een of meerdere sessies missen niet erg werd
bevonden door ANT-collectief, maar dat ze het zelf wel jammer vonden uit vrees iets te missen
of minder connectie te hebben met de groep. Een bouwer gaf aan dat ze net aan alle sessies
wou meedoen om een gevoel van overzicht en controle te behouden. In tegenstelling tot
andere bouwers die het net fijn vonden om het tussendoor te kunnen ‘loslaten’.
Motivatie om in te stappen
We onderscheiden een 5-tal clusters van redenen die mensen aangeven waarom ze in het
project zijn ingestapt. Zelden is het slechts één reden per persoon, meestal gaat het om een
combinatie van drijfveren. Hieronder vind je 5 clusters, in volgorde van vaakst aangegeven
motivatie om deel te nemen:
1. Liefde voor escaperooms/puzzels
Uitgesproken op de eerste plaats staat de fascinatie voor puzzels en escaperooms als drijfveer
om in te stappen. Het valt op dat verscheidene bouwers zelf al met het idee speelden om een
escaperoom te bouwen of hiermee reeds ervaring hadden. Evengoed waren er deelnemers
zonder escape-ervaring die net door dit aspect geprikkeld werden. Drie vrijwilligers gaven aan
zo onder de indruk te zijn van het spelen van De Kelder dat ze zin hadden om met de makers
ervan samen iets te doen.
2. Op zoek naar een uitdaging en de kans om bij te leren
Meer dan de helft van de bevraagde bouwers gaf aan te houden van een uitdaging: ‘Ik vind
het altijd interessant om nieuwe uitdagingen aan te gaan.’ De oproep sprak hen aan omwille
van het feit dat ze iets nieuws konden doen en de kans kregen om zaken bij te leren.
Bijvoorbeeld kennis en vaardigheden ontwikkelen die ze kunnen gebruiken bij het vormgeven
van hun eigen escaperoom of in hun job. ‘De meeste bijscholingen die ik volg voor school
spreken me niet aan. Dit vond ik leuk.’ Deelnemers waren benieuwd naar de aanpak en het
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proces. ‘Met dat ik er zelf al een paar jaar mee bezig ben op een bescheiden niveau, merk je je
eigen kwaliteiten en gebreken. Dus ik was ook vooral benieuwd naar hoe zij dat deden.’
3. Professionele interesse in thema ‘dementie’
Mensen die professioneel verbonden zijn met de doelgroep ‘personen met dementie’ gaven
dit ook aan als drijfveer aan om deel te nemen. ‘Voor mij is het thema echt belangrijk omdat
ik daar mijn ervaring in kon leggen.’ Ze voelden zich aangesproken om hun expertise in te
brengen. Ook wilden ze bijleren over hoe ze een moeilijk thema als dementie toch op een
leuke manier over te brengen.
4. Relatie met ANT-collectief
Er waren een aantal mensen die Annelies, Stef en Toon reeds persoonlijk kenden. Dit gegeven
speelde voor hen zeker (ook) mee om in te stappen. Dit waren vooral ex-collega’s die weten
hoe fijn het samenwerken is met ANT: ‘Samenwerken met Annelies, Toon en Stef was voor mij
een reden om deel te nemen. Ik ben altijd een beetje starstruck als ik die bezig zie en hoor.’ Ze
geven aan stevig onder de indruk te zijn van hun kunnen en wisten dat ze van hen konden
bijleren.
5. Eigen expertise in te brengen
Drie mensen gaven expliciet aan dat ze zich aangesproken voelden om hun eigen kennis en
ervaring in te brengen. Dat ze een nuttige bijdrage wilden leveren. Twee personen vanuit hun
ervaring met de doelgroep ‘dat maakt deel uit van mijn job’ en één iemand vanuit zijn ervaring
met escapegames. ‘Het feit dat ik al veel kamers heb gespeeld, zo een zestigtal, denk ik wel de
ervaring te hebben om te weten wanneer een puzzel al te veel wordt gebruikt.’
Motivatie om te blijven meewerken
Instappen in het project is een ding, het blijven volhouden tot de oplevering is iets anders. Er
zijn een aantal zaken die de motivatie hebben gefaciliteerd. Het gevoel van ‘alles mag en niets
moet’ werd meermaals vermeld en gewaardeerd. Dit verhoogde de intrinsieke motivatie van
de deelnemers. Ze hadden niet het gevoel dat ze daar aan het werk waren voor iemand
anders. Ze kwamen daar om zich te amuseren (en deden dat ook) en om mee te werken aan
een tof project. ‘Elke samenkomst is heel serieus, maar op een speelse manier. Ik voelde direct
dat ik hun aanpak kon appreciëren en dat ik zin had om er deel van uit te maken.’ Elke
deelnemer was daar met z’n eigen rugzakje en drive om deel te nemen aan een frequentie die
het beste uitkwam.
Het engagement was duidelijk afgebakend in tijd en ruimte, wat de vrijwillige bouwers
waardeerden. ‘Nog een motivatie was dat ik het heel leuk vind om als vrijwilliger mee te doen,
maar te weten dat niets moet maar alles mag en dat je vooral je eigen ding kon doen.’ Bouwers
konden zich tijdens de sessies ten volle inzetten, en het tussendoor weer loslaten. Het trio
hield het proces vast. ‘Het was niet altijd helder waar we in het proces stonden, maar dat
moest niet, zij hielden het vast. Dat was fijn.’ Enkele vrijwilligers gaven aan dat hun motivatie
groter was geweest indien ze meer zicht hadden op het werk dat tussendoor gebeurde. In
hoofdstuk 4 en 5 wordt dieper ingegaan op hetgeen ervoor gezorgd heeft dat deelnemers
deelname aan het project leuk vonden.
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3. Wat betekent het om deel uit te maken van en
betrokken te zijn bij #ANTbouwen?
“Het is zoals op een trouwfeest waar je met 12 aan tafel zit en enkel je partner kent en de
rest niet. Maar waar je wel een hele leuke avond beleeft, wetende dat je straks in je eigen
auto stapt en denkt ‘het is leuk geweest’. En zo was dat hier nu ook zo een beetje.” [Koen]
De mate waarin de deelnemers zich betrokken voelen
De bouwers vertelden hoe hun betrokkenheid gegroeid is naarmate het project vorderde. Bij
de start van het project waren er slechts voor een kleine groep bekende gezichten aanwezig,
voor velen was de groep compleet nieuw. De groep was heel divers, mensen hadden
verschillende achtergrond en motivaties om deel te nemen. Sommigen omschrijven het als
een persoonlijke uitdaging om in zo’n groep hun weg te vinden. De verwachtingen waren nog
minder duidelijk bij de start. Naarmate het traject vordert leerden de deelnemers elkaar beter
kennen en hadden ze een duidelijker doel voor ogen: ‘De uitleg van Christian. Dat was heel
begeesterend moment. Hij had iedereen mee. Ik had totaal geen link met dementie. Ik heb een
foto van hem en van de zaal genomen, het moment gecapteerd. Mooi dat het mensen bij
elkaar bracht’.
Het werd deelnemers duidelijker wat ze zelf konden bijdragen om dat doel te bereiken. Ze
namen een rol en verantwoordelijkheid op voor deelaspecten van de escaperoom. Sommige
deelnemers geven aan dat het vertrouwen in zichzelf toenam. Ze werden persoonlijk
benaderd en merkten dat hun ideeën opgepikt werden. Verscheidene deelnemers zeggen dat
ze een hoog cijfer geven aan de mate van betrokkenheid omdat ze tof vonden om in groep
aan de slag te gaan: ‘Iedereen neemt vrijwillig deel. Er is geen concurrentie. Ik had nooit het
gevoel dat iemand bevoordeeld werd. Iedereen was gewoon gelijk: iedereen helpt, iedereen
werkt samen. Echt met één groep iets creëren en afwerken’.
Wanneer de fase van de prototypes aanbrak, werd er verder gewerkt in kleinere groepen en
met minder wissels. De groepen focusten op bepaalde aspecten van de escaperoom: ‘dus we
zaten ook meer op een eilandje te werken. We moesten ons toen niet met een ander element
van het spel gaan bemoeien. Want het moest af geraken. En die mensen zijn ook bezig met
iets. Eens je mee bent in wat ze doen, is er heel veel tijd verloren’. Dit heeft ook een invloed
gehad op de mate waarin deelnemers zich betrokken voelen. Een deelnemer omschrijft het
zo: ‘Soms was ik een buitenstaander. Als mensen een puzzel maakten wist ik niet goed wat er
gebeurde en zou ik zeggen minder dan 5. Als ik dan kijk naar de groep die meer met
inhoudelijke dingen bezig was zou ik zeggen dat ik me daar wel een van de volwaardige leden
voelde en zou ik daar een 8 of zelfs 9 kunnen geven. Dus een gemiddelde van 7 zou ik dan
zeggen voor wat het geheel betreft’.
Deelnemers die een sessie gemist hebben of later aansluiten, geven aan zich soms minder
betrokken voelden. ‘Ik ben twee keer niet kunnen gaan. Toen heb ik wel gemerkt dat ik een
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deel heb gemist. Ook al wordt de boodschap gegeven dat het niet erg is, vond ik het wel
jammer voor mezelf. Dat ik een stuk van het proces gemist heb.’ Verder delen sommige
deelnemers mee dat er een verschil is in de mate dat ze zich betrokken voelden tijdens de
sessies, en er tussenin. ‘Ik denk dat je dan meer tussen de sessies moet bezig zijn met het
project en dat wou ik eigenlijk niet. Ik heb mijn huiswerk wel flink gedaan, maar dat hoefde
voor mij eigenlijk niet.’ Enkele deelnemers zeggen dat ze dit net oké vonden, dat het niet hun
bedoeling was om er tussendoor veel mee bezig te zijn. Dit wordt ook gelinkt aan het werk
dat tussen de sessies door verricht werd door het collectief enkele deelnemers. Voor
sommigen is dit positief omdat het project zo wat meer vooruit ging, anderen vinden het
jammer dat ze niet betrokken waren bij deze stappen.
De meeste deelnemers kijken erg positief terug op hun ervaringen met de groep, maar geven
aan dat er geen nieuwe vriendschappen ontstaan zijn. Ze zouden het niet erg vinden nog eens
samen te werken. ‘Er zijn een aantal mensen die wel een positieve indruk bij mij gemaakt
hebben, ook een negatieve indruk. Beide. Ik heb nu niet meteen de drang om mensen terug te
zien. Tezelfdertijd, indien er nog eens zoiets komt, zou het wel fijn zijn om met die mensen
terug samen te werken’.
Uiten van betrokkenheid
“Ik vond dat wel leuk. Ik heb onmiddellijk de artikels die Annelies op facebook gezet heeft
afgedrukt en op mijn werk tentoongesteld. Ik was er trots op.” [Esra]
Een gevoel dat sterk naar voor komt in de gesprekken is trots en fierheid op het eindresultaat
en de persoonlijke bijdrage. De bouwers zijn benieuwd naar wat er de komende tijd met de
escaperoom zal gebeuren: ‘Het is nu wel geen kindje van me. Maar je helpt mee een verhaal
opbouwen. En je wil natuurlijk wel weten in welke richting dat verhaal verder gaat’. Ze
vertellen hoe ze hun ervaring hebben gedeeld met vrienden en familie, zowel online als
offline. ‘Ik heb vooral de beelden getoond. En als je zo vol energie thuiskomst wil je je verhaal
doen. En dan mijn vrouw die half ligt te slapen wakker maken en enthousiast vertellen’, getuigt
een deelnemer levendig. De betrokkenheid was ook zichtbaar in hoe de deelnemers
tussendoor informatie met elkaar en ANT deelden op sociale media en in de google drive.
Sommige deelnemers wijzen specifiek op hun engagement om een verre verplaatsing te doen
om elke week te komen, alsook de tijdsinvestering die ze vrijwillig deden. Anderen waarderen
de inspanning die bouwers deden voor de groep: ‘Een van de vrijwilligers had op de tweede
bijeenkomst reeds extra moeite gedaan om voor iedereen een gebak te maken. Slechts één
ontmoeting was genoeg om de sfeer van de samenwerking te zetten. Mensen die een extra
effort doen, voor een groep die ze niet kennen gebeurt niet altijd zo snel’.
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Wat heeft ANT gedaan om betrokkenheid te beïnvloeden?
“De vele koekjes, m&m’s, drankjes en koffie… Dat we een deel waren van ANT-bouwen. En
dat we geapprecieerd werden en in de watten gelegd werden. Je voelt dat het niet als
vanzelfsprekend genomen wordt dat je je als vrijwilliger inzet. Dat heb ik zeer zeker gevoeld
en vond ik heel tof.” [Petra]
ANT heeft een positieve context gecreëerd waarin de deelnemers zich erg welkom voelden en
in de watten werden gelegd: ‘Als je toekwam werd je steeds warm onthaald’. De lekkernijen
en de T-shirt met het logo van #ANTbouwen waren betekenisvol voor de deelnemers. De
spelletjes waren een belangrijk bindmiddel om de betrokkenheid in de groep te vergroten.
Een deelnemer getuigt: ‘In het begin was ik wel gesloten in de groep maar na de spelletjes van
Stef kwam ik steeds meer open. Dat heeft mij geweldig geholpen. Ik heb ook nog nooit met zo
een grote groep gewerkt’. Bouwers appreciëren dat er niet alleen waardering werd gegeven
aan individuele resultaten, maar dat ze tezelfdertijd toch ook persoonlijk en individueel
benaderd werden. ‘Hoe ANT de individuen zag in de groep. Bijvoorbeeld tijdens het
toonmoment op het einde, bij de presentatie, deed Toon een korte speech waarin iedereen
heel persoonlijk bedankt werd met een heel persoonlijke anekdote. Dat is iets dat gewoon heel
fijn is.’ Anderen vinden het tof dat hun naam terugkomt in het verhaal van de escaperoom.
Het gevoel dat hun ideeën werden opgepikt door ANT doet deugd. Al geeft een deelnemer
aan dat dit nog wat meer had gemogen. Verder hebben de bouwers een vrijheid ervaren om
zelf te kiezen welke taken of rollen ze wilden opnemen: ‘Waar heb ik nu op dit moment zin in’.
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4. Wat heeft doorheen het proces gemaakt dat je het leuk
vond?
“Ik vind het leuk om iets meer te mogen doen dan enkel aan de zijlijn staan kijken. Ik mocht
gewoon drie uur mijn ding doen. Beetje zoals ‘verhuizen bij vrienden’: hard werken en dan na
de barbeque mag je gewoon naar huis.” [Koen]
Op de avond van de lancering was het enthousiasme duidelijk voelbaar bij de bouwers. Ook
tijdens de interviews blikken ze allemaal begeesterd terug op het project. Ze zijn tevreden met
hun deelname en bestempelen het als een positieve ervaring. ‘Moest het zo heel serieus zijn
aangepakt, had ik waarschijnlijk afgehaakt. Maar ik heb me de avonden zelf fantastisch
geamuseerd. Ik kwam er altijd heel blij terug van thuis.’ Wat ze er juist zo leuk aan vonden is
te linken aan de drijfveer waarmee ze ingestapt zijn. Enkele zaken komen echter bij zo goed
als alle vrijwilliger terug: spelletjes spelen, het creëren, de waardering en een zekere fierheid
en betrokkenheid.
Dé spelletjes
De ‘spelletjes van Stef’ werden door alle bouwers meermaals benoemd als een element dat
deelname aan het traject leuk maakte. Er verscheen een glimlach wanneer bouwers ons
erover vertelden. Iemand beschreef het als ‘het kind in mij kwam terug naar boven, zo
plezant!’. Men gaf aan dat de humor en de spelletjes als ijsbrekers dienden en zo de
samenwerking en constructieve groepsdynamiek faciliteerden. ‘Vooral die hilarische
spelletjes, ik heb die ondertussen ook al gebruikt thuis. Dat maakte de sfeer zo aangenaam.
Op een bepaald moment lagen we allemaal in foetushouding omdat er ‘een krokodil’
voorbijkwam!’ Zelfs deelnemers die eigenlijk niet van spelletjes hielden deden mee.
Voornamelijk omwille van de meerwaarde voor de groep, en niet zozeer omdat ze het zo leuk
vonden. Verscheidene deelnemers gaven aan hier serieus uit hun comfortzone te zijn
gekomen. ‘Als je samenwerkt met mensen die je niet kent, is een ijsbreker belangrijk.’
Erkenning en waardering
Alle deelnemers hebben zich gewaardeerd en erkend gevoeld in hun bijdrage. ‘Het zat in
kleine dingen. We werden goed gesoigneerd.’ Het welkomstgevoel dat gecreëerd werd,
bijvoorbeeld door hapjes en drankjes te voorzien, werd meermaals aangehaald in de
gesprekken. ‘Horen ‘leuk dat jullie er ook zijn’, die dingen maakten me blij.’
Bouwers hadden het gevoel dat hun ideeën werden opgepikt: ‘Vooral het moment dat ikzelf
een bijdrage kon leveren aan de puzzels maakte me blij en ook het feit dat die inbreng ook
opgepikt werd. Ook toen ze zeiden ‘het is goed, we gaan dat zo doen’ vond ik leuk’.
Het creëren
Voor zowel de denkers als de doeners was het creëren duidelijk een element dat het leuk
maakte: ‘Van niet iets maken.’ Praktisch zaken uitwerken en het ‘doen’ was voor sommigen
een verademing na hun dagelijkse ‘denk-job’. Anderen konden zich dan weer helemaal
verliezen in verhalen verzinnen. ‘Ik kwam toen thuis en kon blijven doorgaan met verhalen
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bedenken.’ Dat het tot een afgewerkt product heeft geleid was voor velen een belangrijk
resultaat van een geslaagd project.
Fierheid en betrokkenheid
Vele bevraagden gaven aan heel blij te zijn met het resultaat en een zekere fierheid en trots
te ervaren. ‘Ik ben eigenlijk wel trots op dat project. Ik denk dat iedereen er trots op is.’ Vooral
dat het gelukt was om tot een afgewerkt product te komen werd als heel leuk bestempeld. ‘Ik
wou mee een kamer afleveren met een ‘WAUW-effect’ en ik denk dat het met deze ook gelukt
is.’
Hoewel bijna iedereen een gevoel van fierheid over het resultaat aanhield, zijn alle
bevraagden eerder bescheiden over hun eigen inbreng. ‘Ik werd blij van het resultaat. Mijn
bijdrage was misschien niet zo riant als die van anderen, maar ik heb er wel m’n ding kunnen
doen en ik denk dat zij er ook wel iets aan gehad hebben. Hoe beperkt het ook was.’ Het
samenwerken op zich werd tevens benoemd als een reden waarom het leuk was. ‘Een beetje
zootje ongeregeld, wat het super interessant maakte.’ Vele waren eerste wantrouwig of zo’n
superdiverse groep wel zou werken, maar waren dan aangenaam verrast. Ook het feit dat je
telkens zelf mocht kiezen waaraan je ging werken werd als leuk element vermeld. Ook de rol
van ANT, die zowel de groep begeleidden, meedachten en meewerkten in kleine groepjes
werd als sterkte vernoemd.
Wat minder leuk was
Tijdens de interviews was iedereen eerder voorzichtig in het aangeven van wat hij of zij niet
zo leuk vond aan het verloop van de sessies. Het leuke gevoel overheerste telkens opnieuw.
Toch kwamen er enkele zaken aan bod die door sommigen niet zo leuk bevonden werden.
Zonder dat dit het geheel of hun algemene terugblik overschaduwde.
Zo vonden enkele bouwers, die van nature van structuur houden, het soms met momenten te
chaotisch en niet zo fijn dat ze zelf geen overzicht hadden over het proces. ‘Voor mij was het
vooral te doen om duidelijkheid over ‘wat willen we precies?’’. Iemand gaf aan er niet altijd
het volle vertrouwen in te hebben dat het wel goed ging komen. ‘In het begin sleepte die
workshop wat aan... Tot ongeveer een maand voor de deadline zag bijna niemand het goed
komen als eindresultaat. Je moet er natuurlijk kunnen doorkijken. Maar dat was nogal dicht
tegen de deadline.’ Ook het moment dat er externe testers werden uitgenodigd en een spel
met hen werd gespeeld, kwam naar voor als een minder moment in het traject.
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5. Inzicht en groei in eigen talenten
5.1. Wat heb je tijdens het traject ingezet?
“Ik ga niet uit mezelf zeggen ‘Hey, dat wil ik wel doen’. Annelies heeft me uitgedaagd. Ze
heeft me gevraagd om verschillende vlaggetjes te tekenen. Het was voor mij spannend om ze
te maken en door te sturen. Ik vergelijk mezelf ook graag met anderen. Als ik dan denk hoe
anderen kunnen tekenen, vind ik dat van mezelf nu niet meteen zo’n grote meerwaarde.
Maar zij vindt van wel. En dan ben ik eraan begonnen en had ik opeens keiveel ideeën.”
[Marieke]
Specialisten en generalisten - denkers en doeners
Een deel van de deelnemers omschrijft zichzelf als een generalist, terwijl een andere groep
specifieke ervaring of competenties benoemt die ze ingezet hebben in het traject. Een aantal
deelnemers haalt hun ervaring aan met het ontwikkelen van puzzels en/of het spelen van
escaperooms. ‘Daar ik al een aantal escaperooms gedaan heb, zijn er wel een aantal dingen
waar ik aan denk waar een ander dan weer niet aan denkt.’ Anderen omschrijven hun bijdrage
als hun ervaring met dementie: ‘Er waren mensen in de groep die helemaal geen of weinig
informatie hadden over dementie. Dat was wel leuk om dat te kunnen delen met hen’.
Daartegenover geeft een aantal bouwers aan dat ze breed inzetbaar waren en overal een
beetje konden meedoen: ‘Ik vond het niet erg om daar op mijn knieën te zitten en met
ducktape dozen te plakken. Ik ben niet technisch aangelegd ofzo. (…) Ik had niet het gevoel dat
dit nodig was om te kunnen deelnemen. Het feit dat ze net zoveel helpende handen nodig
hadden om bij die taken te helpen. Dat was nodig om te doen’.
Een volgend onderscheid dat in de antwoorden naar boven komst, is deelnemers die zich
omschrijven als denkers en anderen als doeners. Een grote groep deelnemers geeft aan dat
ze voornamelijk betrokken waren bij het denkwerk tijdens de escaperoom. ‘Ik heb niet het
craftmanship, ik ben meer van het denkwerk’, aldus een deelnemer. Ze vonden het fijn om het
verhaal van de escaperoom te ontwikkelen. Zie zien hun bijdrage in het brainstormen,
concepten bedenken en verbinden, en visualiseren van het verhaal. Een deelnemer vertelt
enthousiast: ‘We hebben dan echt een flow uitgeschreven. Dat was dan hélemaal tof, want
zo’n situaties ontwerpen is echt mijn ding’. Anderen zagen hun sterkte in het oplossen van
problemen, een kritische blik, hun structurerende vaardigheden en behouden van overzicht.
‘Zo een beetje de overziener, wat is hier aan de hand wat kan weggelaten worden en zo
verder.’ Een groepje heeft zich beziggehouden met het ontwikkelen van de handleiding en het
uitwerken van de nabespreking.
Een andere groep heeft een voorkeur voor doen over denken. Ze wilden voornamelijk de
handen uit de mouwen steken en bouwen aan de puzzels voor de escaperoom. ‘Op het
moment dat we konden kiezen tussen praten en brainstormen, of het praktische; koos ik altijd
wel voor het laatste. Gaf me ook het gevoel dat ik iets gedaan heb, dat ik er niet alleen voor
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het plezier was.’ Competenties die ze hiervoor ingezet hebben zijn bouwen, knutseltalent,
tekenen, puzzels creëren en testen en de elektronica voor de escaperoom ontwikkelen. Een
deelnemer geeft aan liever meer betrokken geweest te zijn bij het praktisch uitwerken van de
escaperoom (het doen). ‘Je zag dat bepaalde mensen toch de voorkeur hadden voor bepaalde
taken. Ik wou soms misschien wel liever eens bouwen, maar dat kwam er niet van. Het kwam
er dan toch vaak weer op neer dat ik terecht kwam bij de taken van logisch structureren. (…)
Als er meer kansen waren om ook te bricoleren, zou ik daarvoor gekozen hebben, omdat dat
niet iets is dat ik alle dagen doe.’
Zorg voor de groep
Bij de vraag naar wat welke vaardigheden of talenten ze in tijdens het traject hebben ingezet,
benoemen heel wat bouwers eigenschappen die te maken hebben met zorg voor de anderen
in de groep. Door enthousiast en zot te zijn, en samen plezier te maken wilden bouwers een
positieve sfeer creëren in de groep. Ze benoemen soms ook talenten die niet rechtstreeks te
maken hebben met het ontwikkelen van de escaperoom: ‘Joyce had gezegd 'ik kan goed
chocoladetaart maken.’ Ze hadden alle info in een facebookgroep gedeeld. En bij haar was de
feedback gekomen 'dat is goed om te weten'. En de volgende workshop stond er een
chocoladetaart klaar. Dat is inzetten op talenten’.
Een aantal bouwers halen het talent om zich in te leven aan, bijvoorbeeld om te begrijpen
welke ideeën iemand heeft of door volledig op te gaan in een spel tijdens het traject. Een
andere bouwer benoemt het bewust inzetten op een goede communicatie met anderen om
een open sfeer te creëren. ‘Anderen vooruit helpen’ is een volgend belangrijk engagement.
Dit deden deelnemers door met anderen mee te denken, suggesties of uitleg te geven over
hoe ze iets konden aanpakken. Door te pitchen en ideeën voor te stellen, gaven de bouwers
aan dat ze elkaar hielpen om ideeën te verbinden en zo tot een nog straffer concept voor de
escaperoom te komen. Bouwers genoten van de waardering en complimenten die ze van
anderen kregen: ‘Je voelt de appreciatie. Eens rondlopen bij elkaar en zeggen 'Dat is echt cool'.
Dat doet deugd.’
Belang van eigen bijdrage ten aanzien van de groep
Tijdens de gesprekken deden een aantal deelnemers uitspraken over het belang van hun
bijdrage ten aanzien van de groep. Sommige bouwers zijn erg opgetogen dat een idee een
plek gekregen heeft in de escaperoom. Sommigen geven aan dat iedereen op zijn manier heeft
bijgedragen aan het eindresultaat. ‘Ik zie erg een heel klein steentje geplaatst ergens. Dat is
mijn ding. Een dom idee kan de ander tot een geniaal idee brengen.’ Ze zien het belang van
het engagement van de groep belangrijker dan hun eigen bijdrage. ‘Ik was ook niet
onvervangbaar daarin.’ Deelnemers vergelijken zich met de andere bouwers: ‘Evenredig het
aantal mensen dat er waren denk ik niet dat ik bij de slechtste zat. Zeker ook niet bij de beste.
Er waren er een paar die er uit sprongen.’ Sommigen ervaren dat ze overtroffen werden door
andere deelnemers. ‘Ik zou dat nog altijd zo schrijven maar er wel aan toevoegen dat ik
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blijkbaar niet de enige ben. Dat de mensen mij serieus overklast hebben op dat niveau. Ik dacht
dat ik heel enthousiast was en zo wat zot in mijn hoofd. Maar dan leerde ik Stef kennen…’.
Een deelnemer oppert dat hij iets meer zou gedurfd hebben indien de groep iets kleiner was
geweest. Een andere bouwer vertelt dat door later aan te sluiten er niet meer de mogelijkheid
was om te kiezen welke taken je kon doen. Anderen ervoeren dat sommige taken die
aansluiten bij hun talent tussen de sessies door zijn gebeurd, zoals knopen doorhakken om tot
één verhaal te komen. Ze begrijpen dat de tijdsdruk en de naderende deadline hiervoor de
reden waren.

5.2. Talent in actie brengen
Om talent in actie te tonen is, naast het hebben van vaardigheden die aansluiten bij dat talent,
ook een context nodig waarin dat talent kan getoond worden. ‘Je kreeg ruimte om jezelf te
zijn.’ Deelnemers geven aan dat de manier waarop het proces begeleid werd, ervoor gezorgd
heeft dat ze hun talenten konden inzetten tijdens het traject. Waardering geven voor de inzet
van de deelnemers is een belangrijk aspect van die begeleiding en werd door heel wat
bouwers aangehaald tijdens het gesprek. ‘Het welkomstgevoel als je aanwezig was op de
sessies, een glimlach kan veel betekenen’. Anderen appreciëren dat de feedback en ideeën die
ze deelden opgepikt werden door ANT en de groep. ‘Het ‘gezien worden’ is leuk, dat je gezien
wordt voor uw expertise.’ Verder ook de vrijheid om te kiezen welke taken ze opnamen, en
welke niet: ‘Ik heb het ook nog eens concreet aan hen aangeboden dat ik wilde meewerken
aan de elektronica. Ik mocht aangeven wat ik leuk vond, en zij lieten mij dat ook doen.’ ANT
heeft deelnemers aangemoedigd om een specifieke taken op te nemen, die aansluiten bij hun
talent. Deelnemers werden uitgedaagd en aangemoedigd door ANT en de andere bouwers.
‘Ik voelde – op een of andere manier – dat Annelies dat een goed idee vond. Dat ze dat wel zag
zitten. En ze liet dat ook merken.’ Ze hadden het gevoel vertrouwen te krijgen om dingen uit
te proberen.

5.3. Wat heb je geleerd?
“Voor mij was het interessant en een persoonlijke leerschool. De structuur. Ik ben een en al
chaos. Ik vind daar rust is. Hoe zij het opbouwen: de verhaallijn, de puzzels, hun clusterwerk
dat ze uiteindelijk groeperen en tot een duidelijk geheel maken. Dat was voor mij heel
leerrijk.” [Bart]
Bij de vraag of mensen tijdens het proces iets geleerd hadden startte het antwoord vaak met
‘euh...’ en kregen we uiteindelijk, na doorvragen, twee soorten antwoorden. Enerzijds kennis
en/of vaardigheden die mensen geleerd hebben waarmee ze in hun professionele context aan
de slag willen. Anderzijds situaties die hebben bijgedragen tot persoonlijke groei en tot inzicht
in het eigen functioneren.
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Persoonlijke inzichten en groei
Voor verschillende deelnemers was het (grote) groepsgebeuren nieuw en dit zette hen aan
tot reflectie over eigen functioneren in de groep: ‘Ik ontdekte dat ik volledig in een spel kan
opgaan’. Ook naar samenwerking toe: ‘Ik heb ondervonden dat ik in een grotere groep eerder
wat gesloten ben, tegenover in een kleinere groep ben ik veel opener.’ Hun inzicht is hierover
enerzijds vergroot, maar sommigen geven aan er ook in te zijn gegroeid. ‘Zaken doen met
mensen die ik niet ken zat duidelijk op mijn ‘stretch’.’
De context zette duidelijk ook aan tot creativiteit. Voor sommigen een voorwaarde om het
leuk te vinden. Voor anderen een ontdekking: ‘Ik heb mezelf verrast met m’n creativiteit.’ Vele
bouwers vertellen onder de indruk te zijn van het creatief talent van ANT.
Het ‘bouwen’ was voor twee bevraagde bouwers een volledige nieuw gegeven. Ze geven dan
ook aan dat ze meer technische kennis hebben opgedaan, bijvoorbeeld voor het eerst gaatjes
geboord of een bladzaag gehanteerd. Vooral het vertrouwen krijgen om iets totaal nieuws uit
te proberen wordt als heel positief benoemd. 1 iemand geeft aan het jammer te hebben
gevonden dat ze niet meer de kans kreeg om te knutselen en te bricoleren. Deze ervaring
heeft enkele mensen ook aangezet om na te denken over hoe ze best hun vrije tijd kunnen
invullen. ‘Dat is dan wel een persoonlijke conclusie, ik moet dat wat meer gaan doen.’
Verschillende bevraagden geven aan dat ze nu meer inzicht hebben in de verhaalopbouw, in
storytelling. ‘Aan de hand van die strip moesten we daar wel meer over nadenken.’ Bijna
iedereen geeft aan nu meer inzicht te hebben in de opbouw van een escaperoom. ‘Nu weet ik
beter hoe een escaperoom werkt.’ 1 iemand hoopt hiermee de volgende keer sneller te
kunnen ontsnappen bij het spelen van een escaperoom. Naast persoonlijke groei geven enkele
bouwers aan deze inzichten ook in professionele context te kunnen gebruiken, naar
toekomstige projecten toe.

Professionele groei
Verschillende bevraagden zeggen diverse zaken te hebben bijgeleerd die ze kunnen gebruiken
in hun professionele context. Hoewel ze niet persé met deze insteek zijn ingestapt. Sommige
nieuwe vaardigheden/kennis/inzichten waren dan ook eerder onverwacht, maar wel mooi
meegenomen.
Hetgeen als meest vernieuwende element wordt aangegeven was het hele proces om een
escaperoom te bouwen, de procesopbouw, de storytelling, prototyping en het design
thinking. ‘Ik heb ook bijgeleerd over dat design denken. Hoe begin je daaraan? Hoe bouw je
zoiets op? En het belang van prototypes maken. Het is iets wat ik wel kan gebruiken in mijn
werk.’ Enkele deelnemers geven aan met deze kennis concreet aan de slag te kunnen gaan
met leerlingen of met het bouwen van een eigen escaperoom (niet altijd in professionele
context). Specifiek het prototypen tijdens het proces wordt door enkele bouwers als
interessant nieuwtje benoemd. Dat je moet testen en observeren en dat je niet steeds van je
eigen veronderstellingen mag uitgaan. ‘Ik heb gemerkt dat ik te weinig dingen uitprobeer.’
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Ook de extra ervaring met elektronica en automatisatie wordt door een bouwer aangehaald
als nieuwe kennis. ‘Ik heb dingen gebruikt die ik ervoor nog nooit gebruikt had in het maken
van een escaperoom.’
Verschillende bouwers geven aan dat ze ook veel geleerd hebben rond groepsdynamica.
Vooral diegene die het in hun job ook konden gebruiken hadden hier oog voor. Zaken die ze
meenemen zijn o.a. meer inzetten op spel en enkele brainstormtechnieken. ‘De methodiek
rond het brainstormen, veel spelletjes, hoe motiveer ik een groep, eigenlijk konden die dat alle
drie -Annelies, Toon en Stef- wel heel goed.’

5.4. Heb je zaken gedaan die je vooraf nooit verwacht zou hebben?
Comfort - stretch - panic
Voor sommige bouwers was hun deelname aan #ANTbouwen binnen de comfortzone. Ze
wisten op voorhand goed wat te verwachten, en/of voelden geen druk omdat ze vrijwillig en
in hun vrije tijd deelnamen. Ze geven aan geen grenzen verlegd te hebben, en geen
onverwachte situaties meegemaakt te hebben. Echter, andere bouwers gaven aan bij aanvang
van het traject met heel wat vragen te zitten over het verloop en de aanpak. ‘Wat gaan we
doen? Wie zal aanwezig zijn? Zal ik wel over de nodige vaardigheden beschikken om mee te
kunnen doen?’
Deelnemers vertellen dat ze zijn uitgedaagd om buiten hun comfortzone te gaan.
Voornamelijk het spelen van de spelletjes komen in de antwoorden terug. Bijna elke
deelnemer heeft een foto van een spelletje gekozen ter illustratie van een belangrijk moment
tijdens het traject of van iets dat ze leuk vonden. Vooral het fantasiespel met Stef als piraat is
blijven hangen. De meeste bouwers hebben de spelletjes positief ervaren. Ze vertellen dat
‘het kind in hun terug naar boven kwam’, of dat de mensen in hun omgeving verrast zouden
zijn indien ze hen bezig zagen. Er zijn bouwers die vertellen dat ze in het begin afwachtend
waren, maar dat een positieve en veilige groepssfeer hen overtuigd heeft om toch mee te
doen: ‘Fuck it, ik zal wel meedoen.’ Ze hadden niet verwacht zoveel plezier aan de spelletjes
te beleven. Een minderheid zegt af en toe tegen hun zin meegedaan te hebben, net omdat ze
de goede sfeer in de groep niet negatief wilden beïnvloeden. Dat maakte het moeilijk om hun
grens aan te geven: ‘Af en toe tegen mijn goesting. Op dat vlak heb ik zeker m’n grenzen
verlegd. Ik besefte dat het nodig was om de leuke sfeer in de groep te krijgen.’ Ze vonden het
lichamelijk contact met andere deelnemers moeilijk.
Verscheidene bouwers geven aan dat hun deelname zelfreflectie gestimuleerd heeft.
Sommigen omschrijven het als een confrontatie met zichzelf: ‘nadenken over wat ik goed kan,
en wat ik niet goed kan.’ Een deelnemer vertelt dat de deelname aan het project ervoor
gezorgd heeft dat hij zijn jobinhoud heeft herzien, en dat hij nieuwe mogelijkheden ziet. Hij
wil bijleren over programmeren, wat gestimuleerd werd in de workshops. Een andere bouwer
vertelt dat het confronterend was om te ervaren hoe snel hij zijn mening geeft, en hoe kritisch
hij kijkt. Hij omschrijft die confrontatie als een positieve ervaring. Sommigen zijn verrast door
taken die ze uitgevoerd hebben. Een deelneemster had op voorhand niet verwacht dat ze het
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technische van het bouwen leuk zou vinden. Ze vond het fijn om machines te leren gebruiken.
Verscheidene bouwers geven aan dat ze het maken van de prototypes een verrassende fase
in het traject vonden.
Een veilige maar uitdagende omgeving
Heel wat bouwers hadden veel vertrouwen in de aanpak van ANT: ‘Ze zijn het gewoon om dit
te organiseren. Ze zullen het wel in goede banen leiden.’ Deelnemers omschrijven dat ze een
veilig gevoel hadden tijdens het traject: ‘Bij Annelies was ik op mijn gemak (…) Dat zet u tot
dingen aan die je anders niet zou doen.’ Ze ervaarden de vrijheid om zaken te mogen
uitproberen zonder dat er meteen resultaat verwacht werd. ze appreciëren de uitleg van
Annelies, Stef en Toon en van de andere bouwers. Ook geven sommige deelnemers aan dat
ze hun grens konden aangeven, en dan ze het gevoel hadden dat deze gerespecteerd werd.
Anderzijds geven de bouwers ook aan dat de houding van ANT ervoor gezorgd heeft dat ze
het aangedurfd hebben om iets te doen wat ze nog niet kenden. ‘Stef is daar heel vindingrijk
in. Hij trekt je mee in het verhaal’.
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6. Impact op inzicht en attitude ten aanzien van dementie
6.1. Deelnemers met professionele achtergrond in dementie
“Ik ben kritischer gaan nadenken over mijn werk. Beseffen dat mensen met dementie het
moeilijk kunnen hebben als er nog maar eenvoudig iets uit hun omgeving verzet wordt. Of
wanneer er tijdens het eten over hun hoofden gepraat wordt. Dat wordt zo snel gedaan en
eigenlijk kan dat toch niet.” [Iris]
Bouwers die vanuit hun professionele achtergrond betrokken zijn op het thema hadden niet
verwacht nieuwe dingen te leren wat betreft dementie. En toch geven verschillende
professionelen aan dat dit project hen nieuwe kennis en inzichten heeft bezorgd. ‘Ja, toch wel,
we hebben in het rusthuis niet zo veel ervaring over de beginfase van dementie. In de
thuisomgeving, hoe of wanneer een diagnose gesteld wordt.’ Iemand zegt dat het haar
verbaasde dat mensen met dezelfde kennisbasis er toch een andere visie op nahielden.
Een verrassend effect bij deze groep is dat meer dan 1 professioneel aangeeft nu kritischer
naar diens eigen werking te kijken. Zowel naar het eigen functioneren toe als naar dat van
collega’s. Men schrok soms wel hoe weinig anderen over het thema wisten. ‘Je gaat er van uit
dat iedereen dat weet, maar dat is niet zo, voor dit bepaald onderwerp zijn er nog veel mensen
leek.’
De eerste sessie door Paradox wordt dan ook niet als overbodig beschouwd, ongeacht hun
voorkennis. ‘Die 4 fasen eens opnieuw horen, was een goede opfrisser.’ Mensen zijn door het
proces nog meer aangespoord om hun eigen kennis over te brengen aan anderen. ‘Ik denk dat
ik vooral taal heb gekregen voor zaken die ik al wist.’ Ze hebben het gevoel nu nog meer
handvatten te hebben om het thema bespreekbaar te maken. ‘Dat je het kunt uitleggen aan
anderen, dat je het verhaal brengt.’ Eén iemand zegt een beetje teleurgesteld te zijn omdat
ze haar expertise en ervaring net nog meer had willen doorgeven.
Ze zijn allemaal enthousiast om het project mee verder te helpen verspreiden. ‘Omdat het
gewoon een hele leuke manier is om erover in dialoog te gaan.’ Verschillende professionelen
voelen zich echt getriggerd om nog verder door te gaan met het thema. ‘Ik wil vooral dit thema
verder uitwerken om te gebruiken bij ons op het werk. Zodat het project dus niet zomaar in de
kast verdwijnt.’ Men spoort mensen uit de thuis- en werkomgeving aan om het spel te
ontlenen, zodat het thema nog ruimer bespreekbaar wordt gemaakt. Het valt op hoe mensen
zich tijdens het project gesterkt voelden in hun eigen expertise en overtuiging.
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6.2. Deelnemers met ervaring met dementie omwille van vrienden en familie
“De enige kennis die ik op voorhand had is de ervaring met mijn mémé die erg dement was.
Uiteindelijk is ze ook overleden als 'knaldement’ persoon. Op de eerste sessie heb ik geleerd
dat ik daar al fout zat. Er is niemand dement, of ‘knaldement’. Dat is stigmatisering. We
spreken over een persoon met dementie. En dat is iets wat is blijven hangen.” [Bert]
Hetgeen bij deze groep heel vaak terugkomt is de sensibilisering naar beeldvorming en
taalgebruik toe. Het is duidelijk erg doorgedrongen bij deze groep (én bij de groep die geen
ervaring met dementie had) dat men niet over ‘dementerende’ mag spreken. Dit hebben ze
opgepikt tijdens de uiteenzetting van Paradox, maar kwam ook vaak terug tijdens het proces.
‘De tuin van Victoria toont wat Victoria leuk vindt. Het gaat over een persoon die dementie
heeft, maar niet over de ziekte alleen.’ Men is er ook veel alerter voor als men anderen hoort
praten over de doelgroep en zullen dan ook gaan corrigeren. Er gaat vaker een belletje
rinkelen als het thema aan bod komt.
De uiteenzetting van Paradox wordt door iedereen als een meerwaarde beschouwd ‘Christian
heeft geprobeerd enkele stereotypen te ontkrachten’ en de kennismeting heeft voor
sommigen wel wat nieuwe kennis ingebracht. Enkele bouwers geven aan dat vooral de
professionelen de kennis over dementie hadden en hierop werden aangesproken. ‘Wanneer
er in het proces een inhoudelijk stuk kwam over dementie, werd dit gevraagd aan de mensen
die daar ook een achtergrond in hebben.’
Verschillende bouwers geven aan nu een iets ruimer begrip te hebben, maar niet persé
nieuwe kennis. Dat er toch veel volk met het thema bezig is en dat het veel mensen treft en
niet enkel een kleine groep ouderen. Dat het bovendien ook een impact heeft op het hele
netwerk rond de persoon zelf. ‘Ik ga niet zeggen dat mijn ogen open vielen maar ik heb toch
de details beter leren begrijpen.’
Twee bevraagden kunnen nu ook enkele zaken terugkoppelen en herkaderen als het om hun
eigen familielid gaat. ‘Het besef dat mijn ma altijd aan het foeteren was als ze van haar moeder
(met dementie) kwam. Nu besef ik dat het geen zin had om met mensen met dementie te
discussiëren. Voor mij is dat zo’n beetje een klik geweest.’ Verschillende bouwers geven wel
aan dat als ze opnieuw zullen geconfronteerd worden met een familielid met dementie, ze
wel bruikbare nieuwe inzichten zullen kunnen toepassen. ‘Ik dacht eerst van niet maar nu ik
geconfronteerd ben met de grootmoeder van mijn vriendin -dat het ineens veel erger wordtmerk ik wel dat ik er ineens meer van weet dan daarvoor.’
Iedereen in deze groep vindt het thema zeker een maatschappelijk meerwaarde hebben, maar
dat was toch voor hen niet altijd de belangrijkste insteek om mee te doen of om er iets uit te
halen. Volgens hen is het spel een laagdrempelige manier om dementie bespreekbaar te
maken.
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Verschillende bouwers geven echter aan dat ze twijfelen of mensen door het spelen wel
voldoende het thema gaan doorhebben. ‘Als je nu gewoon de escaperoom zou spelen, heb je
het verhaal een beetje rond dementie. Maar ik geloof dat je het meeste bijleert achteraf.’
Terzelfdertijd vinden bouwers het ook net heel belangrijk dat het spel plezant is en kan
gespeeld worden zonder voorkennis. ‘Tijdens het spel ben je niet met thema bezig en dat is
leuk.’ Meermaals wordt het belang van een nabespreking en een eventuele Train de Trainer
aangehaald. ‘Het moet wel gefaciliteerd worden. Dat die mensen die het gespeeld hebben in
gesprek gaan en dat er dan heel wat naar boven zal komen.’
Voor diegene die als hoofdfocus het ‘escaperoom-bouwen’ hadden, geven eerder aan dat het
geen impact heeft gehad op hun kennis of inzicht op het thema dementie. Ze praten er nu
niet meer over dan voorheen en gaan er zelf niet over beginnen in conversaties. ‘Ik heb niets
nieuws geleerd over dementie, anderen wel.’ Een deelnemer zegt wel tips te hebben
opgevangen om ervoor te zorgen dat hij zelf geen dementie zal krijgen.

6.3. Deelnemers zonder ervaring met dementie
“Ik was er nog nooit mee in aanraking gekomen. Ik had totaal geen link. Ik ben ingestapt
omdat ik een escaperoom wou bouwen, maar werd dan begeesterd door het verhaal over
dementie.” [Bart]
Slechts 3 van de 16 bevraagden geeft aan een complete leek te zijn op vlak van dementie. Als
ze al iemand in de familie hadden met dementie, dan hadden ze er weinig contact mee of
geen belangrijke relatie. ‘Ik had geen ervaring met dementie. Enkele van mijn grootouders
hadden Alzheimer, dat is natuurlijk anders.’
In vergelijking met de vorige twee groepen, geven zij wel unaniem en volmondig aan meer
inzichten en kennis vergaard te hebben doorheen het project en dit ook belangrijk te vinden.
‘Ik heb er nu veel meer begrip voor, als je kennis vergaart rond iets ga je daar ook aandachtiger
voor zijn.’ Ook door hen wordt de uiteenzetting van Paradox als een grote meerwaarde
bestempeld. ‘Ik was daar ook met een blanco kennisblad rond dementie. Dus heel goed dat ze
gestart zijn met uitleg van Christian.’ Zowel door de uitleg als door de kennismeting zijn hun
ogen open gegaan. ‘De kennismeting vond ik vrij choquerend. Voor mezelf was dat een eyeopener.’ Het maken van de puzzels rond de verschillende eigenschappen zorgde ook voor
nieuwe inzichten op vlak van dementie. ‘Het bleek meer te zijn dan iets vergeten of argwanend
te zijn.’
Net als bij de vorige groep is hier vooral ook de impact op taalgebruik en beeldvorming
merkbaar. Het feit dat ze nu heel gevoelig zijn geworden voor het woord ‘dementerende’
geeft iedereen aan tijdens de gesprekken. ‘Als je u zou vergissen dan is het Tourné Generale!’
Algemeen is bij deze drie bouwers de alertheid voor de problematiek zeker vergroot. ‘Je merkt
wel dat als er iets over dementie in de media passeert, je wel er alert voor bent.’
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Een van de deelneemsters zegt nieuwe inzichten te hebben verworven die ze kan inzetten op
haar werk. ‘Ik merk een parallel in omgaan met mensen met een kwetsbaarheid en omgaan
met mensen met dementie. Zaken die ik ook kan gebruiken in mijn omgang/houding naar
kwetsbare mensen in mijn werkcontext.’
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7. De 4C skills
7.1. Communicatie
“Op zich vond ik de woordspeling wel tof: ‘Je bent ANT naderen’. Het bracht een beetje
structuur, maar toch ook op een speelse manier. De Eskimofabriek is groot hè. En ik voelde
me wat onwennig omdat ik niet wist wat me te wachten stond. Dus dat is een goede manier
om die onwennigheid wat weg te werken. Ik voel dat dat wel werkt.” [Annelien]
De manier van communiceren
Het is deelnemers opgevallen dat er verschillende communicatiekanalen werden gebruikt
doorheen het project. Ervaringen werden vastgelegd op foto en gedeeld op sociale media
zoals facebook en instagram, zowel met internen als externen. Ze gebruikten de hashtag
#ANTbouwen. Diezelfde hashtag kwam ook terug in het logo dat gedrukt werd op de T-shirts
die de deelnemers kregen. Enkele bouwers geven aan dat het T-shirt een leuke manier was
om te tonen dat ze deel uitmaakten van de groep. De interne communicatie verliep
voornamelijk via mail en de google drive, waar zowel bestanden, videomateriaal als
gesprekken gedeeld werden. ‘De bedoeling om een dagboek bij te houden… Ik denk dat zo
goed als niemand dat gedaan heeft. Zo’n dingen zijn er niet echt uitgekomen’, wat bevestigd
wordt gezien geen enkele andere deelnemer dit vermeldt.
Deelnemers omschrijven de communicatie die door ANT gebruikt werd als energiek, open,
visueel en origineel. Ze ervaren dat ANT bewust strategieën heeft toegepast om voor een
goede communicatie en open sfeer in de groep te zorgen. Over Annelies vertellen ze: ‘Het viel
me verschillende keren op dat het leek alsof ze gewoon aan praten was tegen ons maar
eigenlijk heel bewust haar woorden aan het kiezen was. Het viel op dat zij daar heel veel talent
maar ook heel veel ervaring mee heeft. Dat straalt er echt van af.’ Ze wijzen op de
complementariteit van Stef, Toon en Annelies; ook op vlak vak communicatie. ‘Hoe ze je
vastnemen… 3 knappe koppen.’ De zelf getekende sjablonen tonen voor hen de originele
aanpak van ANT: ‘De opdrachten werden gegeven op papierkes, allemaal in dezelfde layout,
met een tekening. Heel herkenbaar.’
De meeste deelnemers geven aan dat er voldoende gecommuniceerd werd. Sommigen
deelnemers melden dat het volgen van de communicatie op de verschillende kanalen soms
moeilijk te overzien was.
Verbinding en (on)duidelijkheid
In de gesprekken met de deelnemers over de ervaringen met de communicatiewijze tijdens
het proces, komen twee thema’s bovendrijven: verbinding en (on)duidelijkheid. Heel wat
deelnemers geven aan de de manier waarop er gecommuniceerd werd hen het gevoel geeft
‘part of the team’ te zijn. Er hing een positieve sfeer in de groep en er was weinig schaamte
om zaken te delen of mee te doen. ‘Dat de meerderheid heel vlot met iedereen aan het
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babbelen sloeg, ging heel natuurlijk. Dat werd echt gefaciliteerd door die spelletjes. Er valt echt
een deel van uw schaamte en geremdheid weg. De spelletjes maakte de communicatie vlotter,
een goede losklopper.’ De communicatiekanalen die ANT heeft ingezet, hebben voor
deelnemers de drempel verlaagd om met anderen in verbinding te gaan. Voornamelijk de
energizers en brainstormmethodes worden hier als voorbeeld aangehaald. Deelnemers
voelden zich uitgedaagd door om op een andere manier te gaan nadenken. ANT hielp hierin
door het overzicht te bewaren: ‘toen zag je dat op het einde van een oefening de twee kanten
in elkaar vloeiden. Dat zij voor structuur zorgden.’ Ook deelnemers die zich van nature als
introvert omschrijven, geven aan zich veilig gevoeld te hebben om iets te zeggen. Al werden
ze hierin wel uitgedaagd: ‘Tijdens de sessies gingen we brainstormen waarbij iedereen zijn
gedacht kon zeggen en dat in de groep mocht gooien. Je mening tegen mensen zeggen die je
helemaal niet kent, was voor mij wel een uitdaging. Er werd ook gevraagd om op sociale media
te posten, wat ik anders niet doe’.
Evenwel wordt er meegedeeld dat naarmate het proces vorderde, er steeds meer in dezelfde
groepjes werd gewerkt. De mensen met een expertise in puzzels, en een expertise in dementie
gingen onderling meer samenwerken. Dit zorgde soms voor wat meer chaos: ‘Ieder groepje
had zijn eigen taal. Als er personen uit verschillende groepjes samen kwamen dacht ik wel ‘oei
die communicatie gaat niet zo vlot’. Maar uiteindelijk zijn we er toch geraakt’. Een andere
deelnemer vindt minder aansluiting in de visuele manier van communiceren die vaak gebruikt
werd in de brainstormsessies.
De deelnemers waarderen dat er steeds de mogelijkheid was vragen te stellen aan ANT
collectief of de andere bouwers. Dit zorgde voor duidelijkheid over wat ze konden verwachten
of dienden uit te voeren. Net als de doodle die gebruikt werd om aanwezigheden bij te
houden, en ‘goed dat er af en toe reminders werden gestuurd’. Ook de speelse manier waarop
de sessies werden opgebouwd, en de oefeningen werden begeleid, zorgden voor duidelijkheid
en structuur. Bijvoorbeeld, een sessie werd meestal gestart en geëindigd met een spelletje
wat herkenbaar was voor de deelnemers. Al geven enkele deelnemers aan dat het naar het
einde meer onduidelijkheid was: ‘Soms liep ik op het einde wel wat verloren. Dat ik niet goed
wist of ik nog iets kon doen’. Anderen vermelden dat er in het begin verwarring bestond over
de verwachting dat de escaperoom mobiel moest zijn. Er ging hierdoor volgens hen kostbare
tijd verloren. Een deelnemer geeft aan dat het gebruiken van de Kanban wel even geholpen
heeft: ‘Op een bepaald moment zijn we gestart met een flap aan de muur waarop je kon
aanduiden. Je kon aanduiden als je met een idee bezig was, of je pas begonnen was of klaar
was. En dat was denk ik een manier om er wat meer structuur in te brengen. Maar ik weet niet
of het gewerkt heeft. Ik denk dat iedereen zo bezig was. Een poging tot…’
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7.2. Samenwerking
“Ze hebben mensen van zoveel hoeken samengebracht. Een heel diverse groep samen doen
werken. Ze hebben voor ieder wat wils aangeboden en ze doen samenwerken. Dat is een
kunst. Zeker om een bepaalde dynamiek in die groep te krijgen, dat is een kunst.” [Bart]
De deelnemers vertellen enthousiast dat de begeleiding van ANT een positief effect had op
de samenwerking in het team. Ze uiten bewondering voor de manier waarop Annelies, Stef
en Toon onderling samenwerken om te groep te leiden. Bouwers wijzen erop dat Annelies,
Stef en Toon elkaar goed aanvullen: ‘Dat is vriendschap hé, die drie. Dat is fantastisch om te
zien. Zij dragen dat echt alle drie. Zij hebben met hun drie een groep van veertig man
meegenomen’. Ze vinden het straf dat ANT iedereen het gevoel gaf om een evenwaardige rol
of taak op te nemen. ‘Iedereen kreeg evenveel waardering.’
Verloop van het traject
Op de opbouw van de sessies en hoe die de samenwerking beïnvloed wordt vaak gewezen
tijdens de gesprekken. De bouwers vertellen dat Annelies, Stef en Toon goed voorbereid
waren, en ervaren dat de sessies een bewust gekozen verloop kennen. Ze vermelden ook hier
de spelletjes als katalysator voor een goede samenwerking tussen de deelnemers. In de eerste
sessies als ijsbreker om elkaar te leren kennen en vertrouwen te scheppen: ‘Iedereen heeft
zich al een keer belachelijk gemaakt.’ Naarmate de sessies vorderen vergroten de spelletjes
de samenhorigheid, ook wanneer er in kleine teams gewerkt wordt: ‘tijd om als groep samen
te zijn, omdat het de enige momenten als grote groep was. (...) Het is goed dat ieder met z’n
eigen ding kon bezig zijn, maar toch ook goed om samen ook zo’n moment te hebben’.
Tijdens brainstormsessies waren de spelletjes een manier om groepen te verdelen. De
spelletjes leidden vaak een ideatie-opdracht in, waarbij de groepsleden ideeën uitwisselden
en op elkaars ervaring verder bouwden. Tussendoor wisselden de leden van groepjes, wat
voor nog meer afstemming zorgde. Een ander voorbeeld dat gegeven wordt is het pitchen van
ideeën voor prototypes in grote groep. Het concept van een andere groep horen hielp om
elementen te verbinden tot tot een geïntegreerde opbouw voor de escaperoom te komen.
Verscheidene deelnemers geven aan dat de opbouw van de sessies naar het einde toe iets
chaotischer was: ‘Ik had het gevoel dat er in het begin meer structuur zat in de opbouw van de
sessies. Toen deelden ze de sessies op in verschillende activiteiten met verschillende groepen.
Bij de laatste sessies was het soms gewoon 2 uur doordoen aan iets. Dat was wel anders. Maar
voor mij niet storend.’ Twee deelnemers vragen zich af of de fasen in het proces voldoende
verspreid waren: ‘Is er niet te veel tijd gegaan naar het bedenken van ideeën en te weinig naar
de uitwerking ervan? Het effectief bouwen van de escaperoom? Het heeft te lang geduurd voor
er beslissingen werden genomen.’
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Eigenaarschap
“Het was een mooi voorbeeld van wat co-creatie is, dat gebeurt gewoon, dat organiseer je
niet. Dan gebeuren de magische dingen. Voordat je het weet ben je dingen aan het doen
waarvan je niet wist dat je ze ging doen.” [Koen]
De definitie van eigenaarschap is jezelf ergens over ontfermen en daarbij de volle
verantwoordelijkheid nemen. Deelnemers ervaren dat de verantwoordelijkheden en taken op
een goede manier gedelegeerd werden. Ze vinden het fijn dat ze de vrijheid en ruimte kregen
om zelf initiatief te nemen, en dat ze mochten kiezen welke taken ze opnamen: ‘We laten je
vrij. Wanneer je iets hebt.. kom maar af.’ Aanwezigen werden aangespoord door ANT en de
andere bouwers om aan een opdracht mee te werken. Maar ‘het was altijd oké om te doen
waar jij je goed bij voelt.’ Deelnemers willen elkaar ook die vrijheid geven: ‘Je merkt wel wie
bedreven is. Wie ben ik dan om te zeggen ‘je moet het zo doen’.
Al geven deelnemers ook aan dat de eindbeslissingen genomen werden door ANT. ‘Je kan niet
constant 50 man betrekken in elke stap. Daarom dat het goed is dat zij op momenten tussen
de sessies door knopen hebben doorgehakt.’ Er werd tussendoor heel wat werk verricht door
het collectief. ‘Ze hebben ons daarin bijgestuurd.’ Ook erkennen ze dat het een uitdaging is
om enerzijds deel te nemen aan het gebeuren en bijvoorbeeld bij een groepje aan te sluiten.
Maar anderzijds ook overzicht te behouden zodat je tijdig kan bijsturen. Enkele deelnemers
hebben ervaren dat het overzicht soms zoek was. Ze uiten een nood naar meer overzicht en
structuur. Anderen waren er graag bij geweest toen er tussen de sessies door knopen werden
doorgehakt. Dit vanuit een interesse naar hoe het proces verloopt. Ze tonen echter veel begrip
voor de tijdsdruk en de grootte van de groep, die ze als voornaamste reden aangeven waarom
er tussendoor zoveel werk werd verricht. ‘Er moeten keuzes gemaakt worden. Als je dat met
30 man doet, dan kun je over alles stemmen maar je komt nergens. Het is ergens wel logisch
dat zij dat gewoon op zich hebben genomen. Met hun ervaring die ze ervoor hadden opgedaan
natuurlijk. Ik was daar graag bij geweest maar ik zeg niet dat het daardoor beter zou zijn
geweest.’
De grootte van de groep
Waar alvast iedereen het over eens is, is dat de diversiteit van de groep een grote meerwaarde
is geweest voor het resultaat. ‘We vulden elkaar aan’, ‘Allemaal mensen met een hoekske af,
dus als groep was het heel tof.’ Deelnemers ervaarden een goede flow in de groep: ‘Iedereen
wil naar een doel toewerken’. De samenwerking zorgde voor veel ‘positieve verrassingen.’
De meningen over de invloed van de grootte van de groep op de samenwerking zijn verdeeld.
Deelnemers waarderen de uitdaging die ANT en Paradox aangegaan zijn: ‘Het zou sowieso veel
gemakkelijker geweest zijn voor hen om gewoon met hun 3 een escaperoom rond dementie te
maken, samen met Paradox. Zonder dat daar 40 mensen met duizend verschillende ideeën
komen.’ Voor sommigen was de groep te groot, anderen zien het voordeel in de grootte van
de groep. Een deelnemer vat het krachtig samen: ‘een grote groep is meer werkkracht maar
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moeilijker te regelen.’ De grote groep zorgde ervoor dat er telkens voldoende bouwers
aanwezig waren om te kunnen werken. Sommigen vinden het positief dat ze hierdoor konden
kiezen met wie ze samenwerkten. Ook zorgde het voor een rijkdom aan ideeën: ‘Het is wel zot
om te zien wat wij allemaal gecreëerd hebben, en dan te zien hoe dat het allemaal klopt.’ Er
werden naar het einde toe meer vaste groepen gevormd: ‘Ik heb mezelf steeds tot de
tussengroep gerekend. Je had de diehards escapers en de experten dementie. En dan enkele
mensen zoals ik, er tussenin. Ik ben beetje Homo Universalis. Af en toe me bij beide groepen
gemoeid’. Een deelnemer vertelt hierover: ‘Iedere groep heeft uiteraard zijn eigen talent en
interesse. Je merkt dat ook aan de manier van werken. Ik denk wel dat het positief was dat die
twee aanwezig waren in de groep! De twee uitgangspunten. Dit was zeker een project waar
die twee groepen nodig waren.’
Een deelnemer stelt: ‘Ik ben beter geworden in werken in groep.’ Introverte deelnemers geven
aan dat ze in een kleinere groep een minder afwachtende houding zouden opnemen. Een
aantal deelnemers geeft ANT de tip om voor een volgend project mensen te selecteren op
basis van hun talenten. ‘Hierdoor zouden we misschien sneller kunnen werken.’

7.3. Creativiteit
“Op die manier is het wel laagdrempelig. Je hebt ook wel een leuke tijd. Als je zegt het
speelse van ANT, dat je dat er wel in terugvindt, dat is eigenlijk ook wel in die escaperoom
terug te vinden. Dus misschien is dit wel een beetje hun DNA van ANT.” [Liselotte]
Opbouw van de sessies
Sturing en vrijheid krijgen
De deelnemers ervaren de vrijheid om zelf initiatief te nemen, mee te denken en met de groep
tot oplossingen te komen. Er was ruimte om te experimenten en zaken uit te proberen. ‘Ik heb
steeds gevoeld dat elk idee het waard was om te bekijken en dat vond ik heel tof.’ Deelnemers
vertellen dat alles uit de groep komt, en iedereen mee deed. Deelnemers wijzen dit toe aan
de diversiteit in de groep, waaronder veel creatievelingen, en het feit dat iedereen zich
vrijwillig engageerde en daarom extra gemotiveerd was. Ook voelden mensen zich veilig om
hun idee te delen met de anderen, en ervaarden ze gedeelde verantwoordelijkheid. ‘Dat je
een idee kunt hebben de ene week, maar niet per se de andere week verder moet uitwerken
of helemaal uitzoeken. Dat was helemaal niet. Dat is goed ook voor de creativiteit, wanneer je
ruimte hebt om dat te doen.’
Evenwel vertellen deelnemers dat er wel degelijk sturing was vanuit ANT, maar ‘zonder je dat
je er bij stilstaat’. Alle deelnemers zijn het er over eens dat ANT tijdens het traject een context
gecreëerd heeft dat creativiteit in de groep ten goede kwam. ‘Ze wisten natuurlijk op voorhand
wat ze wilden bereiken, dat is ook een vorm van sturen.’ Dit deed ANT door de juiste vragen
te stellen aan bouwers om hen op weg te helpen. Ze reikten iets aan waar de deelnemers
verder mee aan de slag gingen. Bouwers vertellen hoe ze door de begeleiders aangesproken
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en gestimuleerd werden om een idee verder te verkennen en uit te werken, en dat ze hiervoor
ook verantwoordelijkheid kregen als ze dat wilden.
Opdrachten stimuleren creativiteit
“We gingen vaak aan de slag in groepjes. Op de tafel zie je dat er vanalles ligt. Dat was vaak
zo. We wisselden van groepje en werkten dan verder op wat een ander groepje bedacht had.
Iets wat er al lag, waar anderen al aan gewerkt hadden. Ik vond het ook heel leuk om ideeën
te spuien en dan terug verder te gaan. Iets op te schrijven, waar anderen dan iets mee doen.”
[Marieke]
Tijdens de sessies kregen de bouwers opdrachten van ANT. Deelnemers vertellen hoe dit hen
geholpen heeft om straffe ideeën voor de escaperoom te verzamelen en uit te werken.
Verscheidene deelnemers wijzen op de originele sjablonen die structuur geven en uitdagen
om anders te denken. ‘Doordat je dingen kunt opschrijven in plaats van ze te moeten
voordragen. Daardoor voelen de mensen zich veel veiliger.’ De afwisseling tussen individueleen groepsopdrachten werd ook als helpend ervaren. Bijvoorbeeld individueel een favoriet spel
beschrijven, om dan in groep de elementen die voor iedereen belangrijk zijn te combineren.
‘Dat opent echt je geest. Ik speel liever strategische spelletjes. Als ik een spel moet ontwerpen,
is het dus een grote kans dat er iets strategisch in komt. Maar anderen spelen om andere
redenen. Dat was een mind opener.’ Heel wat deelnemers tonen een foto waarbij ze met
enkele anderen in een kleiner groepje tot een tof idee zijn gekomen voor het verhaal of een
puzzel.
Ten slotte worden ook hier de spelletjes vermeld. Heel wat deelnemers vertellen ons over de
sessie waarin het verschil tussen spel en spelen werd uitgelegd, en hoe vooral de tocht door
‘het regenwoud’ hen verrast heeft en uitgedaagd om anders te gaan denken. De eerste indruk
die de spelletjes op de deelnemers had was vaak verwarring: ‘En waarom moeten we dit nu
doen…?’. Maar daarna werd een spel gekoppeld aan een opdracht voor de escaperoom,
bijvoorbeeld een brainstorm, en geven deelnemers aan dat ze vaak verrast zijn door de
resultaten ervan. Een aantal bouwers heeft ervaren dat de spelletjes naar het einde van het
traject toe minder doelgericht werden ingezet. Sommigen geven aan dat het wel fijn was om
met de hele groep nog eens een spel te doen, in functie van het groepsgevoel. Voor anderen
verstoorde het soms hun taak van dat moment. ‘Eens we aan het bouwen waren was dat
minder. En dan kreeg ik echt de indruk dat het meer mist was, chaos. Ik denk dat ze dat toen
ook zelf hebben gemerkt. Omdat je naar één iets moet toe bouwen. En dat was een beetje
moeilijker.’
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Hoe creatief ben ik?
“Ik heb gemerkt dat ik creatiever ben dan dat ik dacht. Vooral rond die oefening rond
inhoudelijk verhaal. Ik kan normaal enkel associatief denken over bestaande concepten. En
toen kon ik wel over originele en rare zaken nadenken. Dat was een heel tegenstrijdige
vaststelling.” [Petra]
Tijdens de gesprekken reflecteren bouwers over hun eigen creatieve vaardigheden, en
vergelijken ze zich met de anderen in de groep. Een deelnemer vertelt: ‘Ik ben zelf heel
creatief. Maar er waren er bij die nog creatiever waren, nog zotter dan ik! Dat was heel leuk.
Ik dacht vaak ‘wauw, hoe kom je daarbij?’. Heel wat bouwers geven aan dat ze uitgedaagd zijn
op vlak van creativiteit, zowel diegene die zichzelf als creatief omschrijven als degene die dat
niet doen. ‘Ik heb gemerkt dat ik creatiever ben dan ik dacht’. Bouwers hebben gemerkt hoe
ze zelf creativiteit kunnen stimuleren of afremmen: ‘En dan mag je niet te veel kritiek geven,
wat ik wel vaak doe. Ik ga misschien al stoppen, omdat ik zie dat het niet gaat.’
ANT is zelf complementair en heeft alle soorten creativiteit in huis. Vooral Stef wordt vermeld
als de creatieveling in de groep. ‘Een Stef heb je echt wel nodig. Er zijn bijvoorbeeld 2 zotte
ideeën, maar je ziet niet hoe je ze gaat combineren. En dan lijmt hij dat gewoon aan elkaar
alsof dat het niets is. Soms totaal absurd. Maar in heel die absurditeit zit er plots een idee waar
je mee verder kan.’ Kortom, het is de creatieve aanpak van het collectief die voor de bouwers
erg bepalend is geweest voor hun positieve ervaring van het project.

7.4. Kritisch denken
Wanneer we kritisch denken en handelen bevragen, geven de deelnemers aan dat dit
voornamelijk door ANT zelf gebeurde. Zij beoordeelden de ideeën en concepten die
voorgesteld werden, en maakten keuzes. Heel wat van dit werk gebeurde tussendoor. Over
het algemeen voelen de deelnemers zich hier ok bij. Sommigen vinden het fijn dat ANT
overzicht bewaarde en duidelijkheid schiep over de volgende stappen. Ze beamen dat de
grootte van de druk en de beperkte tijd ervoor gezorgd heeft dit noodzakelijk was. Zoals reeds
werd aangehaald geven enkele deelnemers aan dat ze benieuwd zijn naar hoe ANT deze
keuzes gemaakt heeft, vanuit de motivatie om over het begeleiden van zo’n traject bij te leren.
Feedback geven en krijgen
Toch geven de bouwers ook aan dat er altijd de mogelijkheid was om feedback te geven aan
ANT en aan elkaar: ‘We zijn ook dikwijls nog van pad veranderd’. De deelnemers konden zowel
tijdens de sessies als tussendoor vragen stellen en feedback geven: ‘Ik heb een paar keer
achteraf nog een mailtje gestuurd van 'Ik heb er nog eens over nagedacht... Misschien
ontbreekt dit nog...' Je moet het soms een beetje laten bezinken.’ Meerdere deelnemers
stellen dat er rekening werd gehouden met de feedback die ze gaven. Ze vonden het positief
om feedback te krijgen. Soms werden die feedbackmomenten ingebouwd in de sessie: ‘Er
waren verschillende Q&A- momentjes waarbij werk in vraag kon gesteld worden.’ Bijvoorbeeld
door er in groepjes aan te werken en daarna te wisselen, waardoor je op elkaars ideeën verder
werkt. Of door prototypes van puzzels aan elkaar voor te stellen. De deelnemers zagen dit
meer gebeuren tijdens de fase van het ideeën bedenken.
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Door de grootte van de groep en de diversiteit tussen de deelnemers, waren er verschillende
invalshoeken om concepten kritisch te bekijken. Deelnemers zien dit als een meerwaarde voor
het resultaat. Sommigen geven aan dat er veel openheid was in de groep en dat alles kon
gezegd worden. ‘Als constructieve bemoeial heb ik me kunn en uitleven.’ Ze werden
aangespoord door ANT om hun talent voor kritisch denken in te zetten: ‘Nadat ik twee keer
niet geweest was, heeft men mij gevraagd om het resultaat van die twee keren na te lezen en
met een kritisch oog te bekijken. (...) En er werd rekening gehouden met die feedback! Als je
rekening houdt met opbouwende kritiek wordt je eindproduct ook beter.’ Anderen ervoeren
net iets te weinig veiligheid om hun mening te durven uiten. Bouwers zijn tevreden over de
manier waarop ANT feedback gaf. Ze mochten tegenantwoord geven indien ze toch een ander
idee hadden over wat er moest gebeuren.
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8. Dit willen de bouwers nog meegeven aan ANT
We stelden de bouwers nog een laatste vraag: Welke gouden tip wil je ANT nog geven?
“Ik zou hen zeggen dat ze gerust naar iets abstracter mogen gaan, dat ze het kunstzinnige nog
wat meer naar voor mogen brengen. Zodat je het gevoel hebt dat dat ook in een museum zou
passen; dat het ook tijdloos is en dat het door de jaren heen kan gebruikt worden. Het resultaat
is mooi maar moesten we nog meer keren bij elkaar gekomen zijn dan was er misschien nog
meer kunnen uitkomen.” [Joeri]
“Ik vond het wel een tof project.” [Helena]
“Ik hoop dat ze nog zo'n project gaan doen. Afhankelijk van wat ze weer uit hun mouw gaan
schudden, doe ik weer mee. Een hele dikke proficiat voor hoe ze het hebben aangepakt. Ze
moeten niets aan de formule veranderen. Misschien is het niet slecht om te bekijken of het met
een kleinere groep vlotter zou kunnen. Dat de groep 'beheersbaar' is en dat iedereen een even
grote bijdrage kan leveren. Omdat ik soms verloren liep in de grote groep. Misschien ben ik de
enige die er zo over denk.” [Petra]
“Ik denk dat het voor hen wel heel stevig geweest is met momenten. Gouden tip: Slaap
voldoende. Ik zou het interessant vinden voor een volgend project om de druk van het
eigenaarschap meer te delen. Ik denk dat ze nog meer op knopjes kunnen duwen bij mensen
om ze in het werk te zetten. Want ze maakte het ons wel gemakkelijk.” [Koen]
“Het was een aanrader, ik hoop dat het bij hen ook niet stopt. Ze mogen me nog contacteren
voor dergelijke projecten. Het is vrij uniek wat ze gedaan hebben. Ik vind dat ze daar fier op
mogen zijn! Tip? Daag de groep nog meer uit. Durf nog verder te gaan. Ga met de groep op
locatie en challenge ze zo.” [Bart]
“Dat ze het vaker moeten doen. Succes is natuurlijk ook afhankelijk van de deelnemers. Over
de grootte van de groep kan ik niet veel zeggen maar de mengeling ervan was prachtig. Dat
ze een goed team zijn, dat ze goed bezig zijn. Dat de manier van aanpak ook een heel leuke
manier is.” [Esra]
“Wat minder huiswerk voor zichzelf! Ik denk dat ze dat zeer goed aangepakt hebben maar ze
kunnen misschien nog iets meer uit handen geven, ze hebben nu nog veel zelf achter de
schermen gewerkt.” [Iris]
“Het hoeft voor mij niet zo'n grote groep te zijn. Een tip voor als ze nog eens zo'n opdracht
doen: het is misschien niet slecht om heel gericht naar bepaalde profielen te zoeken. Een
kleinere groep zorgt er voor dat je het groepsgevoel meer kunt bewaren, dat mensen nog meer
betrokken gaan zijn. Gedeelde verantwoordelijkheid met de groep.” [Liselotte]
“Liefst ietsje duidelijker zijn van bij de start: ‘dàt gaan we creëren en ’t mag niet groter zijn dan
dat’. Onze ideeën gaan dan ook niet groter zijn dan dàt. Dus daarin de lijnen gewoon wat
duidelijker leggen. In het begin kregen we ook dat blaadje voor je handtekening enz. Er was
wel een bepaalde visie, een bepaalde lijn…maar dat was nog altijd een ruwe lijn. Het mocht
wel iets gedetailleerder zijn om veel vlotter van start te kunnen gaan in het verhaal.” [Gert]
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“Ik vind het eigenlijk heel moedig van hen, zoals het project is verlopen. Zien dat er eigenlijk
heel veel respons op komt, om dan toch te zeggen ‘kom…we gaan ervoor, we doen dat hier,
we zien wel waar we uitkomen’…dat is niet zo vanzelfsprekend. Ze hadden evengoed kunnen
zeggen ‘we gaan er hier 5 of 10 uitkiezen…we houden het simpel’. Maar toch hebben ze de
uitdaging aangegaan. Ik vind dat wel straf. Tip:Misschien de vraag of ze het nog eens opnieuw
zouden doen hé” [Nick]
“Het moet natuurlijk ook niet lijken alsof je op je werk zit…dat vind ik ook niet. Maar het had
veel efficiënter gekund. En het had hen veel minder stress bezorgd, denk ik, als er een soort
backlog was geweest van goedgekeurde ideeën om die dan uit te werken. Dat had ook een
groot verschil gemaakt in betrokkenheid en ook voor de mensen die wat begonnen af te haken.
Maar echt mijn complimenten…ik had het niet beter kunnen doen hé…Er zijn natuurlijk altijd
puntjes voor verbetering vatbaar.” [Reginald]
“Merci. Gewoon merci dat ze die vraag gesteld hebben. Dat we mee konden helpen. Ik kijk uit
naar het volgende. Die drie, dat is zo’n goed team. Moeilijk te beschrijven. Die talenten zitten
zo goed. Ze staan in een driehoek.” [Bert]
“Het was slim van Toon om op het einde iedereen persoonlijk te bedanken. Iedereen heeft zijn
naam eens horen vallen. Het is wel jammer, dat we geen groepsfoto hebben.” [Ivo]
“Dat ze wel moeten blijven wie dat ze zijn. Het zijn geweldige mensen” [Annelien].
“Wat ze zeker moeten weten, is hun waarderende aanpak, dat ze daar echt heel goed in zijn
en dat nog veel meer naar buiten mogen brengen. Dat is echt iets waar zij straf in zijn.”
[Marieke]
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Bijlage 1: interviewleidraad
We willen graag de impact bij het bouwteam nagaan op 2 punten.
● De impact rond het inhoudelijk thema van dementie
● De impact rond het co-creatieproces
Aan het eind zouden we graag antwoord hebben op:
1.

Wat was jouw motivatie om deel te nemen aan #ANTbouwen? (toegevoegd door
onderzoekers)

2.

Wat betekent het om deel uit te maken van #ANTbouwen?
Elk bouwteamlid is gevraagd om doorheen het proces foto’s te maken. Bespreek 1 tot
3 beelden.
- Wat vertelt het beeld?
- Waarom net dit beeld? Wat toont dit beeld dat van belang is voor het
bouwteamlid?

3.

Tijdens de eerste bijeenkomst gaf ieder bouwteamlid aan:
a. Waar hij/zij blij van zou worden?
Waar ben je tijdens het traject blij van geworden? Is wat je vooropgesteld had
vervuld? Wat heeft je verrast?
b. Wat hij/zij goed kan?
Wat heb je tijdens het traject in kunnen zetten?
Wat heb je geleerd? Op welke manier heb je dat geleerd?
Zijn er zaken die je gedaan hebt, die je vooraf nooit verwacht zou hebben?

4.

De eerste bijeenkomst zijn we gestart met een kennismeting rond dementie. Op welke
manier beïnvloedt deelname aan #ANTbouwen begrip en expertise rond dementie?

5.

Wat doorheen het proces heeft gemaakt dat je het leuk vond? Kan je een concreet
voorbeeld geven?

6.

Hoe betrokken voelde je je doorheen het proces op een schaal van 1 tot 10? Wat heeft
daarvoor gezorgd?

7.

De 4 C skills zijn belangrijk voor #ANTcollectief: communicatie, samenwerken,
creativiteit en kritisch denken:
Wat is je tijdens het proces opgevallen
- rond communicatie: bij jezelf? bij anderen? (concrete voorbeelden)
- rond samenwerking: bij jezelf? bij anderen?
- rond creativiteit: bij jezelf? bij anderen?
- rond kritisch denken: bij jezelf? bij anderen?

8.

Wat wil je graag nog meegeven aan ANT collectief? (toegevoegd door onderzoekers)
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