
Los je probleem op zonder ‘hulp’ maar met een 
leermaatje 

Francis: 
Voor sommige pijnlijke of ‘onoplosbare’ situaties doe je beroep op 
professionele hulp: een therapeut, een coach, een mediator, een 
procesbegeleider. Soms is dit terecht, soms gebeurt dit te vlug en 
blijkt achteraf het resultaat niet de verhoopte gevolgen te hebben.  
Een probleem kiezen en wegen zoeken om die op te lossen - om het 
even of de aanleiding een negatieve of een positieve ervaring is - 
blijft in alle gevallen een leerproces. Steun bij het leerproces is van 
harte welkom. De vraag is echter: Aan welke steun heb ik vandaag 
behoefte? Welke steun verstevigt mijn innerlijke, eigen (leer)-
kracht?  72

Een mogelijkheid  die nog teveel ongekend is: een leermaatje.  
Een leermaatje is iemand in je omgeving met wie je regelmatig je 
situatie bespreekt vanuit het perspectief ‘leren de zaken efficiënt en 
effectief aan te pakken’. Het is een goede vriend(in) die op het 
ogenblik dat ze de pet ‘leermaatje’ opzet je helpt de focus te houden 
op je leerproces. Wanneer jullie samenkomen is ze helemaal aanwe-
zig, ze luistert aandachtig, stelt open vragen, maakt je enthousiast 
om aan een werkvraag te werken, blijft bij jou wanneer je toch in de 
put sukkelt en viert met jou je successen.  
Je zult merken dat een leermaatje een geweldige steun is wanneer je 
op een bepaald ogenblik beslist om alsnog beroep te doen op een 
professionele begeleider. Je kunt met haar de keuze van de bege-
leider bespreken, de aangeboden aanpak en de voorlopige resultaten. 
Je kunt met je leermaatje de oefeningen afwerken die de begeleider 
voorstelt.  
Een leermaatje is iemand die zich opstelt als mede-lerende en die je 
steunt op jouw leerweg met als doel dat jij beter leert op jouw 
manier en dat zij beter leert op haar manier. Tegelijk loopt zij bewust 

 Lees meer in Leerrijker worden, het kán!72
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haar eigen leerweg, heeft haar eigen leervragen en deelt haar 
ervaringen, leerpunten en leerwinst met jou. Het is een openhartige 
gelijkwaardige relatie waarbinnen aanbieden en ontvangen op een 
evenwichtige wijze speelt.  
De belangrijkste opdracht van een leermaatje is je te helpen meer te 
leren uit je ervaringen, je twijfels en je vragen. Zij heeft respect voor 
jouw dwingende, dringende vragen. Zij steunt jouw keuzes zelfs al 
zijn het niet haar voorkeuren. 

Peggy: 
Veel van wat je hier vertelt krijg ik van mijn coach. Wat is het 
anders met een leermaatje dan met een coach? 

Francis: 
Het is een gelijkwaardige, wederzijdse relatie, dus zij heeft jou ook 
graag als haar leermaatje,  jij bent voor haar haar leermaatje. Jullie 
zijn vrienden voor elkaar. Net als jij ervaart je leermaatje dat ze 
onderweg is, dat ze in het leven een leerweg bewandelt. Zij weet dat 
ze haar eigen weg heeft af te leggen maar tevens dat ze sneller leert 
wanneer zij haar werkvragen met jou kan delen. Dit betekent dat je 
leermaatje zich noch relationeel, noch professioneel boven jou stelt, 
om het even hoe groot het verschil in opleiding of kennis is. 
Wanneer je leermaatje in het professionele leven een coach of een 
mediator is, zet ze op het ogenblik dat jullie samenkomen dat petje 
af. Er is respect voor ieders inbreng. Die inbreng hoeft niet te 
voldoen aan een of andere professionele norm. Jullie mogen dus 
lekker fouten maken of het ‘onhandig’ aanpakken. Je helpt elkaar 
om oplossingsgerichte vragen te stellen in alle openheid. Het is een 
relatie die veilig aanvoelt. Daarbinnen kun je je kwetsbaar opstellen.  
Een leermaatje hoeft niet perfect te zijn. Er bestaat geen opleiding 
en geen certificaat voor ‘het perfecte leermaatje’. Zij is vooral een 
gewoon mens, net zoals jij. Zij mag ongevraagd advies geven of 
ongezouten haar mening in het midden leggen. Essentieel is dat 
jullie relatie, de band die jullie samen opbouwen, open is en gericht 
op zoveel mogelijk leren.  

© Francis Gastmans -  -185


