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Tien tot vijftien ‘mensen 
met een verhaal’, die uit 
eigen ervaring weten 
wat het betekent om in 
armoede te leven of uit-
sluiting te ervaren, 
worden uitgenodigd om 
deel uit te maken van 
Luisterkracht.  

Deze ‘mensen met een 
verhaal’ ontmoeten 
elkaar gedurende zes 
maanden regelmatig 
met een procesbegelei-
der. Zij delen hun wijs-
heid, verhalen en erva-
ringen, en werken aan 
onderling vertrouwen. 

Tien tot vijftien lokale 
‘mensen met invloed’ 
worden uitgenodigd om 
deel uit te maken van 
Luisterkracht. Mensen 
met invloed zijn politici, 
wethouders, beleidsma-
kers, leidinggevenden 
uit zorg, dienstverlening 
of bedrijfsleven. 

Het project wordt ge-
lanceerd tijdens een 
grote publieksbijeen-
komst: de ‘mensen met 
een verhaal’ delen hun 
verhalen, wijsheid en 
ervaringen over uitslui-
ting en armoede met 
een groot publiek. 

Luisterkracht gaat van 
start. De ‘mensen met 
een verhaal’ en de 
‘mensen met invloed’ 
ontmoeten elkaar regel-
matig met de procesbe-
geleider. Ze bouwen re-
laties op, vertrouwen en 
delen ervaringen. 

De deelnemers formule-
ren met elkaar de be-
langrijkste thema’s en 
uitdagingen, kiezen de 
twee of drie belangrijk-
ste, en formeren twee 
of drie kleinere werk-
groepen. 

De deelnemers kiezen 
zelf in welke werkgroep 
zij willen meedoen, af-
hankelijk van hun eigen 
interesse en kennis. Er 
wordt geprobeerd om 
iedere werkgroep even 
groot te laten zijn.

De werkgroepen ont-
moeten elkaar maande-
lijks en werken dan 
samen aan het formule-
ren van oplossingen. De 
werkgroepen kunnen 
gezamenlijk starten en 
afsluiten.

De deelnemers van de 
werkgroepen kunnen 
aanvullende bijeenkom-
sten organiseren met 
externe gasten en
experts.  

Tijdens de laatste 
bijeenkomst van de 
werkgroepen wordt 
gereflecteerd op wat er 
is geleerd, welke ver-
volgstappen er worden 
gezet, en wordt de af-
sluitende bijeenkomst 
voorbereid. 

De feestelijke, afsluiten-
de bijeenkomst van 
Luisterkracht vindt 
plaats samen met een 
groot publiek. Succes-
sen en prestaties 
worden gedeeld en 
gevierd. De media is 
hierbij aanwezig. 

Luisterkracht publiceert 
een eindverslag waarin 
zowel proces als inhoud 
wordt gepresenteerd en 
geëvalueerd. 
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