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Voorwoord  
Welkom bij Sharing Stories! 

 

We raden aan om als Verhalen Luisteraar eerst de training voor profes-

sionals of vrijwilligers te volgen bij een organisatie om te leren hoe de 

Sharing Stories methode te gebruiken in een sessie. Deze training 

zorgt ervoor dat de verhalen sessies effectief zijn voor de Verhalen Ver-

teller, de Verhalen Luisteraar en de organisatie. De training bespreekt 

onder andere de volgende onderdelen: 

 Doel van de Sharing Stories methode 

 Instructie over Sharing Stories vertelmethode 

 Instructie van de digitale materialen 

 Omgaan met emoties van Verhalen Verteller 

 Omgaan met emoties van Verhalen Luisteraar 

 Grenzen stellen 

 Privacy en integriteit 

 Steun vanuit de organisatie 

 Omgaan met dementie en andere beperkingen 

 

We raden aan om in een eerste gesprek de Verhalen Vertellers te infor-

meren en bevragen over hun verwachtingen, ervaringen en vaardighe-

den voor de verhalen sessies. Hou ook rekening met bepaalde voor-

keuren van de Verteller wat betreft de Verhalen Luisteraar waaraan hij/

zij aan gekoppeld wordt (bijvoorbeeld: voorkeur voor man of een vrouw, 

of iemand van dezelfde leeftijd) en hoe en wanneer de Verhalen Vertel-

ler wil afspreken.  
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Hoe gebruik je dit boekje? 
 

Dit boekje is samengesteld als onderdeel van het Sharing Stories, Sharing Life 

project. Met dit boekje willen we je als Verhalen Luisteraar een aantal ideeën en 

methodes geven om mensen te ondersteunen bij het vertellen van hun verhalen 

en het opnemen van hun verhalen. Daarnaast geven we je tips voor het  

identificeren van mogelijke verdere interventies voor het verbeteren van de sociale 

en emotionele connecties van de Verteller. 

In dit boekje staat de Stor-E (Sharing Stories) methode kort uitgelegd. We raden 

je aan deze gids te gebruiken naast een speciale trainingssessie met een organi-

satie die je kan ondersteunen bij het gebruiken van deze methode.  

 

De verhalen vertel sessies kunnen worden aangepast aan de behoeften van de 

Verhalen Vertellers. Wat voor de een goed werkt, werkt misschien niet voor ie-

mand anders.  

Wie kan ik contacteren als ik een vraag of probleem heb bij dit project?  

Organisatie: 

            Naam: 

    Telefoon:             

Email: 

“De verhalen sessies zijn vertrouwelijk behalve wanneer je denkt dat de Verhalen 

Verteller  in gevaar is of een gevaar voor zichzelf is” 

! Belangrijk ! 
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Wees een Verteller voordat je een Luisteraar wordt 

We raden je aan om het proces van Verhalen Verteller te doorlopen voordat je de 
Verhalen Luisteraar wordt. Dit kan je helpen de gedachten en gevoelens te  
begrijpen die de Verteller kan hebben wanneer hij of zij je zijn verhaal vertelt. Het 
zal je ook helpen de emoties van de Verteller te begrijpen die tijdens het proces 
kunnen ontstaan. Hopelijk is het ook een leuke ervaring om een keer een  
Verhalen Verteller te zijn. Je kan eventueel je organisatie vragen om je in contact 
te brengen met een andere Verhalen Luisteraar als onderdeel van je training. 

Dit materiaal is ook beschikbaar in digitale vorm; op de website en in de Stor-E 

Tree app. Je kan de organisatie contacteren wanneer je hulp nodig hebt met het 

digitale materiaal. Je kan je digitale vaardigheden ook verbeteren door gratis  

cursussen online. Op Google en YouTube zijn veel filmpjes en instructies beschik-

baar om je verder te helpen. 

Ook voor de Verhalen Verteller kan het interessant zijn om zijn of haar digitale 

vaardigheden te verbeteren. Je kan hem of haar helpen om het verhaal online te 

zetten in de Stor-E Tree app, te e-mailen naar familie of vrienden of de website 

van Sharing Stories te bezoeken. Digitale technologie aanleren werkt vaak het 

beste als er een specifieke behoefte of doel voor is. 

Kijk op de website voor meer informatie:  

https://www.story-tree.eu/nl 

Het verbeteren van je vaardigheden 

Training Gevolgd? 

Grenzen stellen  

Privacy en integriteit  

Omgaan met dementie en andere beperkingen 
 

Instructie van digitale materialen  

Help de Verteller zijn/haar digitale vaardigheden te verbeteren 

De organisatie zal je onder andere informeren over de volgende onderdelen: 
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Je bent een Verhalen Luisteraar en je zal naar verhalen verteld door Verhalen  

Verteller gaan luisteren.  

Je kunt een professional of vrijwilliger zijn voor een bepaalde organisatie.  

Waarschijnlijk krijg je een training van de organisatie om te leren hoe je samen met Vertellers het 

meeste uit de vertelsessies kan halen. De technieken die in deze methode gebruikt worden, zijn 

gebaseerd op narratieve therapie en succesvolle verhalen vertelprojecten. Het doel van de vertel-

sessies is om samen met een Verteller elementen in zijn of haar verhaal te ontdekken die leiden 

tot interventies om hem of haar verder te helpen. Je kan hierbij denken aan het leggen van nieu-

we contacten of oude relaties nieuw leven in te blazen, om zo meer sociale en emotionele con-

necties te maken.  

De Vertellers zoeken iemand die naar hun verhaal luistert, of ze willen misschien hulp om een ver-

andering in hun leven aanbrengen. Het delen van hun verhaal kan in beide gevallen helpen. Ter-

wijl de Verteller vertelt, luister jij om te kijken of bepaalde onderdelen van het verhaal kunnen hel-

pen de Verteller te activeren, bijvoorbeeld bij het leggen van contacten in de buurt of met familie. 

Dit boekje bevat een aantal activiteiten die je samen kan doen met de Verteller om dit te onder-

zoeken. Het delen van verhalen kan veel moois brengen, voor de Verteller én voor de Luisteraar. 

Voor de Verteller kan het helpen isolement te bestrijden, vriendschappen aan te gaan, een doel te 

hebben, een gevoel hebben deel uit te maken van de geschiedenis, respect, veerkracht en empo-

werment, helpen om zelfvertrouwen en onafhankelijkheid op te bouwen door te focussen op ster-

ke punten en successen. Door het verleden te onderzoeken en ambities te verkennen, kan de 

Verteller nieuwe mogelijkheden ontdekken. Luisteraars kunnen werken aan hun vaardigheden of 

nieuwe vaardigheden opdoen zoals goed luisteren, nieuwsgierigheid, aanpassingsvermogen, ver-

beeldingskracht of inlevingsvermogen. In groepen kan deze methode helpen duidelijkheid te cre-

ëren, vertrouwen op te bouwen en naar elkaar te leren luisteren.  

Het is belangrijk dat jij en de Verteller elkaar respecteren, goed met elkaar kunnen opschieten en 

genieten van elkaars gezelschap. Als je merkt dat er geen klik is of dat het met jou of de Verteller 

niet goed gaat, praat dan met je organisatie. Zij kunnen helpen om de situatie te verbeteren of om 

een nieuwe match te zoeken. 
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Wat is een Verhalen Luisteraar? 



 

 

Goede narratieve gesprekken worden gestuurd of geleid door de belangen 

van de Verteller. De volgende tips kunnen je helpen om de Verteller de con-

trole over zijn eigen verhaal te geven. Bruikbare vragen beginnen vaak met 

hoe, wat, waar, wanneer, waarom, wie en als…? 

Wat is een gesloten vraag? 
 

Een gesloten vraag kan worden beantwoord met een enkel woord of een korte zin. 
 
‘Hoe oud ben jij?' en waar woon je?' zijn gesloten vragen. 
 
Een gesloten vraag kan doorgaans met 'ja' of 'nee' worden beantwoord. 
 
Dit soort vragen zullen de Verteller niet helpen om zich open op te stellen. 

Wat is een open vraag?  
 

Met een open vraag krijg je meestal een lang(er) antwoord. Hoewel elke vraag een lang 

antwoord kan krijgen, zoeken open vragen bewust langere antwoorden, en zijn ze het  

tegenovergestelde van gesloten vragen. 

Open vragen hebben de volgende kenmerken: 

 Ze vragen de respondent om na te denken en te reflecteren 

 Ze zullen meningen en gevoelens als antwoord krijgen 

 Ze geven de controle over het gesprek aan de respondent 

Open vragen 

Wat vind je leuk om te koken? 

Wat was fijn aan je jeugd? 

Waar ging je heen op vakantie? 

Gesloten vragen 

Hou je van koken?  

Had je een fijne jeugd? 

Ging je op vakantie? 

Bemoedig de Verteller met 

open vragen 
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Hier volgen enkele hints en tips om je te helpen actief naar de Verteller te luisteren. Deze 
tips zijn gebaseerd op narratieve therapie technieken. 

Help de Verteller met zijn verhaal 

 Wees nieuwsgierig. 

 Wees geïnteresseerd om dingen te onderzoeken waar je geen antwoord op weet.  

 De verhalen sessies zijn een reis voor zowel de Verteller als de Luisteraar. Er is geen 

‘goede’ manier om op pad te gaan, slechts verschillende wegen om te kiezen… 

 Herken de positieve verhalen die laten zien dat de Verteller succesvol was. Vier deze 

momenten met de Verteller. 

 Ook het meedoen aan dit verhalen project is een bijzonder en succesvol moment 

voor de Verteller. Je kan dit ook vieren met de Verteller.  

 Betrek familieleden of vrienden in de vertel sessie, met toestemming van de  

Verteller en wanneer van toepassing. Familie of vrienden kunnen foto’s meenemen of 

eigen herinneringen toevoegen. Let wel, sommige Vertellers kunnen juist  

terughoudend worden wanneer familie of vrienden de sessies bijwonen.  

 Verken samen met de Verteller welke relaties ze hadden, wat de effecten daarvan 

waren en de betekenis en de context waarin de relaties zijn gevormd.  

 Herken wanneer de Verteller gebeurtenissen vermeldt die gevolgen hadden voor 

verleden, heden en toekomst; verhalen die zijn of haar leven hebben gevormd. 

 Taal is erg belangrijk bij gesprekken. Probeer je taalgebruik aan te passen aan de 

woorden van de Verteller. Bijvoorbeeld; gebruik ‘je neerslachtig voelen’ in plaats van 

‘depressief zijn’ of ‘je eenzaam voelen’ in plaats van ‘eenzaam zijn’. Eenzaam is een 

etiket of een staat van zijn zonder verandering, waar ‘je eenzaam voelen’ een emotie 

of tijdelijk gevoel uitdrukt wat kan veranderen. 
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Actief luisteren en  

Lichaamstaal 

Wees aandachtig en ontspannen 

 

Luister naar de woorden en 

stel je voor wat de spreker zegt 

 

Stel vragen om zeker te zijn  

dat je het begrijpt 

Onderbreek niet en geef geen 

'oplossingen' of 'advies'  

 

Betrek familieleden of vrienden 

bij de sessie, waar  passend en 

met toestemming van de  

Verteller 

 

Kijk samen naar oude foto's 

Kijk naar de spreker en houd 

oogcontact 

 

Let op wat niet wordt gezegd met 

non-verbale signalen of  

lichaamstaal 

Praten met mensen met zintuiglijke beperking en dementia 
 

 Zorg ervoor dat je de aandacht van de Verteller hebt 

 Vraag de Verteller wat het beste werkt voor hem/haar 

 Raak de arm van de Verteller zachtjes aan om de aandacht te trekken zonder de Verteller te 

laten schrikken 

 Identificeer jezelf duidelijk 

 Controleer of je in de beste positie zit om te praten, bv sta niet voor een raam omdat het 

tegenlicht je gezicht kan verduisteren 

 Vermijd luidruchtige plaatsen en achtergrondgeluiden 

 Pas de omstandigheden aan de Verteller aan 

 Spreek duidelijk en iets langzamer, maar schreeuw niet 

 Articuleer duidelijk zonder te overdrijven 

 Houd je gezicht zichtbaar, bedek je mond niet 

 Gebruik gebaren en gezichtsuitdrukkingen om te ondersteunen wat je zegt 

 Herhaal indien nodig zinnen of herformuleer de zin 

 Houd er rekening mee dat communiceren hard werken kan zijn, neem daarom regelmatig pauzes 

 Schrijf dingen op, experimenteer met letters van verschillende grootte, gekleurd papier en  

pennen 
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Wat te doen als de Verteller van streek raakt? 

 
Houd een veilige emotionele  

en fysieke afstand 
 

 Zorg ervoor dat je je grenzen 
aangeeft 

 Wees je bewust van je eigen 
lichaamstaal en die van de 
Verteller  

 Let op tekenen van misbruik 

 Ga voor de zekerheid bij een 
uitgang zitten 

 Als de Verteller niet kalmeert, 
beëindig de vertel sessie 

 Neem contact op met je  
organisatie over hoe je veilig 
kan blijven 

 Bespreek alles wat je zorgen 
baart met de organisatie 

 
ABCD-Waardigheidsmodel door 

Harvey Chochinov 
 
Houding:  
Hoe zou ik me voelen als ik in de 
situatie van de patiënt zit? 
 
Gedrag:  
Professioneel gedrag naar  
patiënten toe is altijd met respect 
en vriendelijkheid. 
 
Mededogen:  
Ervaar een zekere mate van  
identificatie met de patiënt. 
 
Dialoog:  
“Ik kan me alleen maar voorstellen 
wat u moet doorgaan." 
 
“Wie kunnen we erbij halen om u 
te helpen in deze moeilijke tijd?"  
(Bijvoorbeeld zorgspecialisten, 
spirituele ondersteuning, sociaal 
maatschappelijke hulp,…) 

 

Ken je eigen grenzen 

 Luisteraars kunnen ook 
negatief beïnvloed worden 
door verdrietige of  
traumatische verhalen. 

 Identificeer je eigen  
emotionele triggers voordat je 
een Luisteraar wordt. 

 Raadpleeg uw organisatie. Je 
kunt aangeven dat je dat je je 
niet prettig voelt bij bepaalde 
onderwerpen. 

Een groepssessie met 
Verhalen Vertellers 

 
Denk bij een groepssessie na 
over zitplaatsen, versnaperingen, 
volgorde van vertellen, …  
 
Vraag een tweede Luisteraar om 
te helpen voor het geval dat een 
Verteller van streek raakt.  

Stel de Verteller gerust  

Geef aan dat verdrietig worden niet erg is 

Geef de Verteller tijd en ruimte om verdrietig te zijn 

Laat  weten dat jullie er niet over hoeven te praten 

Zoek en verken de positieve elementen van het verhaal 

Zorg voor afleiding; zet een kopje thee 

Wees empathisch en authentiek 

Vul geen stiltes in 

Oordeel niet 

Probeer geen "goed" advies te geven 

Wees bewust van je rol als Luisteraar 

en de beperkingen daarvan.  

Raad de Verteller aan professionele 

hulp te zoeken indien nodig. 
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Op de volgende pagina’s vind je voorbeelden van onderwerpen en vragen die je kan  

gebruiken om samen met de Verteller zijn of haar verhalen en ambities vastleggen. 

Er is geen ‘juiste’ manier om deze onderwerpen en vragen te behandelen. Je kan 

trefwoorden opschrijven, korte notities of langere stukken verhaal. De Verteller wil  

misschien ook opmerkingen toevoegen. 

De vragen hieronder hebben de Vertellers ook in hun boekje, zodat zij de vragen kunnen 

voorbereiden voor de sessies als ze willen. Je kan één bepaald onderwerp uitkiezen voor 

de volgende sessie, zodat de Verteller tijd heeft om na te denken over de vragen. Als er 

iets opvalt in het verhaal, vraag dan aan de Verteller of hij/zij dat verhaal als ‘betekenisvol 

moment’ wil toevoegen. Dan kunnen jullie dat onderdeel dieper onderzoeken in een  

volgende sessie.  

 Is er een moment of gebeurtenis waar ze graag aan terugdenken? 

 Is er iets (een hobby, gebeurtenis) wat ze nog een keer zouden willen doen? 

 Is er iets waarover ze graag meer met iemand anders zouden willen praten? 

 Is er een vaardigheid die ze aan iemand anders kunnen leren? 

Hier zijn enkele thema’s, gevolgd door enkele meer creatieve onderwerpen op de vol-

gende pagina.  

Gespreksonderwerpen 

Carrière Familie Vakantie 

Huisdieren Hobbies Sport 

Jeugd Vrienden Opleiding 
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Je kunt ook creatievere onderwerpen gebruiken, zoals de termen op deze pagina of  

afbeeldingen zoals bergen, bossen of gebouwen. 

Vertel eens een verhaal over: 

 een moment dat je je altijd zult herinneren 

 een moment waarop je trots was 

 een verrassing 

 een tijd waarin je je gelukkig voelde 

 een compliment dat je hebt ontvangen 

 een persoon die invloed heeft gehad op je leven 

 hoe een film of een boek je heeft beïnvloed 

 iets wat je hebt gemaakt of wilt maken 

 een plek waar je je goed voelt 

 de keer wanneer je een regel overtrad 

Creatieve onderwerpen 

Kleding Technologie Dieren 

Bomen Regen Rivier 

Strand Bergen Zon 
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Voorbeelden van vragen die een verhaal kunnen oproepen: 

Uitgebreide vragen 

Zijn er bepaalde herinneringen aan ‘thuis’ die je graag wil  

bespreken? 

 

Wat zijn je herinneringen van ...? 

 

 

Kun je me iets vertellen over een tijd dat je ...? 

(Voeg hier je eigen onderwerp toe) 

 

Wat herinner je je over …  

(voeg je eigen onderwerp toe, zoals ‘je vroege kinderjaren’) 

 

Wat vond je vroeger leuk om te doen? 

 

 

Welke goede herinneringen heb je aan ...? 

 

 

Wat heb je gedaan waar je het meest trots op was? 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 
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Voorbeelden van vragen die de Verteller kunnen aanmoedigen om over 

veerkracht en empowerment te praten: 

  Vragen naar veerkracht 

Wat zijn je sterke kanten? 

 

Op welke uitdagende ervaringen ben je trots of heb je 

succesvol doorstaan? 

 

Welke kwaliteiten heb je van deze ervaring(en) 

geleerd? 

 

Op welk van deze kwaliteiten ben je het meest trots 

om te hebben? 

 

Waar ben je het meest trots op (welke actie) als je die 

uitdagende ervaring(en) herinnert? 

 

Hoe voel je je nu, wanneer je terug denkt aan deze 

kwaliteit van jezelf? 

 

Hoe of wanneer heb je deze kwaliteit laatst nog 

getoond?  

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ? 
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Vragen over betekenisvolle  

              momenten 

 

Je zei dat je vroeger vaak…. (bijvoorbeeld: iets deed, leuk vond,…) 

 Is dit iets waar je meer over zou willen praten? 

 Is dit iets dat je nog steeds leuk zou vinden om te ontdekken? 

 Is dit iets dat je nog een keer zou willen doen? Of meer zou willen 

doen? 

 Is dit iets dat je met anderen wilt delen? 

 

Is dit interessant voor jou? Zouden we hier meer tijd aan spenderen in de 

gesprekken? 

 

Welke impact zou dit betekenisvolle moment van het verleden in jouw 

huidig leven kunnen hebben? 

 

Wat zou je als einddoel van deze vertelsessies willen realiseren? 

 

Hoe belangrijk zou het voor jou zijn als anderen (familie, vrienden) deze 

betekenisvolle momenten in je leven zouden kennen? Welke momenten 

zou je willen delen met hen?  

 

Zou je opnieuw contact met deze persoon X willen leggen?  

 

Je vermeldde je interesse in… Is dit iets waar je meer over zou willen 

praten? 

 

Je had het over ... en dat leek je erg gelukkig te maken. Is dat iets waar 

je meer over zou willen praten? 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

Voorbeelden van vragen die de Verteller en jou kunnen helpen om betekenisvolle 

momenten te herkennen:  

 ? 
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Moedig Verhalen Vertellers aan om hun gevoelens te uiten en te 

delen door hen te vragen foto's, afbeeldingen en voorwerpen te 

laten zien om hen zo te helpen hun verhaal op te bouwen. 

Gebruik van foto’s en voorwerpen 

! GEHEIM ! 
 

Onderzoek heeft aangetoond dat het  

opschrijven van persoonlijke gedachten en 

zorgen, zonder dat iemand anders ze leest, een 

positiever gevoel kan geven. Moedig de  

Verteller aan om de ‘Geheim’ pagina's uit het 

boekje te halen, hun gedachten op te schrijven 

en het ergens privé te bewaren.   

 

Het doel van expressief schrijven is voor de 

persoon zelf. Het hoeft niet door iemand anders 

gelezen te worden om ervoor te zorgen dat 

deze persoon zich beter voelt door het op-

schrijven. Emotionele effecten van het  

opschrijven zijn onder andere het meer  

verdrietig voelen na het schrijven, maar ook het 

wijzer voelen. Daarnaast is dit verdriet kort-

stondig, en tonen mensen zich op lange termijn 

gelukkiger en minder negatief. Er kunnen ook 

veranderingen in gedrag optreden als gevolg 

van expressief schrijven, omdat het opschrijven 

mensen helpt zich beter aan een situatie aan te 

passen.  
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Welke vaardigheden heb je die je met anderen zou kunnen 
delen?  

Bijvoorbeeld; naaien, handwerk, schrijven, tuinieren, timmeren,….Je kan hierbij 
denken aan; het erover praten, het iemand leren, een demonstratie geven…  
Onderzoek heeft dat aangetoond het delen van vaardigheden met anderen een 
positieve invloed kan hebben op zowel emotionele als sociale verbondenheid. 
Breien, brood bakken of houtbewerking zijn een van de vele vaardigheden die de 
Vertellers kunnen delen met anderen, niet alleen fysiek, maar ook door het er 
over te hebben.   

Wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt geleerd in het 

leven? 
Wijze levenslessen doorgeven aan anderen, vooral aan de jongere generaties, 

kan helpen om je gewaardeerd te voelen. Het kan ‘empowering’ zijn wanneer je 

om advies gevraagd wordt. Onderzoek  heeft aangetoond dat mensen graag 

hun wijsheid delen met anderen. Je kan hierbij ook denken aan een 

“levenswijsheid erfenis”; welke levenslessen, persoonlijke motto's en waarden 

en normen wil je als erfenis nalaten aan je naasten? Hoe heb je deze lessen 

geleerd of deze levensfilosofie verworven? 

Welke wensen zou je aan de wensboom willen toevoegen? 
 

Deze vraag helpt mensen hun dromen en wensen te delen, die ze anders miss-

chien niet zouden vertellen. Bijvoorbeeld; iemand zou misschien meer tijd met 

hun kleinkinderen willen doorbrengen, een concert bijwonen of in een vliegtuig 

vliegen. Niet alle wensen kunnen vervuld worden, maar sommige onderdelen 

zijn misschien mogelijk. Het is belangrijk realistische verwachtingen te schep-

pen, kijk naar alternatieven en gebruik de wens van de Verteller om verder te 

kijken naar andere opties. Zie ook pagina 21 “Verwachtingen”.  

Welke activiteiten zouden jou of anderen in je buurt kunnen 

helpen in contact te komen met anderen? 
 

Onderzoek heeft aangetoond dat door anderen te helpen, mensen eerder  

geneigd zijn om positief over hun eigen leven te denken. Deze ideeën kunnen 

gedeeld worden met de organisatie waarbij je dit project volgt. Samen met ideeën 

van anderen kan het er misschien voor zorgen dat er nieuwe activiteiten worden 

georganiseerd in de buurt. 

De volgende stap 
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Versterk bestaande connecties of maak 
nieuwe contacten met behulp van digitale tech-
nologie en online sociale netwerken 
 
Help de Verteller het internet te gebruiken om zelfstandig te 
kunnen zoeken naar zijn/haar interesses. Ontdek wat zijn of 
haar behoefte is wat betreft de relatie met familie of vrienden 
en wat de Verteller kan doen om dat mogelijk te maken. 

 Leer de Verteller hoe hij/zij e-mail of videobellen kan 

gebruiken om in contact te komen met anderen 

 Motiveer de Verteller om ansichtkaarten naar familie 

die ver weg wonen te schrijven 

 Help de Verteller apps op een mobiele telefoon te ge-

bruiken die gesprekken met kleinkinderen leuker kun-
nen maken, zoals spelletjes met video gesprekken 

Steun voor individuen 
 
Vriendschap sluiten; bezoekjes, tele-
fonisch contact of hulp bij kleine ta-
ken zoals boodschappen doen.  
 
Buddy worden kan mensen helpen 
opnieuw deel te worden van sociale 
netwerken.  
 
Vrijwilligerscentra kunnen individuen 
helpen diensten en ondersteuning 
voor hen te vinden.  

Verhalen verzamelen  

Je kan nadenken hoe je bij de Verteller herinneringen kan oproepen door beeld en geluid. Daarna kan je de 

verhalen verzamelen en bewaren en misschien zelfs ze delen met een publiek.  

Betrek de Verteller bij het verzamelen van de verhalen en leer hem/haar nieuwe vaardigheden om deze verhalen te 

verzamelen. Door het verzamelen en delen van verhalen vergroot je de betrokkenheid van de Verteller. Probeer de 

Verteller enthousiast te maken over dit project. Bedenk hoe jij en de Verteller: 

 Op een digitale manier de verhalen kunnen opnemen 

 Kaarten (bijvoorbeeld themakaarten) kunnen gebruiken om een gesprek op gang te brengen 

 Anderen kunnen betrekken bij de vertelsessie, bijvoorbeeld kinderen  

 Een puzzel- of spelelement toevoegen in het gesprek om de Verteller te betrekken en te motiveren 
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Interventies 

Vrijwilligerscentra Lokale Buurt Activiteiten & Events Cursussen & Workshops 

Geef de Verteller de ruimte om niet alleen de ‘feitelijke gebeurtenissen’ te vertellen, maar 

ook dromen, fantasieën, misschien zelfs misvattingen en onlogische percepties. Door 

deze vrijheid zal de Verteller meer over zichzelf onthullen dan wanneer hij/zij 

‘gecorrigeerd’ wordt.  

Verken het idee van verdere interventies na de gesprekken met de Verteller. Is hij/zij  

geïnteresseerd in nieuwe activiteiten of het delen van hun vaardigheden met anderen om 

hun sociale participatie te bevorderen? Misschien is de vertel-interventie op korte termijn 

voldoende. Maar misschien wil de Verteller graag meer weten over een bepaalde  

activiteit, voor wanneer de verhalen sessies voorbij zijn.  

Een interventie kan zo simpel zijn als het doorverwijzen van de Verteller naar: 

 Handige of interessante websites  

 Telefonische hulplijnen die informatie verstrekken 

 Diensten voor sociaal maatschappelijke ondersteuning 

Wat wordt er lokaal georganiseerd?  

 

________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
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Luister naar ‘betekenisvolle gebeurtenissen’ en onderzoek of deze gebeurtenissen  
dingen zijn waar de Verteller misschien nog steeds in geïnteresseerd is. Bijvoorbeeld; 
als iemand aangeeft dat hij/zij geluk ervaarde wanneer hij/zij aan het koken was met  
zijn/haar gezin, zou het een oplossing kunnen zijn om lid te worden van een lokale  
kookgroep. Dit kan een praktische manier zijn om eenzaamheid te overwinnen.   

Een groepsactiviteit is echter niet voor iedereen geschikt. Hou er rekening mee dat  
sommige wensen of emoties niet kunnen geholpen worden door groepsactiviteiten.  
Gebeurtenissen die in het verleden op een positieve manier werden ervaren 
(bijvoorbeeld; koken met familie), kunnen in een andere situatie als negatief ervaren  
worden (het besef van het verlies van gezinsleden). Soms kan het zijn beter voor een 
Verteller om enkel over de gebeurtenissen te praten en gehoord te worden, dan de  
gebeurtenissen daadwerkelijk opnieuw te ‘doen’. Het vertellen van verhalen kan voor 
de een als interventie voldoende zijn, anderen hebben baat bij verdere interventies 
om te ondersteunen bij het leggen van nieuwe of bestaande sociale connecties. 

Alternatieve oplossingen 

 

Neem je mobiele telfoon mee 

naar de winkel en laat de  

Verteller met het winkel-

personeel praten via live  

videobellen.   

 

Organiseer een  

telefoongesprek over een  

competitie programma

(bijvoorbeeld Eurovision of de 

Olympische Spelen). Op deze 

manier heeft het gesprek een 

focus en blijft het niet bij 

alledaagse onderwerpen. 

 

 

 

Group Interventies Ideeën  

 

OldStars 

 

Breiclubs 

 

Wandelgroepjes 

20 



 

 

Het is waarschijnlijk niet mogelijk om alle dromen en wensen van je Verteller te  
verwezenlijken. Wees je bewust van je eigen grenzen en de grenzen van de Verteller, 
en pas je eigen verwachtingen daarop aan. Niet alle situaties kunnen door een activi-
teit worden ‘genezen’, niet elke ‘leegte’ kan worden opgevuld. Wees bewust dat  
Vertellers van streek kunnen raken door van het verlies van fysieke, mentale of soci-
aal vaardigheden. Bedenk dus manieren om delen van hun wensen te ver-
wezenlijken. 
 
Bijvoorbeeld; je Verteller praat met plezier over bergwandelingen, iets wat hij/zij graag 
zou willen doen. Dit is echter niet mogelijk door fysieke beperkingen. Probeer dan 
door te vragen om erachter te komen wat de Verteller specifiek leuk vindt aan 
bergwandelingen. Het kan bijvoorbeeld het geluid van de vogels zijn, het voelen van 
een briesje tijdens de wandeling, een bijzondere favoriete snack... Met deze informat-
ie kan je dan de volgende dingen doen; 
 

 Op Google Maps de route samen bekijken en ‘lopen’ 
 

 Vogelgeluiden op internet beluisteren 
 

 De favoriete snack kopen/koken en samen eten 

 Een kleine wandeling in de buurt maken of organiseren dat iemand anders met 

de Verteller gaat wandelen 

 

Een ander voorbeeld; de Verteller hield van tuinieren maar kan zijn eigen tuin niet 

langer onderhouden. Vraag door om erachter te komen wat ze in het bijzonder leuk 

vonden tuinieren. Het kan groenten verbouwen zijn, of bijen aantrekken met prachtige 

bloemen. Misschien kan je dan:  

 De Verteller helpen met het verzorgen van kamerplanten  

 Helpen een tuinman in te huren 

 De kamerstoel verplaatsen zodat de Verteller zijn tuin kan zien 

 Een vogelbad of voederbak in de tuin zetten 

 Samen tuiniersgroepen online te zoeken om te praten over zijn passie 

 De vertelsessies in je eigen tuin houden 

Heldere verwachtingen creëren 
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Notities en krabbels 

Geef de Verhalen Verteller de ruimte om zijn of haar eigen  

aantekeningen en krabbels te maken, hetzij op papier, op een tablet, 

laptop of mobiele telefoon. Ze kunnen ze gebruiken als geheugen-

steuntjes bij toekomstige sessies of om naast de sessies aan hun  

verhalen werken als ze dat zouden willen. In het Verhalen Verteller  

boekje zijn er meerdere pagina’s voor notities en krabbels. Dit kan  

helpen bij zelfexpressie en bij het onderzoeken van gevoelens.  

Krabbels of tekeningen kunnen mensen ook helpen in contact te ko-

men met beelden in hun herinneringen en zo helpen hun bewustzijn 

uit te breiden. Verhalen Vertellers kunnen zo misschien gedachten en 

gevoelens uiten waarvan ze niet eens wisten dat ze deze hadden. 

22 



 

 

Schrijf ideeën en krabbels hier: 
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Schrijf ideeën en krabbels hier: 
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