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Introductie 

Welkom bij uw Stor-E Tree-app! 

Uw levensverhaal is waardevol en we hopen dat deze app u helpt om het op te schrijven. 

Dit kan op veel manieren. Als u wilt, kunt u uw verhalen met de hand schrijven of een 

typemachine gebruiken. Maar waarom zou u niet iets nieuws proberen en daarvoor de 

computer of tablet gebruiken? En daarbij een paar nieuwe vaardigheden leren? 

We hebben een leuke en eenvoudige app gemaakt die u zou kunnen gebruiken. Het heet 

de Stor-E Tree-app. Het is gratis te gebruiken en helpt u bij het opnemen van uw verhalen. 

De basisfuncties zijn vrij eenvoudig. Gebruik het toetsenbord om uw verhalen te schrijven, 

voeg wat foto's toe als u wilt. In de app vindt u inspirerende vragen en de app helpt u 

betekenisvolle momenten in uw verhalen te vinden. 

Er zijn ook enkele geavanceerde functies die door vrijwilligers (Verhalen Luisteraars) 

kunnen worden gebruikt om Verhalen Vertellers te helpen hun verhalen online op te 

nemen. 

U kunt meer informatie over de Stor-E Tree-app vinden in het eLearning-gedeelte van de 

Sharing Stories-webpagina. 

  



 

 

Hoe begint u? 

De Stor-E Tree-app is gratis te gebruiken. Ga naar de Sharing Stories-website en klik op de 

Stor-E Tree App-knop in de rechterbovenhoek om de app te openen. 

Registreren 

Hoewel het gratis te gebruiken is, moet u zich eerst registreren. Hiervoor heeft u een geldig 

e-mailadres nodig. Klik op de knop Registreren en vul de verplichte velden in.  

U ontvangt automatisch een e-mail om uw e-mailadres te verifiëren. Ga naar uw e-mail 

inbox en volg de instructies van de e-mail. Dit duurt niet langer dan een minuut. Zodra u 

succesvol bent geregistreerd, kunt u inloggen om de Stor-E Tree-app te gebruiken.  

Start Pagina 

Log in met uw e-mailadres en uw wachtwoord. U blijft ingelogd totdat u weer uitlogt. 

U bent nu op de startpagina, waar u (zie plaatje volgende pagina) 

 Uw verhalen kunt lezen 

 Nieuwe verhalen kunt toevoegen 

 Naar het gedeelte Mijn profiel gaan 

 Naar het gedeelte Mijn account gaan 

Registratie venster 



 

De startpagina 

Mijn Profiel 

Hier kunt u meer informatie over uzelf schrijven als u dat wilt. 

 Een foto van uzelf toevoegen  

 Uw geboortedatum toevoegen 

 Een korte beschrijving over uzelf geven 



 

Meer informatie over uzelf in de sectie Mijn Profiel 

Het profiel invullen is niet verplicht, maar we raden aan om een korte introductie van 

uzelf te geven als u de app gebruikt met een of meerdere Verhalen Luisteraars. 

Vergeet niet op de knop Opslaan in de rechter benedenhoek te klikken als u uw profiel 

wilt opslaan. 

Mijn Account 

Ga naar de pagina Mijn Account naar 

 Bekijk uw instellingen 

 Nodig een Verhalen Luisteraar uit (ga naar het hoofdstuk over het gebruik van de 

app met een Verhalen Luisteraar in deze handleiding als u hier meer over wilt 

weten) 

 Log uit 

Klik desgewenst op de knop Bewerken in de rechterbovenhoek 

 Verander uw naam 

 Verander de taal 

 Verwijder opnieuw een Verhalen Luisteraar 

 



 

 

 

 Verwijder het account (ga naar het hoofdstuk over het verwijderen van het 

account in deze handleiding als u hier meer over wilt weten) 

 

Bekijk en verander instellingen in Mijn Account 

 

  



 

 

Uw verhalen opschrijven – De Basis 

Uw verhaal opschrijven 

Na het inloggen bevindt u zich op de startpagina van de Stor-E Tree-app. Het is de plek 

waar u al uw dierbare verhalen zult vinden. 

In het begin is deze pagina leeg op een korte introductie na. 

Klik op de knop Nieuw verhaal toevoegen en u krijgt een invulveld wat u zal helpen bij het 

opnemen van uw verhaal.  

 

Hoofdpagina 

De gemakkelijkste manier om uw verhaal vast te leggen, is door het op te schrijven. U kunt 

de velden in elke gewenste volgorde invullen. Sommige velden zijn optioneel, andere 

verplicht. 

Inspiratie 

Als u niet zeker weet wat u zou kunnen vertellen, doe dan inspiratie op! Klik op de  

‘Inspireer mij’-knop bovenaan de pagina en blader door de vragen.  



 

 

Vertel uw verhaal 

Elk verhaal heeft een goede titel nodig! Maar misschien is het beter om eerst het verhaal 

te schrijven en later een titel te verzinnen? 

Raak de toetsen en schrijf uw verhaal op. Probeer niet het perfecte verhaal te schrijven! 

Schrijf uw herinneringen en ideeën op. Gebruik hele zinnen of maak een ruwe schets. 

Gebruik uw eigen woorden. U kunt altijd terugkomen en uw verhaal later bewerken. En 

vergeet niet: het is uw verhaal!  

Selecteer een categorie 

De laatste stap om uw verhaal af te maken, is door een categorie toe te wijzen. Kies 

gewoon degene die naar uw mening het beste past.  

 

Vergeet niet uw verhaal op te slaan!  



 

 

Vergeet niet op de knop Opslaan in de rechter benedenhoek van de pagina te klikken als u 

klaar bent. Als u de wijzigingen niet wilt opslaan, klikt u op Annuleren. 

Betekenisvolle momenten en Dingen die u misschien zou willen doen 

Hoewel deze velden niet verplicht zijn, zijn ze erg interessant en we raden u aan ze samen 

met uw verhaal in te vullen. 

Een verhaal vertellen kan meer zijn dan alleen herinneringen herbeleven. Betekenisvolle 

momenten zijn bijzondere elementen in uw verhaal, die opvallen. Momenten die u 

gewoon een goed gevoel gaven of waarop u nieuwsgierig, geïnteresseerd en open voor de 

wereld was. Zelfs in moeilijke tijden kunt u deze momenten vinden, die u kracht gaven en 

u hielpen om door te gaan. Houd bij het vertellen van uw verhalen een oogje open voor 

deze sprankelende momenten en noteer ze hier. 

Nu u uw verhaal heeft verteld: is er iets dat u zou willen doen? Wilt u in contact komen 

met iemand uit uw verleden? Wilt u een ervaring herbeleven, plaatsen bezoeken, dingen 

opnieuw doen, waar u blij van werd? Of wilt u iets doen wat u nog nooit eerder heeft 

gedaan maar altijd al wilde doen? 

Noteer die ideeën hier en maak ze zichtbaar zodat ze u kunnen inspireren! 

Een verhaal bewerken 

Soms wilt u wijzigingen aanbrengen in een verhaal dat u heeft geschreven. Open het 

verhaal dat u wilt bewerken op de hoofdpagina. Klik op ‘Bewerk dit verhaal’ in de 

rechterbovenhoek van de pagina en u bevindt zich weer in het sjabloon met alle 

functionaliteiten voor het bewerken van uw verhaal. 

 

Een verhaal bewerken 



 

 

Uw verhaal opschrijven – Meer functies 

U kunt media toevoegen aan uw verhaal zoals foto’s, afbeeldingen, video’s of 

geluidsfragmenten.  

Media (beeld, audio, video) toevoegen aan uw verhaal 

Om uw verhaal levendiger te maken, kunt u bijvoorbeeld foto’s toevoegen.  

Klik op de upload-knoppen en ga naar de map op de computer waar u uw media hebt 

opgeslagen. 

U kunt de volgende formaten uploaden: 

 Beeld: .jpg and .png   

 Video: .mp4 

 Audio: .mp3 

Uw verhaal opnemen op video in plaats van opschrijven 

Het kan een geweldige ervaring zijn om uw verhaal op te nemen door middel van audio of 

video. Computers, tablets en smartphones worden geleverd met een grote 

verscheidenheid aan verschillende apps, waarmee u dit kunt doen. Het is misschien een 

leuk idee om deze opties te verkennen en te leren hoe u dit moet doen. 

Uw verhalen afdrukken 
De Stor-E Tree-app heeft geen ingebouwde printfunctionaliteit, maar u kunt de standaard 

printfunctie van uw internetbrowser gebruiken. 

Hier is hoe dit werkt: 

1. Open het artikel dat u wilt afdrukken. 

2. Ga naar de browserinstellingen en zoek naar de afdrukfunctie. Op Windows-apparaten 

kunt u ook op STRG + P drukken. 

3. Het afdrukvenster wordt geopend. Selecteer uw printer en begin met afdrukken.  



 

Gebruik uw browser functionaliteit om uw verhaal te printen. 

Waar worden mijn verhalen bewaard? 

Uw verhalen worden veilig opgeslagen op onze Sharing Stories-webserver. 

Met uw registratie geven we u uw eigen ruimte op onze Sharing Stories-server. Al uw 

verhalen en media, zoals foto's en opnamen, worden daar opgeslagen en zijn vanaf elk 

apparaat toegankelijk wanneer u inlogt met uw inloggegevens. 

U bent de eigenaar van uw verhalen en u kunt ze naar wens wijzigen of verwijderen. 

Niemand mag uw verhalen gebruiken zonder uw toestemming. 

Niemand anders krijgt toegang tot uw verhalen, tenzij u uw inloggegevens deelt of een 

verhalenluisteraar uitnodigt om u te helpen bij het vertellen van uw verhalen. 

  



 

 

Kan ik mijn account weer verwijderen? 
U kunt uw account verwijderen als u uw Stor-E Tree niet langer wilt gebruiken. 

Ga naar het gedeelte Mijn account van uw Stor-E Tree en klik op Bewerken in de 

rechterbovenhoek. 

Onderaan de pagina krijgt u een knop Account verwijderen. Klik erop en bevestig dat u uw 

account wilt verwijderen. Uw Stor-E Tree en al zijn inhoud worden volledig verwijderd van 

de Sharing Stories-server. 

De Stor-E Tree App gebruiken samen met de Verhalen Luisteraar 

U kunt andere mensen toegang geven tot uw Stor-E Tree, zodat ze u kunnen helpen met 

het opnemen van uw verhalen. 

Samenwerken 

U kunt de Stor-E Tree-app alleen gebruiken, maar het samen doen is nog leuker. Vraag 

iemand die naar uw verhalen luistert, zinvolle gesprekken voert en laat uw Verhalen 

Luisteraar u helpen met het opnemen van de verhalen in uw Stor-E Tree. 

Er zijn hier verschillende scenario's: 

In het echt 

Het meest voor de hand liggende scenario is dat u een leuk gesprek heeft in het echt en 

dat u en uw Verhalen Luisteraar aantekeningen maken in de app en prachtige verhalen 

maken.  

Op een afstand 

In sommige gevallen kunnen de vertelsessies echter plaatsvinden via de telefoon of zelfs 

via videoconferenties, en misschien wilt u uw Verhalen Luisteraar toegang geven tot uw  

Stor-E Tree, zodat hij/zij aantekeningen kan maken en de pagina's kan vullen. 

Er zijn twee mogelijkheden: 

1. U kunt uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) aan uw Verhalen Luisteraar 

geven, zodat deze kan inloggen. 

2. Of u gebruikt de speciale co-creatie-functionaliteit en maakt verbinding met uw 

Verhalen Verteller via de Stor-E Tree-app. U kunt zelf een Verhalen Luisteraar uitnodigen 

of via de app een uitnodiging krijgen van een Verhalen Luisteraar.  



 

 

De Stor-E Tree-app heeft een speciale extra co creatie-functionaliteit voor dit scenario: 

Geregistreerde Verhalen Luisteraars kunnen worden gekoppeld aan Verhalen Vertellers. Als 

gevolg hiervan krijgen ze toegang tot hun Story Tellers Stor-E Tree en kunnen ze helpen bij 

het online opnemen van verhalen. Een Luisteraar kan enkel door de overkoepelende 

organisatie hier toe toegang krijgen.  Neem contact op met uw organisatie als u hier gebruik 

van wilt maken.  

De co-creatie functie  

Hoe zijn Verhalen Luisteraars en Vertellers verbonden? 

Om een Verhalen Verteller en Verhalen Luisteraar aan elkaar te verbinden, moeten zij  hun 

e-mailadressen uitwisselen. 

De aanbevolen procedure is als volgt: 

1. Een Verhalen Verteller wil worden gekoppeld aan een Verhalen Luisteraar om de  

Stor-E Tree-app samen te gebruiken. 

2. De Verhalen Verteller wordt via de organisatie gematcht met een Verhalen Luisteraar. 

3. De Verhalen Verteller en Verhalen Luistaar wisselen emailadressen uit. ( Dezelfde 

adressen die ze gebruiken om in te loggen op hun Stor-E Tree-app). 

4. De Verhalen Luisteraar gebruikt het e-mailadres van de Verteller om hem/haar toe te 

voegen aan hun lijst met Verhalen Vertellers in de Stor-E Tree-app. 

5. De verhalen Verteller krijgt een melding per e-mail en in de Stor-E Tree-app, die ze 

moeten accepteren. 

6. Eenmaal geaccepteerd, wordt de verbinding tussen Verhalen Verteller en Verhalen 

Luisteraar tot stand gebracht. De Verhalen Luisteraar heeft nu toegang tot de Verhalen 

Verteller verhalen in de Stor-E Tree.  



 

Een Luisteraar voegt een Verteller toe 

Als de Verhalen Verteller het e-mailadres van een Verhalen Luisteraar heeft, kan deze 

hem/haar ook rechtstreeks uitnodigen vanuit het gedeelte Mijn Account in de Stor-E Tree-

app. 



 

Een Verteller voegt een Luisteraar toe 

  



 

 

 

Hoe kan ik een verbinding tussen een Luisteraar en Verteller verwijderen? 

Beide partijen kunnen de verbinding eenzijdig weer verwijderen. 

De Verteller kan een Luisteraar verwijderen in het gebied Mijn Account van de  

Stor-E Tree-app. 

• Ga naar het gedeelte Mijn Account in de Stor-E Tree-app, 

• Klik op Bewerken in de rechterbovenhoek. 

• Klik op Verwijderen naast de Verhalen Luisteraar die u wilt verwijderen. 

De Verhalen Luisteraar kan een Verteller verwijderen door simpelweg op ‘Verhalen 

Verteller verwijderen’ te klikken in de lijst met Vertellers. 

Nadat een link is verwijderd, heeft een Verhalen Luisteraar geen toegang meer tot de  

Stor-E Tree-app van een Verhalen Verteller.  

Wat als de Verhalen Verteller geen e-mailadres heeft? 

Om AVG redenen is het het beste als de Verteller een geregistreerde gebruiker is en de 

stappen kunnen worden gevolgd zoals hierboven beschreven. Voor het geval hij of zij zich 

niet wil registreren, bijvoorbeeld omdat hij of zij geen emailadres heeft, is er een optie 

voor Luisteraars om Vertellers zonder emailadres toe te voegen. In dit geval heeft de 

Verteller niet de mogelijkheid om de Stor-E Tree app zelfstandig te gebruiken en zijn/haar 

eigen verhalen te beheren. 

Het is belangrijk dat de Verteller weet wat er met de verhalen gebeurt en welke rechten 

hij/zij heeft. Het is daarom noodzakelijk dat de Verteller vooraf het privacybeleid leest en 

het toestemmingsformulier (onderaan deze handleiding toegevoegd) ondertekent. Volg 

als Luisteraar de instructies van de app en upload een foto van het ondertekende 

toestemmingsformulier. 

Bovendien wordt een unieke identificatiecode aangemaakt, zodat de inhoud zo nodig kan 

worden gewist. (Neem in dat geval contact op met de technische ondersteuning en houd 

de identificatiecode bij de hand). 

 



 

 

Voor organisaties: het Verhalen Luisteraar Management gedeelte 
Het Verhalen Luisteraar Management gedeelte is alleen voor organisaties en stelt hen in 

staat vrijwilligers te managen voor verhalen vertel projecten.  

 

Het delen van verhalen gaat het beste in persoonlijke ontmoetingen. Maar soms is dat niet 

mogelijk, bijvoorbeeld tijdens een pandemie of wanneer Verhalen Vertellers en Verhalen 

Luisteraars niet dicht bij elkaar wonen. In deze gevallen kunnen zij elkaar spreken via 

telefoon of videogesprekken. 

De Stor-E Tree app heeft daarvoor een verschillende functionaliteiten: geregistreerde 

Verhalen Luisteraars kunnen worden gekoppeld aan Verhalen Vertellers in de app. Op deze 

manier kunnen Luisteraars en Verteller online contact hebben en Vertellers hun verhalen 

delen met hun Luisteraars. 

Hoe krijgt een organisatie toegang tot het Verhalen Luisteraar Management 

gedeelte? 
Organisaties die het Verhalen Luisteraars Management willen gebruiken, kunnen contact 

opnemen met de nationale organisatie (zie onze website bij Contact gedeelte). Zij zullen je 

verder helpen met registratie voor het management gedeelte. 

Wanneer een organisatie zich heeft aangemeld en is geregistreerd, kan het via het 

Verhalen Luisteraars Management gedeelte zelf zijn vrijwilligers en Verhalen Vertellers 

gaan organiseren. 

Hoe gebruikt een organisatie het Verhalen Luisteraar Management gedeelte? 
In het Management gedeelte kan je als organisatie een lijst van geregistreerde Verhalen 

Luisteraars beheren. Je kan Verhalen Luisteraars toevoegen met hun emailadres. Verhalen 

Luisteraars krijgen dan een uitnodiging in hun inbox om geregistreerd Luisteraar te 

worden. Wanneer de uitnodiging wordt geaccepteerd, wordt de Verhaal Luisteraar 

toegevoegd aan uw lijst van Verhaal Luisteraars. 

Wanneer een geregistreerde Verhalen Luisteraars vervolgens inloggen in de Stor-E Tree 

app, kunnen zij contact maken met de Verhalen Vertellers. 

 

  



 

 

Toestemmingsformulier voor Stor-E Tree-app 
 

Ik ____________________________________ machtig hierbij mijn Verhalen Luisteraar 

hieronder om: 

 

1) een account aan te maken onder mijn naam op de Stor-E Tree-app 

2) mijn verhalen in een video, audio, fotografisch, digitaal of ander geschreven medium 

vaste te leggen namens mij op de Stor-E Tree-app 

Volgens de gegevensverwerkingsovereenkomst en het gegevensbeschermingsbeleid van 

de Stor-E-Tree-app, machtig ik de Verhalen Luisteraar om mijn naam en contactgegevens 

te gebruiken in verband met onze Sharing Stories-sessies in de Stor-E Tree-app. 

 

De onderstaande Verhalen Luisteraar zal al mijn informatie vertrouwelijk houden en zal 

de digitale of schriftelijke opnamen niet met wie dan ook zonder mijn uitdrukkelijke 

toestemming delen. 

 

Naam Verhalen Verteller 
 

 

Handtekening Verhalen Verteller 
 

 

Naam Verhalen Luisteraar 
 

 

Handtekening Verhalen Luisteraar 
 

 

Datum 
 

 

Plaats  

 


