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Welkom bij de handleiding voor de training Sharing Stories  
In dit document vind je richtlijnen voor het organiseren van een training om vrijwilligers (in 

hun rol als Verhalen Luisteraars) de Sharing Stories methode te leren. Bij deze handleiding 

hoort een PowerPoint Presentatie. In deze handleiding worden instructies over de dia ‘s 

en activiteiten voor de training gegeven. Deze training geeft aan hoe de Sharing Stories 

methode het best uitgelegd kan worden. Afhankelijk van de organisatie, vrijwilligers, tijd 

en doelen, kun je de training ook aanpassen aan je eigen behoeften en wensen. We raden 

je aan dit document als richtlijn te gebruiken. Door de opzet aan te passen kun je het 

helemaal op je eigen behoeften laten aansluiten. Je kunt alle informatie in deze 

handleiding ook gebruiken om de Verhalen Luisteraars te informeren over hun training.  

In deze training verwijzen we naar verschillende bronnen, zoals hieronder opgesomd. 

Raadpleeg https://www.story-tree.eu/downloads voor de meest recente versies van deze 

bronnen.  

- Verhalen Luisteraar Boekje 

- Verhalen Verteller Boekje 

- Handleiding Stor-E Tree App 

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

- Web-gebaseerde app: https://app.story-tree.eu/login 

- PowerPoint Presentatie bij de training 

- Handboek voor organisaties 

Het Sharing Stories, Sharing Life Project 
Sharing Stories, Sharing Life is een internationaal project dat is ontwikkeld om 

eenzaamheid en isolement van ouderen te verminderen door vrijwilligers en organisaties 

te trainen in het gebruik van storytelling technieken bij ouderen. In onze training leren 

vrijwilligers en medewerkers hoe ze goed kunnen luisteren en zo ouderen kunnen helpen 

door hen verhalen te laten vertellen. Sharing Stories is tussen september 2018 en augustus 

2021 ontwikkeld onder de paraplu van Erasmus+ KA2 - Cooperation for Innovation and the 

Exchange of Good Practices en KA203 - Strategic Partnerships for adult education. Ga voor 

meer informatie over het project naar:  https://www.story-tree.eu/project. 

Als je meer wilt weten over hoe jouw groep of organisatie de Sharing Stories aanpak en de 

bijbehorende toolbox kan gebruiken, of nuttige tips wilt voor een gloednieuw project of 

hoe je dit kunt opnemen in een bestaand vrijwilligersprogramma, kijk dan in het Handboek 

voor Organisaties.  

https://www.story-tree.eu/downloads
https://www.story-tree.eu/
https://app.story-tree.eu/login
https://www.story-tree.eu/project


Doel van Sharing Stories  
Het belangrijkste doel van Sharing Stories is eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen 

te voorkomen of te bestrijden, hun sociale participatie en inclusiviteit te vergroten en hun 

gevoelens van emotionele en sociale verbondenheid te versterken, zowel op de korte als 

op de lange termijn. Maar hoe probeert Sharing Stories dit nu precies te bereiken? Het 

project is gebaseerd op één-op-één ontmoetingen tussen ouderen en vrijwilligers of 

medewerkers, waarbij storytellingtechnieken gebruikt worden door de Luisteraars om de 

oudere over te halen zijn of haar levensverhaal te vertellen. In deze sessies of 

bijeenkomsten voeren vrijwilligers betekenisvolle gesprekken met ouderen over hun leven 

en over wat zij belangrijk vinden. Door het stellen van de juiste vragen en het hebben van 

de juiste luisterhouding geven vrijwilligers ouderen de ruimte om hun (levens) verhalen en 

herinneringen te vertellen, en daarop te reflecteren. Vrijwilligers kunnen in deze 

gesprekken aanknopingspunten vinden om samen met de oudere interventies op te zetten 

om hun sociale participatie verder te vergroten. Door gesprekken te voeren die verder 

gaan dan het weer van vandaag, kunnen ouderen zich ook meer verbonden voelen met 

elkaar en met zichzelf en hun eigen identiteit. 

Over de Sharing Stories Training   

Doel van de training 
Het doel van de training is medewerkers en/of vrijwilligers te trainen om de Sharing Stories 

aanpak te gebruiken om ouderen te stimuleren hun verhaal te vertellen en om elementen 

uit hun verhalen te halen die eventueel mogelijkheden voor verdere interventies kunnen 

bieden.  

In deze trainingsactiviteit leren de deelnemers:  

o over het doel en de methode van Sharing Stories, 

o gespreksvaardigheden voor het verzamelen van levensverhalen, 

o elementen van verhalen herkennen die tot verdere interventies kunnen leiden en 

eventuele verdere interventies identificeren zonder te hoge verwachtingen te 

scheppen, 

o hoe zij de verschillende hulpmiddelen kunnen gebruiken, zoals het boekje, de website 

en de app, 

o welke informatie ze waar kunnen vinden, 

o de andere vrijwilligers en de organisatie kennen 

o wat er van hen verwacht wordt als vrijwilliger (indien van toepassing) 

o hoe zij kunnen beginnen met de ouderen aan wie ze gekoppeld worden 

  



Overzicht van het trainingsprogramma   
De training kan worden aangepast aan de behoeften en omstandigheden van de 

organisatie. De onderstaande tijdschema’s zijn slechts schattingen en afhankelijk van de 

manier van lesgeven of het aantal deelnemers kan de duur ook langer of korter worden. 

Zie de PowerPoint Presentatie voor de inhoud van deze drie sessies. In het Lesplan (zie 

Bijlage) staat een uitgebreide uitleg van de drie delen van de training, gekoppeld aan de 

dia's van de PowerPoint. 

Deel 1: Sharing Stories: Doel en methode (3 uur) 

Dit deel van de training is gericht op de theoretische kennis die vrijwilligers nodig hebben 

om met Sharing Stories aan de slag te gaan: het doel en de methode van Sharing Stories 

en de bijbehorende gespreksvaardigheden. De eerste onderwerpen die besproken 

worden zijn eenzaamheid, narratieve therapie en de waarde van een levensverhaal. 

Daarna worden de methode en de terminologie van Sharing Stories uitgelegd en hoe je 

die tijdens de sessies in de praktijk kunt toepassen. Er zijn rollenspelen en 

voorbeeldcasussen in de training opgenomen, zodat vrijwilligers kunnen oefenen en 

klaargestoomd worden om de theorie in praktijk te brengen. Er worden tips en trucs voor 

een goed gesprek besproken, bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat je een goede luisteraar 

bent, wat te doen als de oudere of jijzelf tijdens de sessie van streek raakt, etc. 

Hulpmiddelen: Verhalen Luisteraar Boekje en Verhalen Verteller Boekje 

 

Deel 2: Sharing Stories: Digitale hulpmiddelen (1,5 uur) 

Na het eerste deel van de training zijn vrijwilligers klaar om verhalen te verzamelen met 

behulp van de Sharing Stories-methode. Het tweede deel van de training introduceert de 

digitale hulpmiddelen van Sharing Stories, die vrijwilligers kunnen gebruiken voor de 

sessies. De website en app worden geïntroduceerd als hulpmiddelen en ondersteuning 

voor de Sharing Stories methode. Een groot deel van de theorie is ook verwerkt in de app 

en website; vrijwilligers leren tijdens hun sessies hoe ze alle middelen kunnen 

combineren. 

Hulpmiddelen: Website, Stor-E Tree App en Handleiding Stor-E Tree App 

 

 

  



Deel 3: Sharing Stories: Praktische informatie (1,5 uur) 

In het laatste deel van de training kunnen organisaties de meer praktische 

organisatorische zaken bespreken met betrekking tot de sessies waaraan vrijwilligers 

zullen deelnemen. Eerst is er een korte samenvatting van de vorige sessies en tijd om de 

laatste vragen en zorgen te bespreken. Belangrijke richtlijnen op het gebied van 

veiligheid, probleemoplossing en privacy worden besproken. Je kunt hier ook je eigen 

organisatie-informatie toevoegen, met wie de vrijwilligers contact kunnen opnemen in 

geval van problemen, wat vrijwilligers wordt aangeboden ter evaluatie of ondersteuning, 

etc. Na deze drie onderdelen zijn de vrijwilligers klaar om aan de slag te gaan! 

Hulpmiddelen: alle middelen, inclusief eigen organisatiedocumenten zoals 

toestemmingsformulier van de eigen organisatie 

 

Aanbevelingen voor het geven van trainingen 
De training is opgezet als drie afzonderlijke 'live' workshops, die je over drie dagen kunt 

spreiden. Je kunt de sessies ook combineren in één dag of in anderhalve dag. Dit kan 

afhangen van de tijd die er binnen de organisatie en bij de vrijwilligers beschikbaar is en/ 

of de vrijwilligers kunnen reizen, en van de onderwerpen en middelen van Sharing Stories 

die je van plan bent te gebruiken. We raden aan persoonlijk met de vrijwilligers bijeen te 

komen, zodat de vrijwilligers elkaar ook leren kennen en je veel rollenspel kunt doen om 

ervoor te zorgen dat de vrijwilligers de training goed in de vingers hebben voor ze 

beginnen. Persoonlijke ontmoetingen helpen ook bij het creëren van een veilige en 

gastvrije sfeer tussen de vrijwilligers en de trainers. We raden aan met twee trainers te 

werken, zodat de ene zich op de presentatie kan concentreren en de andere bij eventuele 

problemen of emotionele situaties die opduiken kan ondersteunen.  

Zorg dat de ruimte geschikt is voor een workshop; probeer een veilige en gezellige sfeer te 

scheppen waarin stoelen en tafels verplaatst kunnen worden om het rollenspel te 

optimaliseren. We raden aan de tafels en stoelen in een u-vorm te zetten.   

 

De training kan ook online gegeven worden (bijvoorbeeld via Zoom). In dat geval raden we 

aan extra tijd en maatregelen in te ruimen om ervoor te zorgen dat alle trainers en 

vrijwilligers weten hoe ze toegang kunnen krijgen tot de sessie en alle functies weten te 

gebruiken (bijvoorbeeld, hoe je een break-out room binnengaat). Bij de uitnodiging hoort 

een uitgebreide instructie hoe de vrijwilliger kan deelnemen met een laptop, tablet of 

telefoon. Als de vrijwilligers digitaal niet erg vaardig zijn, raden we af om alle sessies online 

te houden. In dat geval kan het beter zijn om een eerste sessie live te doen, waarbij dan 

ook meteen uitgelegd wordt hoe iemand kan deelnemen aan een online meeting.  Het kan 



handig zijn om de vrijwilligers te vragen hun eigen smartphone of tablet mee te nemen, 

zodat ze op hun eigen apparaat kunnen oefenen met inloggen en deelnemen.   

Tijdens virtuele sessies raden we aan om een paar korte pauzes in te lassen, want virtuele 

workshops kunnen redelijk vermoeiend zijn. We raden ook aan om bij het gebruik van 

breakoutrooms voor rollenspellen altijd een trainer in elke breakoutroom te hebben om 

het proces te begeleiden.  

In het algemeen werkt de training het best in kleinere groepen (10 tot 12 vrijwilligers), 

zeker als ze online gehouden worden (dan 6 tot 9 vrijwilligers). De training werkt het beste 

als de opzet interactief is, met veel mogelijkheden voor vragen en discussie. Vooral als de 

training online plaatsvindt is het raadzaam om dit aan het begin van de training te 

benadrukken en regelmatig om inbreng van de deelnemers te vragen.  

Meer organisatorische tips bij de training staan in het Handboek voor organisaties.  

Voorbereiding voor de training  
Met dit document kun je je voorbereiden op het geven van de Verhalen Luisteraar Training. 

De volgende tips zijn handig daarbij: 

- Maak je vertrouwd met alle beschikbare hulpmiddelen (Boekjes, App, Handleiding, 

PowerPoint en Handboek voor Organisaties).  

- Maak je vertrouwd met de Sharing Stories methode, probeer het Boekje en de 

App zelf uit met iemand (familie, vriend, buurman) voordat je de training geeft  

- Voor extra informatie, zie de video’s over Sharing Stories op https://www.story-

tree.eu/project. In deze video’s zie je voorbeelden van wat met Sharing Stories 

bereikt kan worden en luister je naar deelnemers van het pilotproject die over hun 

ervaring vertellen. 

- Pas de PowerPoint Presentatie aan je wensen aan. 

 

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


Checklist voor de training  
Checklist voor het benodigde materiaal voor de training. 

Je hebt het volgende nodig: 

o Flip-over of whiteboard en geschikte stiften 

o Projector en luidsprekers 

o PowerPoint presentatie (gepersonaliseerd voor je organisatie) 

o Naambadges 

o Pennen 

o Schaar  

o Materiaal om uit te delen:  

o Verhalen Luisteraar Boekje 

o Verhalen Verteller Boekje 

o Handleiding Stor-E Tree App 

o Optioneel:  

o Papier/notitieboekjes voor vrijwilligers 

o Apparaten om de Stor-E Tree App te oefenen, bijvoorbeeld tablets of laptops 

o Drankjes en snacks  

  



Lesplan 
Als leidraad hebben we een gedetailleerd lesplan voor je gemaakt, dat je aan de behoeften 

van je organisatie kunt aanpassen. We hebben een gedetailleerde beschrijving van de 

training opgenomen, met timing, inhoud en middelen. 

 

In het lesplan worden verschillende activiteiten beschreven. We raden je aan die 

activiteiten te gebruiken die passen bij omstandigheden van jouw organisatie en de 

trainingsbehoeften van je vrijwilligers/medewerkers. Als je alle activiteiten wilt doen, duurt 

de training langer dan de hierboven genoemde uren. Veel van de activiteiten zijn 

rollenspellen. Deze zijn bedoeld om vrijwilligers te helpen verschillende perspectieven te 

zien, te ervaren en te begrijpen, en dilemma's of tegenstrijdigheden te ontdekken die 

anders moeilijk te illustreren zijn. Zie de laatste bijlage voor het Lesplan.  

Raadpleeg ook het Handboek voor Organisatie voor meer diepgaande kennis over de 

methode en meer algemene tips over het organiseren van de training zelf. 

Ondersteunende informatie 
 

Over de Sharing Stories methode 

Het structureren van levensverhalen 

Om verschillende levensverhalen vast te leggen en te structureren kun je verschillende 

benaderingen gebruiken. Je kunt de Story Tree methode gebruiken, die meer thematisch 

is, of kiezen voor een meer chronologische aanpak, zoals een tijdlijn. Je kunt ook 

voorwerpen of foto’s gebruiken die de oudere zelf uitkiest om een verhaal op gang te 

brengen en van daaruit verder gaan. Tenslotte kan er een mindmap (zie de PowerPoint) 

worden gemaakt door eerst het centrale thema te bedenken en op te schrijven. Dit 

centrale thema staat in het midden van het diagram. Vervolgens worden de onderwerpen 

die met dit thema te maken hebben bedacht en opgeschreven. Subonderwerpen kunnen 

op dezelfde manier met elk onderwerp verbonden worden, enzovoort. Om het overzicht 

te bewaren moeten de (sub)onderwerpen aangeduid worden met trefwoorden of 

pictogrammen en niet met hele teksten. Tijdens de verschillende sessies kun je variëren in 

het gebruik van methoden en zien waar de Verteller het beste op reageert.  

 

Over cultureel bewustzijn en inclusiviteit 

Voor de Luisteraars is het van essentieel belang zich bewust te zijn van de overeenkomsten 

en verschillen die er bestaan tussen de verschillende culturen van de Luisteraar en de 

Verteller. We raden aan om in de training aandacht te besteden aan cultureel bewustzijn 



en interculturele communicatie, gespecificeerd naar de situatie en uitdagingen van je regio 

of doelgroep.  

Dit is echter ook heel belangrijk om als trainer zelf in gedachten te houden. We adviseren 

ook tijdens de training op de sfeer binnen de groep te letten. De sfeer bepaalt hoeveel 

iemand van zichzelf wil laten zien en durft te vertellen. Sommige mensen ervaren hier een 

grotere belemmering bij dan anderen - om allerlei redenen. Ook jij kunt bijdragen aan een 

sfeer in de groep waarin iedereen de ruimte voelt om zichzelf te zijn. Je kunt dit gevoel van 

veiligheid versterken door ervoor te zorgen dat er geen ongevoelige opmerkingen, vragen 

of 'foute grappen of opmerkingen' gemaakt worden. Wat de een ziet als ‘een grap’ of als 

een onschuldige vraag of opmerking, kan een ander als kwetsend opvatten. Juist in een 

groep zet zo'n opmerking de toon. Hoe men reageert kan de sfeer bepalen en hoe de 

mensen zich voelen. Er ontstaat als het ware een groepscultuur waarin zo'n situatie 

duidelijk maakt wat wel en wat niet door de groep geaccepteerd wordt. Let dus goed op 

opmerkingen over etniciteit, geslacht, afkomst of seksuele geaardheid. 

 

LHBTIQ senioren 

Er zijn veel oudere homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en intersekse-personen 

(LGBTIG) die zich niet gezien voelen. Uit angst voor negatieve reacties houden ze hun 

geaardheid vaak voor zich, soms al hun hele leven. Probeer er in vragen of gesprekken niet 

automatisch van uit te gaan dat iemand kleinkinderen heeft of dat hij of zij een 

heterohuwelijk had. Wees je ervan bewust dat er een norm is waar niet iedereen in past, 

gewild of ongewild. In het verleden konden mensen van hetzelfde geslacht niet trouwen 

en geen gezin stichten. Gesloten vragen kunnen een extra barrière vormen voor mensen 

om iets over zichzelf te vertellen. Dit kan ertoe leiden dat een gevoel van er niet bij horen 

vergroot wordt. Als je iemand beter wilt leren kennen, is het belangrijk om open vragen te 

stellen. Daarnaast is het belangrijk om heteronormatieve termen te vermijden. Dit zijn 

veronderstellingen of vragen die ervan uitgaan dat iemand heteroseksueel is. Vraag 

bijvoorbeeld niet: “Bent u getrouwd?" (gaat uit van een huwelijk) of “Hebt u een 

man/vrouw?" (gaat uit van een man-vrouw verdeling). Goede vragen zijn bijvoorbeeld: 

- Hebt u een partner of relatie (of hebt u die gehad)? 

- Is er iemand die voor u belangrijk is of is geweest? 

- Wie beschouwt u als uw familie? 

 

Dit geeft de ander de ruimte om te zeggen wat hij wil delen en vermijdt het gevoel in een 

hokje gestopt te worden. 

 



Bijlage 

Stor-E Tree poster 

Dit is de Stor-E Tree poster die je ook vindt in het Verhalen Luisteraar Boekje en het 

Verhalen Verteller Boekje. Hier kun je de poster voor de deelnemers uitprinten om bij de 

training te gebruiken.   

 

  

 



Activiteit: Samenvatting een goede Verhalen Luisteraar zijn 

Print en knip deze stellingen uit voor de activiteit in de training Deel 3. 

Don’ts - Niet doen 
 

Do’s - Wel doen 
 

Alles wat je zorgen baart met je organisatie bespreken 

In het ergste geval, als de Verteller niet kalmeert, de vertelsessie beëindigen 

Een oordeel hebben over het verhaal of de Verteller 

Altijd respectvol en vriendelijk blijven naar de Verteller 

Je afvragen hoe je je zelf zou voelen in de situatie van deze Verteller? 
 

Goede raad proberen te geven 
 

Je identificeren met mensen die ziek zijn of lijden 
 

In de buurt van de deur gaan zitten, zodat je altijd weet hoe je uit de situatie kunt stappen 
 

Je bewust zijn van tekenen van misbruik 
 

Informeren bij je organisatie hoe je het veilig houdt (risicobeoordelingen) 
 

Je bewust zijn van de lichaamstaal van de Verteller, zoals gebaren, oogcontact... 

Je bewust zijn van je eigen lichaamstaal, zoals gebaren, oogcontact... 

Stiltes opvullen 
 

Empathisch en authentiek zijn 
 



 

  

Positieve elementen in het verhaal vinden en uitdiepen  
 

De Verteller tijd en ruimte geven om van streek te zijn 
 

De Verteller geruststellen dat het niet altijd slecht is om boos of van streek te raken 
 

Weten en erkennen wanneer je een situatie niet alleen aankunt. In plaats daarvan andere 
mogelijke ondersteuningsopties bespreken met de Verteller 

Voor afleiding zorgen, bijvoorbeeld door thee te gaan zetten 

De Verteller laten weten dat hij of zij er niet over hoeft te praten 
 

Meer de Verteller zelf bekrachtigen en waarderen, dan het verhaal 
 



Het Sharing Stories traject 

Dit is een visuele weergave van een soort traject dat Verhalen Vertellers en Verhalen 

Luisteraars mogelijk samen kunnen ondernemen. Zowel het aantal sessies als de inhoud 

zijn slechts een voorbeeld van hoe dit traject van een Luisteraar en Verteller samen eruit 

zou kunnen zien. Je kunt dit als inspiratie voor je eigen organisatie gebruiken en aan je 

eigen wensen en planning aanpassen.  

 

  



Lesplan 

Activiteit Timing Beschrijving van de activiteiten en instructies Hulpmiddelen 

DEEL 1: Doel en methode 
Welkom en 
huishoudelijk 
reglement  

5 min Verwelkom de deelnemers en bespreek het 
huishoudelijk reglement (gebruik van de zaal, 
interactieve elementen, pauzes,...).  
 
Online: denk na over het gebruik van microfoon en 
camera van de deelnemers (microfoon uit of niet?) en de 
mogelijkheden om vragen te stellen (chat of hand 
opsteken?). 

 

Trainingsprogra
mma en 
resultaten 

5 min Introduceer het programma en de doelstellingen van 
deze training: welke nieuwe kennis/vaardigheden 
moeten de deelnemers aan het einde van de training 
hebben? 
 
Laat de hulpmiddelen zien die tijdens de training worden 
gebruikt en deel ze uit:  

 Verhalen Luisteraar Boekje  

 Verhalen Verteller Boekje  

PowerPoint Dia 3 
 
Verhalen Luisteraar 
Boekje 
Verhalen Verteller 
Boekje 

Activiteit: Elkaar 
leren kennen 

20 min Korte presentatie van de trainers en de deelnemers. Zie 
de PowerPoint dia voor mogelijke activiteiten.  
 
Neem de tijd om een veilige ruimte in de groep te 
scheppen en laat mensen elkaar leren kennen. Begin met 
je eigen introductie om de toon te zetten.  
 
Denk aan een tijdslimiet per persoon, om op schema te 
blijven (bijvoorbeeld: 1 minuut per persoon). Deel deze 
tijdslimiet mede aan de deelnemers. 
 
Neem de tijd voor discussie en reflectie over hoe 
deelnemers deze oefening hebben ervaren. Was het 
moeilijk? Voelden ze zich op hun gemak bij het delen van 
persoonlijke verhalen? Of was het eerder een uitdaging? 
Als het een uitdaging was: wat had kunnen helpen? 

Dia 4 



Activiteit Timing Beschrijving van de activiteiten en instructies Hulpmiddelen 

Inleiding tot het 
Sharing Stories 
project   

10 min Introductie van het project Sharing Stories, Sharing Life, 
overzicht van de training en de doelstellingen ervan; geef 
voorbeelden van wat je ermee kunt bereiken. 
 
Concreet doel: ouderen helpen nieuwe of meer 
emotionele/sociale banden aan te knopen en/of 
opnieuw aansluiting te vinden bij een sociaal netwerk. 
Voor meer informatie: pagina 3 in de 
trainingshandleiding en het handboek voor organisaties. 

Dia’s 5-10 
 

Activiteit:  
Groepsdiscussie 

5 min Nodig de deelnemers aan de hand van de stellingen op 
de dia uit om opmerkingen te maken. Bespreek de 
stellingen met de hele groep en vraag mensen om hun 
gedachten erover te delen. Je kunt de stellingen in kleine 
groepjes of met de hele groep bespreken. 
Nuttige vragen om te stellen:  

 Welke aannames worden er door vrijwilligers 
gemaakt? Kan dat mensen een ongemakkelijk gevoel 
geven? Waarom? 

 Is er iemand het daarmee eens/oneens? Waarom? 

 Probeer tussendoor samen te vatten wat de 
deelnemers zeggen en stel open vragen om het 
gesprek gaande te houden. 

 Bespreek het zo open mogelijk met de groep.  

 Probeer persoonlijke voorbeelden en situaties te 
bespreken om het onderwerp begrijpelijk en 
invoelbaar te maken. 

Dia 11 

Inleiding 
eenzaamheid 

5 min Introductie van de definitie van eenzaamheid en de 
vormen waarin dit voorkomt. Verstrek enkele details 
over eenzaamheid onder ouderen. Voeg indien mogelijk 
specifieke informatie toe voor jouw regio/land en/of 
organisatie.   

Dia 12-14 



Activiteit Timing Beschrijving van de activiteiten en instructies Hulpmiddelen 

Activiteit: 
Persoonlijke 
ervaringen van 
eenzaamheid 
 
 

10 min In kleine groepjes worden mensen uitgenodigd om wat 
ervaringen op het gebied van eenzaamheid te delen. Op 
deze manier worden vrijwilligers uitgenodigd om samen 
te ervaren hoe het is om je kwetsbaar op te stellen. Wat 
gebeurt er in de groep? Hoe voelt het voor mensen om 
hierover te praten? Probeer als trainer ook een 
persoonlijke ervaring te delen. 

1. Verdeel de deelnemers in groepjes van 2-4 
personen en geef ze een paar minuten de tijd om 
hierover te praten; de meeste mensen stellen zich 
in kleinere groepjes eerder open als het om 
gevoelige onderwerpen gaat.  

2. Daarna komt iedereen weer bij elkaar voor de 
discussie. 
 

Vragen om te bespreken: 

 Hoe voelde het om over dit onderwerp te praten? 

 Was het moeilijk om een persoonlijke ervaring te 
delen met iemand die je nauwelijks kent? 

 
Indien online: Deelnemers worden middels breakout 
rooms opgedeeld in groepjes van 2-4 deelnemers  

Dia 15 

Activiteit: 
Groepsdiscussie 

5 min Vraag de deelnemers hoe het delen van verhalen met 

iemand kan helpen eenzaamheid te 

voorkomen/verminderen? Vraag of het Sharing Stories 

concept de vrijwilligers aanspreekt. Kunnen zij de 

methode in relatie tot de verschillende soorten 

eenzaamheid zien als een interventie tegen 

eenzaamheid? 

Dia 16 
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De waarde van 
levensverhalen  

10 min Vraag de deelnemers na te denken over wat de redenen 
kunnen zijn om met levensverhalen te werken en 
bespreek de suggesties daarna een voor een. 
 
Leg uit hoe Sharing Stories gebaseerd is op storytelling 
en narratieve therapie. Hierbij staan mensen centraal: in 
gesprekken vertellen zij over hun leven en ervaringen om 
hun sterke punten, vaardigheden en verlangens te 
achterhalen. 
 
De vrijwilligers zouden daarom een basisbegrip moeten 
hebben van de achtergrond van storytelling en 
narratieve therapie.  

Dia’s 16-17 

De Stor-E Tree 
methode 

10 min Uitleg over de terminologie die gebruikt wordt in de 
Sharing Stories methode. Je kunt op dit punt ook het 
boekje uitdelen en samen de informatie doornemen.  
 
Introduceer een paar mogelijke onderwerpen die 
vrijwilligers kunnen gebruiken in hun sessies. Vraag 
vrijwilligers welke onderwerpen zij kunnen bedenken of 
wat hun favoriete onderwerpen zouden zijn. 
 
Zie de bijlage in de trainingshandleiding voor een 
voorbeeld van de Stor-E Tree poster. 

Dia’s 18-21 
 
Verhalen Luisteraar 
Boekje 
Verhalen Verteller 
Boekje 
Stor-E Tree poster in 
trainingshandleiding 
 

Goed gesprek  20-25 
min 

Introduceer de elementen van een goed gesprek. Vraag 
de vrijwilligers om elementen van een goed gesprek te 
noemen en vat ze vervolgens samen door de 
antwoorden op de dia te laten zien. Maak tips duidelijk 
door voorbeelden te geven.  
 
Neem de tijd om inclusiviteit te bespreken. Hoe kun je 
Vertellers op de meest open en inclusieve manier 
benaderen? Wees je tegelijkertijd ook bewust van je rol 
als trainer om een inclusieve omgeving te creëren voor 
de vrijwilligers tijdens de training. Voor meer informatie: 
pagina 8 in de trainingshandleiding. 
 
Wat kunnen we doen als iemand zijn verhaal niet zo 
gemakkelijk deelt? 

Dia’s 21-24 
 
Verhalen Luisteraar 
Boekje 
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Activiteit:  
Rollenspel open 
vragen 

15 min Vrijwilligers oefenen in het formuleren van open vragen 
en het beginnen van een goed gesprek.  

Verdeel de groep in paren en geef elk paar een 
onderwerp. Bijvoorbeeld: reizen, hobby's, koken, 
maatschappelijke ontwikkelingen (intro 2 min). 1 
persoon wordt de Verhalen Verteller, de ander de 
Luisteraar. Vervolgens wisselen de rollen om (10 min). 
Kom daarna weer in de hele groep bijeen en vraag om 
feedback (5 min). 

Dia 25 
 
Verhalen Luisteraar 
Boekje 

Geëmotioneerd 
raken  

5 min Praat over de mogelijkheid dat vrijwilligers 

geëmotioneerd kunnen raken tijdens een gesprek. Vraag 

of de vrijwilligers dit ooit hebben meegemaakt? Geef 

indien mogelijk een voorbeeld van een eigen ervaring 

waarbij je geëmotioneerd raakte. 

Dia 26-27 

Activiteit: 
Rollenspel 
Omgaan met 
emoties  

10 min Leg het rollenspel uit: 
 
Verdeel de groep in kleine groepjes van 3: 1 persoon is 
de Verteller, 1 persoon de Luisteraar en 1 persoon 
observeert. Het is de taak van degene die observeert om 
te letten op de manier waarop de vrijwilliger met de 
situatie omgaat en daarna constructieve feedback te 
geven. Wissel de rollen om als er tijd is. Kom daarna 
weer in de hele groep bijeen en vraag om feedback. 
Herinner de deelnemers eraan dat we hier zijn om te 
leren en dat het dus niet erg is om fouten te maken.  
 
Indien live: loop rond in de groepen om een idee te 
krijgen van hoe het gaat en help als er ondersteuning 
nodig is.  
Indien online: Bezoek kort de breakout rooms om 
eventuele problemen te signaleren en zo nodig 
ondersteuning te bieden. 

Dia 28 
 
Verhalen Luisteraar 
Boekje 
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Sprankelende 
Momenten 

5 min Leg uit hoe belangrijk het is om zogenaamde 
‘Sprankelende Momenten’ te herkennen. Wanneer het 
opvalt dat de Verteller erg enthousiast wordt over een 
bepaald onderwerp, probeer dan met vragen te 
onderzoeken of het iets is dat een startmoment zou 
kunnen zijn dat tot iets anders zou kunnen leiden.  Leg 
uit hoe dit soort momenten kunnen worden gebruikt om 
de Verteller iets (opnieuw) te laten ondernemen of 
opnieuw contact te laten leggen met iemand die voor 
hem of haar belangrijk was. 
 
Neem de verschillende vragen door die kunnen helpen 
om dit soort sprankelende momenten te vinden. 

Dia’s 29 
 
Verhalen Luisteraar 
Boekje 
Verhalen Verteller 
Boekje 

Activiteit: 
Identificeren van 
mogelijke 
interventies 

5 min Optioneel: om ervoor te zorgen dat vrijwilligers goed 
voorbereid zijn op de sessies met de Vertellers, en om 
open te staan voor mogelijke interventies, creëer je een 
moment om te praten over mogelijke interventies in de 
regio en/of organisatie. 
 
Dit kan ook als huiswerk worden meegegeven aan de 
vrijwilligers, om te zoeken naar mogelijke interventies en 
organisaties in de buurt, zodat zij weten welk aanbod er 
daarvoor bestaat. 

Dia 30 
 
Verhalen Luisteraar 
Boekje 
 

Trucs en tips 
Laatste 
overwegingen 

5 min Gebruik de dia om nog meer trucs en tips te noemen. Dia 31 
 
Verhalen Luisteraar 
Boekje 

Dementie en 
zintuiglijk verlies 

5 min Optioneel: Als er onder de Vertellers ouderen zijn met 
dementie of zintuiglijk verlies, kun je deze dia opnemen 
in de trainingspresentatie en bespreken met de 
deelnemers. Dit zou ook als huiswerk aan de vrijwilligers 
kunnen worden meegegeven.  

Dia 32 
 
Verhalen Luisteraar 
Boekje 

Vragen 5 min Geef de deelnemers de tijd om over de dingen die zij 
geleerd hebben na te denken en vraag of er vragen zijn  
Om dit deel van de training af te sluiten, voer je de tijd 
en plaats van het volgende deel in.  

Dia 33 
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DEEL 2: Digitale hulpmiddelen 
Welkom en 
huishoudelijk 
reglement  

5 min Verwelkom de deelnemers en bespreek het 
huishoudelijk reglement (gebruik van de zaal, 
interactieve elementen, pauzes,...).  
 
Online: denk na over het gebruik van microfoon en 
camera van de deelnemers (mute of niet?) en de 
mogelijkheden om vragen te stellen (chat of hand 
opsteken?). 

 

Doelstellingen 
van de training  

5 min Introduceer de agenda van het dagprogramma en de 
doelstellingen van deze training: welke nieuwe 
kennis/vaardigheden moeten de deelnemers aan het 
einde van de training hebben? 
 
Laat de hulpmiddelen zien die tijdens de training worden 
gebruikt en deel ze uit:  
Handleiding App 
 
Optioneel: Deel tablets of laptops uit om tijdens de 
training te gebruiken 

PowerPoint Dia 35 
 
Website 
App 
Handleiding App 

Website 5 min Maak van tevoren je eigen account aan op de app als 
Verteller en Luisteraar, zodat je alles kunt laten zien.  
 
Laat de deelnemers kennismaken met de Stor-E Tree 
website door samen met hen de verschillende secties te 
doorlopen: Zorg ervoor dat je aandacht besteedt aan: 

-  Een verhaal vertellen 
 Luisteren naar een verhaal 

-  Downloads 
-  Stor-E Tree App 

 

Leg uit dat de app webgebaseerd is en alleen 

toegankelijk is via de website. 

Dia 36 
 
Website 
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Demonstratie en 
activiteit: Stor-E 
Tree App 

30 min Laat de deelnemers kennismaken met de app door alle 
functies te demonstreren. 
Laat eerst de app zien en hoe je hem moet gebruiken. 
Geef de deelnemers na elke stap de tijd om het zelf te 
proberen.  

- Registreren als Verteller 
- Een profiel aanmaken 
- Instellingen van de account 
- Een verhaal toevoegen 
- Een verhaal bewerken  
- Optioneel: een verhaal afdrukken 

Dia’s 37-42 
 
App 
Handleiding App 

Word Verhalen 
Luisteraar 

5 min Zorg ervoor dat alle vrijwilligers succesvol geregistreerd 
zijn als Vertellers.  
Registreer (eventueel in een pauze) alle vrijwilligers ook 
als Luisteraars, alvorens de volgende stappen te oefenen.  
 
Leg uit op welke drie manieren vrijwilligers een Verteller 
kunnen toevoegen. Besteed aandacht aan het 
toestemmingsformulier en de vertrouwelijkheid.  
 
Leg uit hoe en waar Luisteraars en Vertellers 
ondersteuning kunnen krijgen bij het gebruik van de app. 

Dia’s 43-44 
 
App 
Handleiding App 

Activiteit: gebruik 
de app met een 
Verteller 

10 min Vorm paren en laat hen de andere vrijwilliger als 
Verteller toevoegen.   
 

Dia 45 
 
App 
Handleiding App 

App: beveiliging 5 min Leg uit hoe de beveiliging van de app werkt.  Dia 46 
 
App 
Handleiding App 

Activiteit: Je 
eigen verhaal 
toevoegen 

5 min Optioneel: Dit kan worden gegeven als huiswerk of als 
groepswerk tijdens de training.  
 
Laat de vrijwilliger oefenen met de app. Maak nieuwe 
paren en laat ze elkaars verhalen toevoegen en lezen.  

Dia 47 
 
App 
Handleiding App 

Vragen 5 min Bespreek opnieuw wat er in deze sessie is behandeld en 
nodig de deelnemers uit vragen te stellen  
 

Dia 48 
 



Om dit deel van de training af te sluiten, voer je de tijd 
en plaats van het volgende deel in.  

Activiteit Timing Beschrijving van de activiteiten en instructies Hulpmiddelen 

DEEL 3: Praktische informatie 
Welkom en 
huishoudelijk 
reglement  

5 min Verwelkom de deelnemers en bespreek het 
huishoudelijk reglement (gebruik van de zaal, 
interactieve elementen, pauzes,...).  
 
Online: denk na over het gebruik van microfoon en 
camera van de deelnemers (mute of niet?) en de 
mogelijkheden om vragen te stellen (chat of hand 
opsteken?). 

 

Trainingsprogra
mma en 
resultaten 

5 min Introduceer het programma en de doelstellingen van 
deze training: welke nieuwe kennis/vaardigheden 
moeten de deelnemers aan het einde van de training 
hebben? 
 
Optioneel: Laat de hulpmiddelen zien die tijdens de 
training worden gebruikt en deel ze uit:  
Toestemmingsformulier 

PowerPoint Dia 50 
 
Boekjes  
Website 
App 
Handleiding App 
Toestemmingsformu
lier 

Samenvatting 
Sharing Stories 

 

5 min Vat eerst nog even snel de eerste twee delen van de 
training samen. Zorg ervoor dat er geen vragen of 
twijfels zijn. 
 
Nadruk op het einddoel van de sessies: de Sprankelende 
Momenten die misschien tot interventies kunnen leiden. 

Dia 51-52 
 
Boekjes  
Website 
App 
Handleiding App 
Toestemmingsformu
lier 
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Activiteit: Een 
goede Luisteraar 
zijn 

10 min Optioneel: In plaats van alle tips en trucs op te sommen, 
kun je tijdens deze activiteit ook de vrijwilligers vragen 
om een samenvatting te geven van wat het inhoudt om 
een goede Luisteraar te zijn.  
 
Wat wel en wat niet te doen als Luisteraar: Zie de bijlage 
in de trainingshandleiding voor de stellingen. Druk ze af 
en knip ze uit. 
 
Verdeel een setje met al deze stellingen per kleine groep 
vrijwilligers (3-4). Laat de vrijwilligers bespreken welke 
stellingen onder "wel doen" moeten vallen, en welke 
uitspraken onder "niet doen” vallen voor een Luisteraar. 
Nadat alle groepen de stellingen in de twee categorieën 
hebben verdeeld, wordt dit plenair besproken en waar 
nodig toegelicht. 

Trainingshandleiding  

Activiteit: 
verschillende 
middelen 

5 min Bespreek met de vrijwilligers wanneer en hoe de 
verschillende middelen kunnen worden gebruikt. Houd 
een korte groepsdiscussie over de volgende vragen:  
- Welke situatie kunnen de vrijwilligers bedenken 

waarin een of meer van de middelen samen kunnen 
worden gebruikt? 

- Welke middelen spreken de vrijwilligers het meest 
aan? Waarom?  

Optioneel: In coronatijd is de Stor-E Tree App ideaal om 

te communiceren met de Vertellers. 

Boekjes  
Website 
App 
 

Vertrouwelijk-
heid en privacy 

5 min Bespreek het belang van vertrouwelijkheid tussen de 
organisatie, de vrijwilligers en de ouderen.  
Vermeld in het bijzonder het gebruik van het account van 
derden, waarvoor de Verteller een 
toestemmingsformulier moet ondertekenen. 
 
Optioneel: als je eigen organisatie gebruik maakt van een 
extra of ander toestemmingsformulier, bespreek deze 
hier.  

Dia 54 
 
Toestemmingsformu
lier 
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Veiligheid 
 
 

5 min Neem even de tijd om te praten over de risico's van het 
niet stellen van grenzen, zowel voor Vertellers als voor 
Luisteraars.  
 
Deel informatie uit (website, contactinformatie, etc) 
waar vrijwilligers discriminatie, misbruik en dergelijke 
kunnen melden. Zorg ervoor dat de vrijwilligers weten 
wat ze moeten doen in deze gevallen. 

Dia’s 55-58 
 
Optioneel: Extra 
contactinformatie 
over 
discriminatiecentra, 
etc. 

Activiteit: 
veiligheid 

10 min Houd een kort groepsgesprek over persoonlijke 
ervaringen met dit onderwerp. Om het ijs te breken, 
helpt het om een persoonlijke ervaring of voorbeeld te 
geven dat binnen de organisatie heeft plaatsgevonden 
(zorg ervoor dat het voorbeeld geen privacyregels 
overtreedt).  
 
- Hebben de vrijwilligers persoonlijke ervaringen met 

het overschrijden van grenzen? Hoe hebben ze 
daarop gereageerd/ dat opgelost?  

- Zijn er onderwerpen waarover vrijwilligers moeilijk 
kunnen praten met Vertellers? Welke zijn dat? 
Waarom? 

Verhalen Luisteraar 
Boekje 
 
 

Ondersteuning 
en contact 

5 min Bespreek hoe vrijwilligers en ouderen je kunnen bereiken 
in geval van problemen en vragen.  
 
Bespreek ook de onkostenvergoeding met de 
vrijwilligers: wat mogen zij van de organisatie 
verwachten?  

Dia 59 
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Jouw match 5 min Leg uit hoe de vrijwilligers zullen worden gekoppeld aan 
de Vertellers. 
 
Leg uit en laat zien over welke middelen de Verteller 
beschikt. 
 
Optioneel: Afhankelijk van de manier waarop de 
organisatie Sharing Stories zal gaan inzetten, kun je de 
vrijwilligers een voorbeeld geven van hun traject met de 
Vertellers.  
 
Zie de bijlage in de trainingshandleiding voor een 
voorbeeld van een Sharing Stories traject voor de 
Luisteraar en de Verteller. 

Dia 60 
 
Verhalen Verteller 
Boekje 
 
Trainingshandleiding 

Vragen 5 min Neem de tijd om ervoor te zorgen dat alle vrijwilligers de 
training hebben begrepen en er geen vragen meer zijn.  
 
Om de training af te sluiten, bedank je vrijwilligers voor 
hun tijd en moeite en wens je ze succesvolle sessies toe! 

Dia’s 61 

 

 


