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Sharing Stories, Sharing Life

Welkom bij de training voor vrijwilligers

van Sharing Stories, Sharing Life

Deel 1

Doel en Methoden



Programma

Introductie

Theorie
• Doel van Sharing Stories
• Eenzaamheid voorkomen of bestrijden
• Waarden van het levensverhaal

In de praktijk: Sharing Stories: de method

Pauze

In de praktijk: 
Een goed gesprek en Verhalen verzamelen



Introductie

Stel jezelf voor aan de hand van 2 onderwerpen/
thema’s/momenten die jou beschrijven. 

Bijvoorbeeld:
- Een hobby,  
- Mooiste herinnering, 
- Familie
- Geboorteplaats

Even voorstellen



Het doel van Sharing Stories

Sharing Stories is een methode waarbij ouderen in een 
aantal sessies hun levensverhaal aan een vrijwilliger 
vertellen.

In deze sessies gebruiken vrijwilligers een “Verhalenboom”. 
Dit concept helpt vrijwilligers om met de ouderen over 
verschillende elementen te praten, te ontdekken welke 
ervaringen, thema's en mensen belangrijk zijn voor de 
ouderen.

Bv: fijn als iemand naar hun verhaal luistert of helpen om te 
(her)ontdekken wat ze in hun leven kunnen oppikken. 



Wat willen we bereiken met de Sharing Stories methode?

• Verhogen sociale participatie en inclusie van 
ouderen.

• Meer emotionele en/of sociale verbondenheid van 
de ouderen; direct of lange termijn.

• Leren van vaardigheden van vrijwilligers om 
eenzame ouderen te helpen verhalen te delen en 
eenzaamheid te overwinnen.

Het doel van Sharing Stories 



Doel van de training

Vrijwilligers trainen om verhalen te verzamelen samen 
met de ouderen en

daarbij elementen van het verhaal te identificeren, 
die mogelijk kunnen leiden tot verdere interventies of 
acties.



Doel Sharing Stories: een voorbeeld

Herontdekken van hobbies en interesses

Mevrouw Coster deelt haar levensverhaal met vrijwilligster Anita. Ze zien elkaar 
wekelijks en bespreken verschillende aspecten van haar leven met de Sharing
Stories-methode.

Anita merkt op dat mevrouw Coster oplicht als ze over vakantie praten. Anita 
vraagt haar of vakantie een “betekenisvol moment” voor haar is en of ze het leuk 
vindt om meer over haar vakantie-ervaringen te praten.

Mevrouw Coster vindt dit een goed idee. Ze kijken samen naar vakantiefoto's. 
Anita merkt dat mevrouw Coster veel van architectuur af weet.

De kleinzoon van mevrouw Coster is bij een van de sessies aanwezig. Hij vertelt 
over een app over de architectuurgeschiedenis van grote steden. Mevrouw 
Coster spreekt met haar kleinzoon af om samen een aantal steden te bezoeken. 



Doel Sharing Stories: een voorbeeld

Vrijwilliger Elly belt meneer Remer al jaren regelmatig via een maatjesproject. 
Meneer Remer geniet van de wekelijkse gesprekken. Hij is verrast als vrijwilliger 
Elly vraagt of hij zijn levensverhaal samen op een creatieve manier wil bespreken 
en vastleggen met de Sharing Stories-methode. Hij vindt het leuk om te 
proberen.

Elke week bespreken ze samen een ander onderwerp. Vrijwilliger Elly stelt 
enkele onderwerpen voor die meneer Remer kan bespreken. Meneer Remer
bereidt de onderwerpen voor, gebruikt het werkboek en zoekt ook oude foto’s 
en documenten op.

Meneer Remer vindt het erg leuk om alles opnieuw te beleven en hij vindt het 
fijn dat er naar geluisterd wordt.

Iemand die luistert



Doel Sharing Stories: een voorbeeld

Harry is vrijwilliger bij de plaatselijke voetbalclub. Hij zou graag een nieuwe 
activiteit voor ouderen starten in de kantine van de club.

Hij nam deel aan de Sharing Stories-training en besluit deze activiteit in de club 
te introduceren. Hij hangt een poster in de kantine om ouderen te bereiken.

Vier ouderen willen met de Sharing Stories-methode aan hun levensverhaal 
werken. Ze bespreken wekelijks een thema, bereiden het onderwerp thuis voor 
en nemen soms foto's mee.

Door hun verhaal te delen, ontdekken de deelnemers veel overeenkomsten in 
hun achtergrond en interesse. Dit zorgt voor mooie vriendschappen die blijven 
bestaan nadat de sessies zijn afgelopen.

Nieuwe mensen leren kennen



Eenzaamheid voorkomen of bestrijden
Stof tot nadenken

Hier zijn enkele uitspraken over eenzaamheid om je uit te dagen om over 
dit thema na te denken. Wat vind je ervan? 
Wat zouden argumenten zijn om deze uitspraken te weerleggen of te 
bevestigen? 

"Als iemand maar vier vrienden heeft, is die persoon waarschijnlijk eenzaam."

"Je kunt niet eenzaam zijn als je veel vrienden hebt en een fijne levenspartner."

"Iedereen ervaart eenzaamheid op zijn eigen manier"

"Vragen stellen over iemands emoties is te persoonlijk."

"Vragen naar moeilijke situaties of periodes in iemands leven leidt tot een negatief 
gesprek."



Interventie tegen eenzaamheid

Emotionele eenzaamheid
Wanneer iemand een hechte, intieme band mist met een of meer mensen. 
Meestal betreft het een levenspartner. Mensen voelen de behoefte om op 
emotioneel niveau verbinding te maken.

Sociale eenzaamheid
Minder contact hebben met andere mensen dan je zou willen. Denk aan 
ontbrekende vrienden, kennissen of collega's. Mensen hebben de behoefte om op 
een sociale manier verbinding te maken.

Existentiële eenzaamheid
Dit type gaat over de zin van het leven, niet zozeer over sociale contacten. Het kan 
aanvoelen alsof je je eigen plek of rol in het leven niet kent, of een gevoel van 
zinloosheid. Mensen hebben behoefte om er ‘toe te doen’.

Verschillende vormen van eenzaamheid



Interventie tegen eenzaamheid

Hoe kan de Sharing Story-methode volgens jou 
eenzaamheid helpen verminderen?

Verschillende vormen van eenzaamheid



Waarden van een levensverhaal

• Om herinneringen levend te houden, de fijne en minder fijne.

• Om interesses of hobby's te herontdekken.

• Om je beter te voelen na het praten over moeilijke dingen. Het is 
geen therapie, maar praten over je gevoelens en uitdagingen kan 
voor veel mensen een verademing zijn.

• (Klein) kinderen of andere naasten leren over de achtergrond en 
familiegeschiedenis van hun (groot) ouders.

• Om de band tussen Verteller en Luisteraar te versterken. Het is 
gemakkelijker om je in te leven als je de achtergrond van iemand 
kent.

Redenen om met levensverhalen te werken



Sharing Stories: de methode

De symbolen van Sharing Stories

• Verhalen Luisteraar
• Verhalen Verteller
• Verhaalboom
• Betekenisvolle momenten



Sharing Stories: de methode

• Verhaalboom

• Tijdlijn

• Voorwerpen

• Foto's

• Muziek

• Mindmap

Het verhaal vastleggen



Sharing Stories: de methode

• Familie, vrienden, relaties, (klein)kinderen, huisdieren

• Jeugd en opgroeien

• Opleiding, carrière, pensioen

• Hobbies, sport, vakantie, natuur, boeken

• Cultuur, geschiedenis, religie

Populaire onderwerpen:

• Reizen, hobbies, koken, maatschappelijke ontwikkelingen

Onderwerpen (boekje pagina 11)



Een goed gesprek

Non-verbaal (bij gesprekken in het echt)
• Oogcontact maken
• Laat zien dat je luistert door te knikken
• Heb een open en ontspannen houding

Verbaal
• Stel open vragen(wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe)
• Laat af en toe stiltes vallen om de ander de ruimte te 

geven
• Controleer of je alles begrijpt. Je kunt dit doen door 

samen te vatten en tussendoor controlevragen te stellen
• Onderbreek de Verteller niet

Algemene tips (boekje pagina 7-9)



Omgaan met de emoties van de Verteller
Leef je in
"Ik kan het zien aan u ..."
"Ik hoor u zeggen"
"Ik zie dat het u het iets met u doet"

Luisteren naar
Woorden
Intonatie
Lichaamstaal

Erkennen
Ik begrijp dat het moeilijk / pijnlijk / verdrietig is ...
Ik kan me voorstellen dat het je bedroeft / boos maakt ... enz.

Doorvragen
Om meer duidelijkheid te krijgen
Vraag toestemming, kijk of iemand erover wil praten

Een goed gesprek



Een goed gesprek

Wat als iemand niet ‘gemakkelijk’ vertelt?

Vertel de deelnemer wat je ziet of hoe je het gesprek ervaart:
• "Ik kan zien/horen dat het niet gemakkelijk voor u is om hierover te 

praten" "Klopt dat?"

Controleer of ze zich op hun gemak voelen bij het onderwerp:
• "Wat vindt u van het onderwerp?"
• "Is er een ander onderwerp waar u liever over praat?"

Blijf open vragen stellen, heb geduld en probeer de stiltes niet zelf in te 
vullen



Omgaan met je eigen emoties
Feit: Verhalen Luisteraars kunnen negatief worden beïnvloed door droevige 
of traumatische verhalen

Hoe kun je je voorbereiden:
• Identificeer je eigen emotionele triggers voordat je de Verhalen 

Luisteraar wordt, door eerst een Verteller te zijn.
• Als je het onderwerp van tevoren kent en je voelt je niet prettig bij dit 

onderwerp: vertel dit dan voordat de sessie begint aan de Verteller.

In gesprek:
• Als je van streek raakt, vertel de Verteller dan dat dit onderwerp je raakt.
• Als je door je eigen emoties wordt overmand en het is te veel om mee 

om te gaan, kun je een time-out nemen of indien nodig de sessie 
beëindigen.

Iedereen is soms emotioneel. Je kan en mag je gevoelens uiten. Er is geen 
prettig gesprek zonder gevoelens. Het is niet voor niets dat je empathie hebt. 
Als je emoties "gepast" zijn, bevordert het contact en begrip.

Een goed gesprek



Een goed gesprek

Mevrouw Johnson neemt deel aan Sharing Stories. Vrijwilliger Paul praat met 
haar en stelt haar verschillende vragen over haar verleden. Als Paul mevrouw 
Johnson vraagt hoe haar jeugd was, wordt ze stil. Paul kan zien dat ze getroffen 
is.

• Hoe kan Paul reageren als mevrouw Johnson emotioneel wordt?
• Wat kan Paul doen als mevrouw Johnson aangeeft dat ze meer over haar 

jeugd wil praten?
• Wat kan Paul doen als mevrouw Johnson aangeeft dat ze niet over haar jeugd 

wil praten?
• Hoe kan Paul het gesprek voortzetten?

Omgaan met emoties



Verhalen verzamelen (zie boekje)

Creatieve vragen
• Een moment dat u zich altijd zult herinneren
• Een moment waarop u trots bent
• Een persoon die impact heeft gehad op uw leven
• Een moment waarop u een regel overtrad

Vragen die een verhaal kunnen beginnen
• Zijn er bepaalde herinneringen aan uw jeugd die u nooit zult 

vergeten?
• Wat zijn uw herinneringen aan ...?
• Kunt u mij vertellen over een tijd dat u ...?
• Waar bent u trots op als u terugkijkt op uw leven?

Vragen die veerkracht en empowerment stimuleren
• Wat heeft u van deze ervaring geleerd?
• Welke kwaliteiten ziet u van uzelf en waarmee bent u het meest 

gelukkig?
• Waar bent u het meest tevreden over?



Verhalen verzamelen

• Is dit iets waar ze graag aan terugdenken?

• Is het iets dat ze misschien nog een keer kunnen doen?

• Is het iets waarover ze graag meer met iemand anders willen 

praten?

• Is het iets dat ze aan iemand anders zouden kunnen leren?

• Is het iets waar ze elementen van kunnen doen?

Betekenisvolle momenten: de volgende stap



Verhalen verzamelen

• Laat je nieuwsgierigheid de vrije loop en wees oprecht geïnteresseerd.

• Het is nieuw voor zowel de Verhalen Verteller als de Verhalen Luisteraar. Er is geen 

goed of fout.

• De reis is net zo belangrijk als het eindresultaat.

• Vertel iets over jezelf, Vertellers vinden het leuk als het gesprek interactief is.

• Merk op of er een terugkerend thema of verhaal is> is dit een “betekenisvolle 

moment” ? 

• Taal kan gevoelig zijn, dus denk na over de woorden die je gebruikt, bv:

– eenzaam versus eenzaamheid ervaren

• Hou er rekening mee dat communiceren hard werken kan zijn, neem daarom 

regelmatig pauzes

Tips & tricks



Warming up
• Vorm paren
• Stel elkaar zoveel mogelijk open vragen per onderwerp
• Voor hulp: zie boekje
• Deel uw vragen met de groep

Oefening

Verhalen verzamelen



Verhalen verzamelen

Rollenspel

Werk met een of meer verhaalkaarten
Vorm verschillende groepen:
• Duo: Story Teller en Story Listener
• Trio: één verhalenverteller, één verhalenluisteraar
• en een waarnemer
• Groep: één verhalenverteller en een groep 

verhalenluisteraars

Aan de slag



Sharing Stories, Sharing Life

Welkom bij de training voor
vrijwilligers

Sharing Stories, Sharing Life

Deel 2

Website, app en pilot



Programma

Website

App

Pauze

Pilot



Website

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

• Wat beschrijft jou het beste?
• Ik ben een vrijwilliger: luisteren naar een verhaal
• Ik wil mijn verhalen vertellen: een verhaal vertellen

• Downloads: hier vind je alle materialen

• Stor-E Tree App: link naar de app

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


Website

Website: 

• Als je hulp nodig hebt: Contactgegevens

• Algemene informatie: Project



App

App: 

Via website: Homepagina rechts bovenin



App

App: 

• Hoe registreren?



App

App: 

• Mijn Profiel
• Mijn Account



App

App: 
• Toevoegen nieuw verhaal



App

App:  

Voeg een nieuw verhaal en media toe



App

App:
• Print het verhaal via browser



App

App: 
Gebruik de app met de Verhalen Verteller



App

App: wanneer je hulp nodig hebt

• Handleiding app

• Website: Tab “Vertel uw verhaal”



Gebruik maken van de app
Wat gebeurt er met de online verhalen?

• Veilig opgeslagen op onze Sharing Stories-webserver

• Toegankelijk op elk apparaat met je login

• Je bent de eigenaar van je verhalen, je kunt ze wijzigen of 
verwijderen. Niemand mag je verhalen gebruiken zonder 
jouw toestemming.

• Niemand anders krijgt toegang tot je verhalen, tenzij je jouw 
inloggegevens deelt of een Verhalen Luisteraar uitnodigt om 
je te helpen bij het vertellen van je verhalen.

• Na verwijdering geen 14 dagen respijt (fout in handleiding). 
Verwijderen= weg



Gebruik maken van de app

Wat gebeurt er met de online verhalen?

Belangrijk!

Omdat dit een pilot betreft is er een kans dat de app na de 
proefperiode voor updates (tijdelijk) wordt afgesloten of niet 
opnieuw wordt geopend.

Zorg ervoor dat jij en de Verteller het materiaal ook ergens 
anders bewaren 
(opslaan op harde schijf van de computer, uitprinten, in 
boekje schrijven, ...)



Gebruik maken van de app

App: maak een eigen account als Verteller of Luisteraar

• Maak je eigen account aan 

• Pas je profiel aan

• Bewerk je account

• Neem een verhaal op

• Voeg andere vrijwilligers toe als Verhalen Luisteraars



Pilot

Samenvatting van eerdere sessies

Vertrouwelijkheid en privacy

Beveiliging

Pilot

Evaluatie

Ondersteuning en contact

Jouw match



Samenvatting van eerdere sessies
• Doel Sharing Stories: voorkomen of bestrijden van 

eenzaamheid
• Methode Sharing Stories

Belangrijk: na een paar sessies is het belangrijk om wat dieper te 
zoeken en naar elementen te zoeken om de Story Teller te 
activeren

• Is de Verteller geïnteresseerd in nieuw leven inblazen van oude 
hobbies?

• Kun jij de Verteller motiveren om nieuwe vriendschappen te 
sluiten?

• Kan de Verteller zijn/haar vaardigheden met iemand anders 
delen?



Samenvatting van vorige sessies



Samenvatting van vorige sessies

Maak gebruik van de digitale tools:
• Website
• App
• Boekje

In de Corona situatie is de Stor-E Tree App ideaal om te 
communiceren met je Verhalen Verteller!

Hoe de tools combineren?



Integriteit en privacy

Toestemmingsformulier voor Verhalen Verteller en 

Luisteraar



Integriteit en privacy

• Wat doen we met de gegevens?

• Wees discreet met informatie en verhalen van Verhalen Verteller

• Deel geen informatie van Verhalen Verteller met anderen zonder 

toestemming

• Niet alleen aan vrienden en familie van Verhalen Verteller, maar 

ook aan blogs, lokale kranten, ondersteunende organisatie, ...



Grenzen aangeven

Ken je grenzen en geef ze aan

Maak vooraf duidelijke afspraken om de verwachtingen 
van de Verhalen Verteller te managen. Bijv: 

Hoe lang duurt een sessie?
Op welke dag bellen we? 
Tussentijd geen “prive” contact

Je bent vrijwilliger voor Sharing Stories:
• Voer alleen passende werkzaamheden uit
• Bijv. geen hulp bij administratie, huishouden, 

financiën, enz.



Signaleren

Ken je grenzen en geef ze aan
• Emoties van verhalenverteller en verhalenluisteraar 

(zie boekje en website)

• Als je merkt dat de verteller problemen heeft of 
ergens het slachtoffer van is: neem dan contact op 
met je organisatie. Meng je er niet in.



Pilot

Planning



Pilot

Planning

• Ongeveer 6 sessies

• Je plant wanneer en hoe met Verhalen Verteller

• Houd de tijd in de gaten 

• In mei zou je naar meer diepgaande gesprekken 

moeten gaan

• Wees veilig en Corona-proof

• Probeer alle bronnen minstens één keer



Pilot

Pilot = test 

• Er kan iets mis gaan (technisch/organisatorisch)

• Materialen kunnen minder nuttig zijn dan verwacht

• Technische problemen

• App en website kunnen sluiten na pilot of aug 2021

• Laat ons je feedback weten!



Evaluatie

• Evaluatie na training: digitaal of via e-mail

• Evaluatie tijdens pilot: bel of via e-mail

• Evaluatie na pilot: afhankelijk van Covid-19: digitaal of via 

e-mail

• Voor feedback en vragen kan je altijd contact met ons 

opnemen



Ondersteuning en contact

Bespreek onkosten met organisatie:

Reiskosten en telefoonkosten worden vergoed 

(belangrijk: wel met bonnetje/factuur/…)

Wat als jij of de Verteller wilt stoppen?

• De organisatie zal indien mogelijk een nieuwe 

match vinden



Jouw match

• Contactgegevens in brief

• Verhaal Luisteraar legt het eerste contact

• Verhalen Verteller heeft:

1. Boekje (kleinere versie)

2. Handleiding app

3. Overzicht planning/ materialen

4. Website



Jouw match

• Verhalen Luisteraar introduceert bronnen bij 

Verhalen Verteller

• Gebruik handleiding app en website voor hulp



Vragen?

Vragen?
Vragen na de sessies en het lezen van het materiaal? 

9 en 10 maart kan je ons bellen/videobellen



Sharing Stories

Veel plezier!


