WELKOM IN ONS
VERHAAL…
NIEUWSBRIEF September 2017 Nr. 1

Storyteller
HET STORYTELLER
PROJECT
Een project dat werken met
verhalen van fundamenteel
belang vindt en zich daarom
hard maakt voor een
professioneel curriculum om
kwetsbare mensen en
gemeenschappen te kunnen.
helpen.
EERSTE RESULTATEN
Een overzicht (compendium)
van het Europese speelveld
op het gebied van vertellen
en werken met verhalen.

HET STORYTELLER TEAM

Partnership consortium information available at: http://learnstorytelling.eu/

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
het gebruik van de informatie die erin is vervat.

WELKOM OP ONZE
KANT VAN HET
VERHAAL…
Wanneer wij naar maatschappelijke veranderingen in Europa en
de wereld kijken en specifieker naar het groeiende aantal
individuen die het risico lopen uitgesloten te worden, komt al vrij
snel (en makkelijk) het woord 'empowerment' op als oplossing van
een dergelijk probleem. 'Storytelling' vanuit verschillende
benaderingen en methodes heeft inmiddels erkenning gekregen
als een nuttige en effectieve aanpak als het om kwetsbare groepen
gaat. Die (narratieve) aanpak kan indivduen in staat stellen om
weer in zichzelf te geloven, door over hun verhaal te praten, het
(individueel en samen) te analyseren, nieuwe levensverhalen te
creëren en doelstellingen te formuleren, gebaseerd op behoeften,
vermogens en verlangens.
Het project 'StoryTeller' heeft als doel 'Empowerment van mensen
die risico lopen uitgesloten te worden, door middel van de
ontwikkeling
van
een
professionele
training
voor
onderontwikkelde EU-landen (op het gebied van werken met
verhalen)'. Het project richt zich op het professionele veld van
'werken-met-verhalen', waarbij expert-kennis en onderzoek
gecombineerd worden om een nieuwe aanpak te ontwikkelen die
ook als (EU) erkende gecertificeerde C-VET training ingezet kan
worden.
Dit is onze eerste nieuwsbrief en we begroeten je van harte aan
boord van 'StoryTeller'. We willen je uitnodigen om alvast een kijk
in onze keuken - en dus de eerste resultaten van ons gezamenlijke
werk - te nemen.
Het StoryTeller team

Together we build memories in combination my story, your
story. We stand for understanding and learning new
approaches of storytelling in EU. Curriculums for continuing
education and training contribute
development
individuals
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multicultural society.
het gebruik van de informatie die erin is vervat.
With the project of storytelling we want to develop new
innovative training with values in EU to upgrade existing
materials for adult training. The project is based on examples

EERSTE BEVINDINGEN
EN ACTIVITEITEN
INTRODUCTIE
Tijdens het eerst jaar van onze samenwerking hebben we getracht de basis te leggen
voor een professionele benadering van het werken met verhalen.
De meeste van ons hadden al eerder positieve ervaringen en resultaten gehad met
succesvol empowerment van gemeenschappen met verhalen-werk. We wilden het
nu naar een volgend niveau tillen.
Het idee was om om een (lange-termijn) fundament te ontwikkelen voor het werken
met verhalen, voor professionele hulpverleners en en vrijwilligers die zich verder
willen ontwikkelen. Daarvoor hebben we voor de volgende stappoen besloten:





Een overzicht krijgen van het professionele veld in Europa
Een innovatieve aanpak richting een C-VET training d.m.v. OER (Open
Educational Resources)
Een methodiek voor professionals
Een interactief online-platform om werken-met-verhalen te leren
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DE KUNST VAN
'STORYTELLING'
'STORYTELLING' KAN OP VERSCHILLENDE
MANIEREN WORDEN GEÏNTERPRETEERD
EN TOEGEPAST. IN DIT PROJECT ZIEN WE
STORYTELLING ALS EEN REEKS
TECHNIEKEN EN INTERVENTIEPORTFOLIO'S DIE BINNEN VEEL GEBIEDEN
KAN WORDEN TOEGEPAST.

In de laatste jaren is de interesse
toegenomen om 'storytelling' in
hulpverlenende beroepen toe te
passen. Ons doel is om een een werkmethodiek te ontwikkelen die
(toekomstige) zorg-/hulpverleners die
met risicogroepen werken effectief te
onderrichten. Denk daarbij aan
psychologen, mentoren, artsen,
verpleging, maatschappelijk werkers,
opleiders enzovoort.
Dit is een multinationaal (EU) project.
Daarom was het allereerst belangrijk
om te begrijpen hoe 'storytelling' in de
verschillende partnerlanden wordt
beschouwd. Dus hebben we besloten
om eerst naar de 'state of the art' van
'storytelling' te kijken in Oostenrijk,
Italië, Slovenië, Spanje, Nederland en
het Verenigd Koninkrijk (in dit geval
Noord-Ierland). We hebben de
gegevens verzameld, geanalyseerd,
beschreven en samengevat in een
Compendium.





hoe tegen de toepassing van
'storytelling' in het brede veld van
hulpverlening aangekeken wordt.
Een beschrijving van de
gezamenlijke elementen waarop
men zich in een transnationale
training in 'storytelling' en werkenmet-verhalen zou moeten
concentreren, waarbij de culturele
verschillen tussen de in dit project
betrokken EU-landen
gerespecteerd worden.
Wat je vooral zult vinden is onze
toewijding aan dit project en ons
geloof in storytelling als
vakmanschap.

De eerste stappen zijn gezeten we
hopen dat je ons op onze reis blijft
begeleiden!
Tot gauw,
Het StoryTeller team

Wat vindt je in het Compendium?


Een beschrijving hoe verschillende
landen 'storytelling' definiëren en
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