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Welkom
STORYTELLER PROJECT
Een project gewijd aan de
kern van het werken met
verhalen. Op weg naar
werken met kwetsbare
gemeenschappen binnen
een professioneel
curriculum.
RECENTE
ONTWIKKELINGEN
StoryTeller's 'Working with
Stories' curriculum-pilot:
inzichten uit de
internationale train-thetrainer week in NoordIerland.

THE STORYTELLER PROJECT
TEAM

Partnership consortium information available at: http://learnstorytelling.eu/
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NAAR EEN CONCRETE
OPLEIDING EN "WERKEN
MET VERHALEN" IN DE
PRAKTIJK...
Beste StoryTeller vrienden,
STORYTELLER heeft zijn keerpunt bereikt en en zijn transformatie in het
verhaal dat ongeveer 2 jaar geleden begon met de Kick Off Meeting van het
project. Deze transformatie was de train-the-trainer "Werken met verhalen"
die in de eerste week van oktober plaatsvond in Limavady, Noord-Ierland.
En we zijn er nog niet mee klaar, we hebben nog steeds een interessante en
inspirerende reis voor de boeg en we nodigen jullie uit om samen met ons
in de komende maanden het verhaal tot een goed einde te brengen.
Het verhaal van "STORYTELLER" gaat niet over ons (het team, het
consortium) maar over een nieuw onderwijsprogramma, dat de ambitie
heeft om een goedgekeurde en gekwalificeerde cursus / module te worden
voor een verscheidenheid aan beroepen.
De trainingsweek en de (positieve) evaluatie daarvan hebben ons nog meer
doen beseffen wat een complex onderwerp dit project aanpakt. Het

Peter Frühmann, Storybag
Betty McNerlin, CERES

overbrengen van de opgedane ervaring en de opgedane kennis naar de
nationale pilots in verschillende sectoren met risicogroepen (bijv. ouderen,
werklozen, vluchtelingen…) te werken, wordt de komende maanden ons
reisdoel.
We willen onze partner, vriend, collega en gastvrouw Betty McNerlin van
CERES in Limavady niet vergeten. Zij heeft ervoor gezorgd dat de
trainingsweek in alle opzichten verzorgd was. Het was duidelijk: de Ierse
gastvrijheid gaat verder dan thee, koffie, koekjes en goed eten.
Het StoryTeller team
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“WE HEBBEN JE NODIG”:
NATIONALE PILOTS
Wil je met ons meegaan op de reis van nationale pilootervaringen en
ervaring met het werken met verhalen in je eigen (professionele)
activiteit?... Ga mee, leer het werken met verhalen in je professionele en
persoonlijke activiteiten en schrijf je eigen verhaal. EN AL DAT GRATIS.
Blijf op de hoogte, want al het trainingsmateriaal zal binnenkort op onze
website worden geüpload.
Onze train-the-trainer pilot in Limavady
Luigi Frezza (UNIPOSMS) en Peter
Frühmann (Storybag), het trainerteam

Dag 1 - We zijn allemaal gemaakt uit verhalen
We begonnen de dag met onze portretten. Leuke oefening om het ijs te
breken, waarin men een portret tekent van iemand die je niet kent en er
een vraag toevoegt. Deelnemers kiezen vervolgens hun favoriete portret
en leggen uit waarom ze het kiezen. De keuze voor een bepaald portret
lijkt meer beïnvloed door de vraag dan door de tekening zelf.
We gingen verder met het identificeren van het doel en de
perspectieven van verhalen, waarbij verhalen kunnen verschillen
afhankelijk van tijd, context en persoon.
Een kamer vol mensen en niet één favoriet jeugdverhaal is hetzelfde,
maar de meeste verhalen zijn bij velen bekend. De sessie met verhalen
uit de kindertijd, laat zien hoeveel verschillende verhalen er zijn, hoe
gelaagd ze kunnen zijn, en welke verschillende betekenissen en impact
ze op iedereen hebben gehad.
Metaforen zijn krachtig, en de sessie waarin deelnemers werd gevraagd
om te tekenen hoe zij hun organisatie, klanten of begunstigden zien,
was een eye-opener. Onze gastvrouw, Betty McNerlin van CERES heeft
zelfs een "live uitvoering" gegeven.
Om de dag af te sluiten, beschreven deelnemers een moment van
transformatie in hun leven, een beschrijving van het moment zelf, het
moment ervoor en wat er daarna gebeurde. Inspirerende en
ontroerende verhalen. Een mooie afsluiting van de dag.
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Dag 2 – Er zijn veel beste herinneringen, afhankelijk van de dag en
de context
Groeps- en groepsdynamiek waren het middelpunt van vandaag. Om
na te denken (en onze hersenen en energie warm te laten lopen),
begonnen we de dag met een oefening waarin iedereen een post-it had
met een kleur op hun voorhoofd. Deelnemers konden verbale en
beperkte non-verbale communicatie niet gebruiken om zichzelf te
organiseren in bij deze kleuren passende groepen. Eén deelnemer is de
vreemde eend in de bijt en heeft als enige een specifieke kleur.
Interessant om te zien hoe allen het proces om bij een groep te horen
hebben ervaren.
Iedereen behoort tot groepen, deelnemers hebben daarna de groepen
opgeschreven waarvan ze denken deel uit te maken, dit resulteerde in
een uitgebreide ‘landkaart’ van verschillende groepen.
Bij het denken over groepen speelt identiteit ook een rol. We deden
een ludieke oefening waarin we allemaal 3 dieren hebben getekend en
3 van hun kwaliteiten hebben benadrukt. Afgezien van het lachen (en
lachen is gezond) heeft het ons geholpen na te denken over onze
identiteit en hoe we onszelf waarnemen of hoe we zouden willen
worden waargenomen.
De dag werd afgesloten met een bezoek aan Flax Mill Textiles, waarbij
een traditioneel ambacht (weven) nieuw leven wordt ingeblazen in een
omgebouwde oude molen, waarbij het weven zo authentiek mogelijk
uitgevoerd wordt. Het geproduceerde linnen wordt gebruikt door
mode- en textielontwerpers in heel Europa.
Dag 3 - Verhalen zijn landkaarten... maar de kaart is niet het
territorium.
Vandaag ging het om luisteren: het team van BBRZ legde alles uit over
het "Four Ears Model". Een interessant inzicht over hoe we
communiceren en luisteren.
Dominante vertellingen vormen onze levens en taal. Wat zijn de
dominante verhalen over vrouwen in de culturen / landen waar
deelnemers vandaan komen? De lijst is lang en de verscheidenheid aan
antwoorden is interessant, inspirerend en veel stof tot nadenken over de
invloed van deze verhalen op de levens van mensen.
Vragen zijn erg krachtig! We hebben geleerd dat je je ervan bewust
moet zijn dat je door een vraag te stellen, de persoon al beïnvloedt en
l
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stuurt. Hetzelfde geldt voor vragen: er zijn verhalen mogelijk die kunnen
empoweren en er zijn er die mensen gevangen kunnen houden.
Deelnemers werd vervolgens gevraagd wat zij dachten wat met elkaar
verbonden was: een sleutelbloem met een tulp? Een vis met een walvis?
Al deze 4 met een gek persoon en een gek persoon met de trainer, de
trainer met hen? Dit genereerde veel verschillende antwoorden, zonder
dat er ook één echt fout was, omdat er een structuur is die alles verbindt
(wat die structuur ook is).
Als een van de laatste activiteiten van de dag tekenden de deelnemers
een beeld van iets dat een probleem voor hen was en bedachten ze
vervolgens hoe dit ‘beeld’ hun leven beïnvloedt. Een goede manier om
te ‘externaliseren’, en soms met een glimlach te reflecteren.
Dag 4 – Beoordeel een boek niet naar de kaft van je eigen ervaring.
Deze dag begonnen we met de Tree of Life, te beginnen met de
wortels, dan de stam, de takken en de deelnemers wordt gevraagd om
bladeren en vruchten aan de takken te toe te voegen. Ondanks al onze
verschillen is er veel gemeen in onze bomen.
De volgende sessie: deelnemers maakten verhalen in kleine groepen.
De verhalen werden dan met de grotere groep gedeeld. De verhalen
waren vermakelijk, verrassend, ontroerend, grappig ... Het is duidelijk:
we zijn allemaal makers en vertellers van verhalen.
Een boek beoordelen aan de hand van de kaft: op basis van
verschillende foto’s moesten de deelnemers hun eerste indruk van de
geportretteerde personen noteren. Het is duidelijk dat je eerdere
ervaring invloed heeft op de indrukken van en gedachten over deze
personen.
De dag eindigde met het maken van een allochtoon-autochtoon verhaal
als een hele groep, waarbij elke deelnemer het verhaal maar met één
zin kon voortzetten. Grappig, soms hilarisch, maar ook reflecterend,
omdat het helpt na te denken over perceptie, indruk en stereotypen.
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Dag 5 - Evaluatie, feedback en toekomstig gebruik van "werken
met verhalen".
De laatste dag was gewijd aan de evaluatie van de training. Het heeft
ons nog meer doen beseffen wat een complex onderwerp het project
aanpakt. Het overbrengen van de opgedane ervaring en de opgedane
kennis naar de nationale pilootervaringen in verschillende omgevingen
om met risicogroepen te werken, neemt ons de komende weken op een
interessante reis.
Mis deze kans niet om de ontwikkelingen van nationale pilootervaringen
in de volgende weken te zien.
En nu? Trainers aan het werk.
Onze participanten gaven ons een zeer positieve evaluatie die ons helpt
om een en ander verder te verbeteren.
In alle partnerlanden gaan onze participanten de komende 2-3
maanden aan het werk met uiteenlopende groepen mensen die een
risico lopen om uitgesloten te worden, uitgesloten zijn of zich
uitgesloten voelen. Het resultaat en de feedback van dit werk zal ons
helpen om ons cursus curriculum zo optimaal mogelijk aan te bieden.
Bezoek ons op www.learnstorytelling.eu
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