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"We lijken ons probleem met ons doel te verwarren, je lost niet je doel op en je vindt
niet je probleem. We zijn geobsedeerd met wat ons in de weg staat zonder te in de
gaten te hebben dat we misschien wel willen dat ons iets in de weg zit. We gaan
soms van het pad af, maar dat is iets anders dan het verliezen van onze richting.
Als het doel is om Mount Everest te beklimmen, waarom zou je dan je leven wijden
aan de lawine? " (Paul Andrew Costello, StoryWise)

TEN GELEIDE
Beste (toekomstige) verhalenwerker,
Je leest dit, en dat betekent dat je gelooft dat 'werken met verhalen' één van de
benaderingswijzen is die anderen (en specifiek kwetsbare mensen) kunnen helpen
met het verkennen of vinden van nieuwe mogelijkheden en oplossingen, om
toekomstige levensverhalen te creëren die veerkracht en eigenwaarde versterken en
concrete stappen en acties naar een betere toekomst beschrijven.
Dit cursusboek is met name geschreven en bewerkt voor degenen die
STORYTELLER’s cursus-curriculum 'Werken met verhalen' volgen. Het curriculum
bestaat uit zeven leseenheden.
De inhoud van het curriculum en de activiteiten in de leseenheden zijn bedoeld om
effectiviteit, gemak van faciliteren en resultaat voor de deelnemers / cliënten te
combineren. Effectiviteit verwijst naar het bieden van (narratieve) ervaringen die
kunnen helpen het zelfbewustzijn te vergroten en tot persoonlijke verandering bij te
dragen.
Het STORTYELLER curriculum biedt ook ethische overwegingen aan met betrekking
tot (emotionele) veiligheid vóór en tijdens het verzamelen van hun verhalen of
wanneer met en aan hun verhalen werken.
Om deze ervaringen mogelijk te maken, is een therapeutische training niet vereist.
Die zou noodzakelijk zijn bij diepgaandere psychologische benaderingen zoals
narratieve therapie. We lenen echter wél we inzichten, methoden en hulpmiddelen
uit deze benaderingen.
De aangeboden curriculum-activiteiten zijn voor een breed spectrum van
geïnteresseerden geselecteerd, van (ervaren) vrijwilligers tot professionals die
werken met kwetsbare personen. Het curriculum leidt deelnemers niet op tot
(psycho)therapeut, hoewel we denken dat ook therapeuten van het curriculum (en
met name van sommige activiteiten) zouden kunnen profiteren als een aanvulling
binnen hun (narratieve) praktijk.
In dit cursusboek willen we je voorzien van de nodige theoretische en praktische
achtergrondkennis op basis van eerder en recent onderzoek en praktijkervaringen.
We zijn ons ervan bewust dat we jouw specifieke kennis van je nationale / regionale
/ lokale situatie niet zomaar kunnen invullen. Ook kunnen we jouw persoonlijke
vaardigheden en die van jouw toekomstige deelnemers / verhalenwerkers alleen
maar raden.
De bronnen in deze richtlijnen verwijzen naar de meest recente literatuur van
onderzoekers, maar vooral van praktijkbeoefenaars en zijn bedoeld om je tot verder
lezen en verdiepen te inspireren.
Het STORYTELLER team
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VOORWOORD
‘KWETSBARE MENSEN’
In STORYTELLER noemen we de mensen op die we met verhalenwerk willen helpen
en ondersteunen ‘kwetsbare mensen’. We zijn ons daarbij ervan bewust dat dit een
containerbegrip is voor veel groepen in de samenleving die risico lopen op (of zich
bedreigd voelen door) (sociale) uitsluiting om verschillende redenen, zoals armoede,
analfabetisme, leeftijd, seksuele voorkeur, werkloosheid, een reeks traumatische
ervaringen (bijvoorbeeld politiek, familie, gevangenis, beroep) en economische en
maatschappelijke veranderingen op wereld-, nationaal- of lokaal niveau.
De oorzaken die tot hun huidige situatie hebben geleid, vereisen bij deze individuen
(of cohorten) duidelijk verschillende benaderingen, en dus ook verschillende
narratieve benaderingen.
DUALITEIT
Het STORYTELLER-curriculum is onder andere gebaseerd op het idee dat er twee
kanten aan elk verhaal zijn: 'Mijn verhaal, jouw verhaal'
Als we dichterbij kijken, kunnen we de dualiteiten ontdekken (en verkennen). Het
gaat niet alleen om het delen van verhalen met anderen en het luisteren met
respect. Het gaat ook over het effect dat bepaalde verhalen kunnen hebben op
individuele levens en de samenleving in het algemeen. 'Mijn verhaal en jouw verhaal'
kan veranderen in 'mijn/ons verhaal tegen jouw/jullie verhaal' en kan dus voor
wrijving en vijandigheid tussen individuen en groepen zorgen.
In cursusboek zullen we de aandacht vestigen op deze 'verhalen'-verschijnselen die
enerzijds tot (sociale) insluiting of juist uitsluiting kunnen leiden. Het laatste,
inclusief alle daarbij horende zelf-beperkende overtuigingen en dominante sociale
discoursen, is het belangrijkste onderwerp van ons project en cursus-curriculum.
Als we (willen) werken met verhalen van individuen, moeten we ons van
verschillende contexten bewust zijn binnen de menselijke conditie in het algemeen
en binnen gemeenschappen en samenlevingen in het bijzonder (denk aan imago en
identiteit), en de invloed van deze contexten voor individuen en groepen.
METHODOLOGIE
Het curriculum van STORYTELLER streeft ernaar een reeks methoden en (nuttige)
praktijken aan te bieden gebaseerd op de kennis en ervaringen van de partners in
dit consortium, evenals literatuurreferenties waar die theoretisch passend zijn en de
voorgestelde methode en/of activiteit ondersteunen. De partners hebben zich
ingespannen om alle mogelijke middelen (elementaire universele vaardigheden,
kennis, methoden, activiteiten / oefeningen, hulpmiddelen en technieken) te
verzamelen om professionals verder te helpen in het kader van hun werk met
kwetsbare individuen en groepen. Deze aanpakken en middelen hebben hun
universele waarde in verschillende landen en culturen bewezen en zijn voor een deel
geïmplementeerd in Europese contexten.1
FUNDAMENTELE ASPECTEN
We willen nogmaals benadrukken dat ons curriculum geen therapeutische training
vereist, hoewel we ook ideeën en methoden van praktijken en / of benaderingen
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lenen als Narrative Therapy (White & Epston, 1989; White, 2007), Solution Focused
Therapy (De Shazer, 1985) ), Collaborative Therapy (Anderson, 1997) en
Participatory Narrative Inquiry (Kurtz, 2014). Deze praktijken delen een aantal
basisbegrippen over relaties met cliënten.
Tarragona (2008) stelt 11 (gedeelde) attributen voor die we als onderliggende basis
binnen ons curriculum zouden willen zien:
1. TRANSDISCIPLINAIRE INSPIRATIE: Veel van de theoretische basis van deze
therapieën is geïnspireerd door ideeën die voortkomen uit disciplines buiten de
psychologie. Ze zijn gebaseerd op het werk van filosofen, antropologen, historici,
linguïsten en literaire theoretici. De transdisciplinaire houding is ook een belangrijk
aspect van ons curriculum.
2. EEN SOCIALE OF INTERPERSOONLIJKE KIJK OP KENNIS EN IDENTITEIT: Narratieve
therapie, Oplossingsgerichte Therapie en Collaboratieve Therapie delen het feit dat
onze ervaring van de realiteit (of de betekenis die we aan onze ervaringen geven),
geconstrueerd wordt door onze interacties met andere mensen. Ons curriculum is
sterk gebaseerd op het idee dat levensverhalen worden gemaakt door een
coöperatieve uitwisseling van betekenissen tussen mensen.
3. AANDACHT VOOR DE CONTEXT: Deze benaderingen kunnen worden beschouwd
als 'systemisch' in de breedste zin van het woord: denken over mensen in een
context, of het nu de context van hun cultuur is, hun interacties met andere
personen in hun hechte relaties, of het gesprekssystemen waarin zij deelnemen.
Ons curriculum nodigt de verhalenwerker uit om de groep waarmee hij/zij werkt op
een systemische manier te analyseren en te benaderen, rekening houdend met de
dynamiek van communicatie en taal tussen de deelnemers en de facilitator.
4. TAAL ALS CENTRAAL CONCEPT: Postmoderne benaderingen conceptualiseren
helpende relaties als een conversatieproces en geloven dat dialogen betekenis
genereren. Ze stellen dat de manier waarop mensen over hun probleem en / of
probleem (verhalen) denken, kan bijdragen aan het analyseren van deze problemen
of het nadenken over nieuwe mogelijkheden. Ons curriculum kan ook worden
gezien als een manier om mensen te helpen hun vocabulaire te veranderen en/of te
verbeteren, om te beginnen met het inzicht dat taal onze manier van denken
beïnvloedt (Gumperz & Levinson, 1996).
5. DE HULPVERLENENDE RELATIE ALS PARTNERSCHAP: Hulp verlenen wordt niet
beschouwd als iets dat iemand wordt aangedaan, maar als iets dat mét iemand is
gedaan. Cliënt en hulpverlener zijn partners in een dialoog, bouwen oplossingen of
ontwikkelen nieuwe verhalen en identiteiten. Ons curriculum is gericht op het
ontwikkelen van een nieuwsgierige instelling en respect tijdens het onder de loep
nemen van de verhaalelementen van cliënten, waarbij je samen nieuwe verhalen coconstrueert, op basis van hun eigen woorden. Daarmee verbetert ook hun
woordenschat.
6. DE HOEVEELHEID VAN PERSPECTIEVEN WAARDEREN: Een steeds terugkerend idee
is dat er talloze realiteiten zijn. Mensen kunne verschillende meningen hebben, niet
alleen over politiek of religieuze overtuigingen, maar ook over basale, maar
belangrijke dingen zoals persoonlijke identiteit (Andersen, 1991). Door zich te
concentreren op de verhalen van mensen, helpt ons curriculum waarde toe te
kennen aan de manier waarop elke persoon zijn / haar eigen realiteit construeert en
betekenis geeft aan zijn / haar eigen levenservaringen.
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7. LOKALE KENNIS WAARDEREN: Dit heeft te maken met het soort vragen die men
aan verhalen kan stellen, vragen die iedereen begrijpt. Het werken met verhalen
zoals wij dat bedoelen, is niet gebaseerd op meta-vertellingen (bijvoorbeeld een
persoonlijkheidstheorie), maar concentreert zich eerder op de eigen ideeën van de
klant (of groep) en de nieuwe ideeën die tijdens de gesprekken worden
gegenereerd. Ons curriculum is in feite gericht op lokale kennis (Geertz, 2000). Het
steunt meer op het werken met cliënten vanuit het perspectief van de cliënt dan
vanuit het perspectief van een of andere theoretische veronderstelling. Het helpt je
om alles wat klanten weten over hun leven te benutten - hun problemen, verhalen,
mogelijke oplossingen en doelen. Dit leidt ertoe dat je een nieuwsgierige houding
aanneemt en een relatie gebaseerd op respect en samenwerking bevordert.
8. KLANTEN ALS STERREN: Je klanten zijn de sterren in dit curriculum. Ze worden
gezien als de experts van hun eigen leven, ze bepalen hun levenssituatie en de
doelen die ze willen bereiken. Daarom moet je als (professionele) helper een
‘onwetende' houding ontwikkelen (Anderson, 1995; De Jong en Berg, 2002). Dit
betekent dat je je klanten moet benaderen met nieuwsgierigheid en bereidheid om
geïnformeerd te worden, om te proberen om vooroordelen te negeren en om te
snelle conclusies te voorkomen (White, 2000).
9. OPENBAAR OF TRANSPARANT ZIJN: door ons curriculum toe te passen, leert u dat
alle mensen, inclusief u en uw klanten, de dingen vanuit een bepaald perspectief
begrijpen. Werken met verhalen helpt je om je vooroordelen op afstand te houden
wanneer je je klanten ontmoet. Maar omdat het onmogelijk is om geen persoonlijke
waarden, meningen of voorkeuren te hebben, vragen we u om hierover open te zijn
wanneer ze relevant zijn voor uw werk. In Narrative Therapy wordt dit transparantie
genoemd (Freedman & Combs, 1996), terwijl het wordt aangeduid als publiek over
ideeën en het delen van interne dialogen met de cliënten (Anderson, 1997, 2006).
10. INTERESSE IN WAT GOED WERKT: Veel auteurs wijzen erop dat (psycho) therapie
vaak wordt gezien als een technologie om defecte personen te repareren.
Postmoderne therapeutische praktijken delen deze zorgen over de buitensporige
nadruk op tekort. Om deze reden benadrukt ons curriculum wat goed werkt in het
leven van mensen en wat cliënten belangrijk en waardevol vinden.
11. INDIVIDUEEL HANDELEND VERMOGEN: Handelend vermogen verwijst naar
mensen die beslissingen en actie kunnen ondernemen in en voor hun levens. Dit
idee wordt gedeeld door postmoderne praktijken en beïnvloedt de manier waarop
we het curriculum ‘Werken met verhalen’ hebben samengesteld. Ons doel is om
(toekomstige) verhalenwerkers te helpen kwetsbare mensen "weer macht over het
stuur van hun leven te geven" (White & Epston, 1990).
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WERKEN MET VERHALEN

Enkele basisbeginselen voor het faciliteren
I. OMGEVING & MATERIALEN
Probeer in een neutrale omgeving te werken, dus misschien beter niet op school of
kantoor, tenzij je die kunt veranderen in plekken waar mensen zich op hun gemak
voelen. Stel je voor waar jij je comfortabel zou voelen om iemand te ontmoeten voor
een intiem gesprek (bijvoorbeeld een bibliotheek, een gezellig buurtcafé of andere
ontmoetingsplek).
Als je met groepen werkt, moet er voldoende ruimte zijn om een kring van stoelen
te maken en óók om in kleine groepen te kunnen werken zonder afgeleid te worden
door de anderen.
De ruimte moet ook minstens één lege muur hebben om tekeningen/post-it’s, etc.
op te kunnen bevestigen. Het maakt de kamer ook kleurrijker en inspirerender.
Afhankelijk van het individu (volwassene, kind ...) of groep waarmee je werkt, bereid
je voldoende werkmateriaal voor: (kleur) pennen, papier, post-its, poppen, textiel,
plakband enzovoort. Zorg ervoor dat er voldoende te drinken is en geef kleine
snacks / snoepjes om deelnemer(s) zich welkom te laten voelen.
II. GROEPSAMENSTELLING
Als je met een groep werkt, raden wij deelnemers aan met een vergelijkbare
achtergrond of (in het geval van meer dan één nationaliteit) met de vaardigheid om
in dezelfde taal met elkaar te praten.
Bij voorkeur zou het aantal deelnemers niet meer dan vijftien mogen zijn om
voldoende aandacht te kunnen geven en genoeg kansen dat iedereen gehoord
wordt tijdens en na de activiteiten die we voorstellen.
III. LENGTE VAN SESSIE
In het STORYTELLER-curriculum
De (onderwijs- en leer) eenheden in het curriculum zijn gebaseerd op sessies van 68 uur per niveau. Sommige eenheden hebben één niveau nodig, andere twee. De
sessies zijn gebaseerd op maximaal vijftien deelnemers, vanwege de (soms
emotionele) context en de nodige aandacht die de facilitator daaraan moet
besteden. Gezien onze eerdere ervaringen, kunnen twee facilitatoren een groep met
maximaal 25 deelnemers begeleiden.
In de dagelijkse (professionele) praktijk
Omdat dit buiten het bereik van het curriculum valt, zal dit context-gebonden zijn
en afhankelijk van de behoeften van de groep en/of de individuele cliënt. Bovendien
zal het afhankelijk zijn van particuliere financiële capaciteit en/of
verzekeringspolissen en vergoedingen.

IV. OVERWEGINGEN VOOR DE FACILITATOR

Veel van deze paragraaf is gebaseerd op de praktijkervaring en het onderzoek van
auteurs als Kurtz (2014) en Chambers (2002). We hebben enkele belangrijke en
nuttige aspecten benadrukt, maar willen je graag aanmoedigen om verder te lezen.
Als facilitator... HAAST JE NIET, geef geen lezingen, ga niet bekritiseren,
onderbreken, domineren, saboteren en neem jezelf niet te serieus. Als facilitator
moet je respect tonen, contact leggen, vooroordelen opzij leggen, de stok
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overhandigen, kijken, luisteren, leren van fouten, zelfkritisch en zelfbewust zijn,
flexibel zijn, ondersteunen en delen, en eerlijk zijn.

VOORDAT JE BEGINT I
1. Arrangementen van zitplaatsen (met tafels en stoelen)
Rangschik zitplaatsen en tafels / stoelen van tevoren.
Klasopstelling
Net als bij lezingen, is een klaslokaal mogelijk.
Tip: Vraag degenen die in oneven rijen zijn om te keren, te staan of te
knielen op hun stoelen en praat met degenen achter hen. Het effect kan
opwindend zijn.
Holle vierkant / holle U
Pas op dat hier oogcontact met anderen op afstand is; de formaliteit van
tafels kan een tussenliggend gevoel geven. Het kan ertoe leiden dat
mensen gaan repeteren en minder luisteren; degenen die verder van de
facilitator zijn, lijken 'gemarginaliseerd'. Facilitator voelt dominant.
Tip: gebruik voor meer aandacht en interactie de tussenliggende ruimte
voor activiteiten
Visgraat
Vergelijkbaar met schuin klaslokaal. Tafels nodigen uit tot
groepsdiscussies.

Banket
Concentreert zich nog meer op de tafels (vaak dubbele tafels) voor
groepsgesprekken. Goed voor kleine participatieve workshops.

Tafel-‘Drieën’
Waard om te overwegen. De hoek wijst naar de facilitator. De ‘Drieën’
zijn goed voor buzzen / de hoofden bij elkaar brengen. Tafels kunnen
ook gemakkelijk als ‘Zessen’ worden gebruikt.
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(alleen stoelen)
Schoolopstelling
Stoelen zijn normaal gesproken verplaatsbaar, dus kunnen na plenaire
activiteiten kleine groepen worden gevormd.

Cirkels
Halve cirkels
Gunstig. De facilitator heeft oogcontact met iedereen. Goede flexibiliteit om
over te stappen naar andere arrangementen, goede centrale ruimte.

Hele cirkels
worden vaak verondersteld als democratisch en participatief, maar kunnen
ook intimideren als er grote aantallen zijn. De facilitator kan nog steeds
domineren.

Open cirkels
Zien er democratischer uit, met twee bogen naar elkaar gericht. Ze bieden
ook toegang vanaf beide zijden en zorgen voor meer bewegingsvrijheid. De
facilitator kan elke positie kiezen.

Groep met facilitator
De facilitator initieert een gesprek en trekt zich vervolgens geleidelijk terug. Dit
is een klassiek patroon voor een focusgroep of anders een verhalencirkel
(waarbij de enige activiteit van de facilitator het vertellen gaande houden is - we
zullen meer uitleggen over story circles in eenheid 5).

‘Buzzing Clusters’
Veel patronen mogelijk. De begeleider kan zichzelf afzijdig houden en/of
zich verplaatsen. Contextvriendelijk voor verlegen praters. Plenaire
gesprekken na buzzen zijn mogelijk.

2. Groepsgroottes
- paren voor directe korte buzzes (max. 100 seconden)
- paren of maximaal drieën voor discussies en persoonlijk en reflectief delen
- vier / maximaal vijf voor groepswerk (bijvoorbeeld brainstorm, luisteroefeningen)
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- grotere groep (>5) waar slechts een paar deelnemers relevante ervaring of kennis
van het onderwerp hebben en waar sommige deelnemers mogelijk niets zullen
zeggen.
3. Duur van de groep
Sommige groepen 'klikken' goed en werken snel samen, anderen kunnen gespannen
of ongemakkelijk zijn, vooral met dominante individuen. Luister en observeer goed,
een andere mix kan nodig zijn. We zullen verderop meer uitleggen over 'dominante
en verlegene’.

VOORDAT JE BEGINT II
De groep verwelkomen op de sessie:
We raden het volgende aan:
- Verzamel welkomstboodschappen.
- Stel je vanaf het begin participerend op. Nodig de nieuwkomers uit om te helpen.
- Vraag de nieuwkomers om anderen te verwelkomen en zelf naam-labels te geven.
- Begin met ontspanning (bijvoorbeeld warming-up, ijsbrekers)
- Heet laatkomers welkom. Vraag anderen om hen te informeren.
Veronderstellingen, verwachtingen en angsten
Bied post-its aan om veronderstellingen, verwachtingen en angsten op te schrijven
(inclusief humoristische angsten).
Laat ze deze onder hun naam op de muur tentoonstellen en hobby's toevoegen en
wellicht ook een persoonlijk symbool (iets dat hen symboliseert).
Leerverwachting en bijdragen
Nodig de deelnemers uit om op te schrijven (inclusief hun naam) wat ze hopen te
leren en wat zij (denken dat ze) zelf moeten bijdragen. Noteer zelf op een flipover
of whiteboard wat ze hopen te leren.
Doelen
Tijdens het curriculum 'Werken met verhalen' zijn de (leer) doelstellingen en
resultaten al vastgelegd. Presenteer bij elke leseenheid de doelstellingen.
Over het algemeen kunnen doelstellingen vóór het begin van elke eenheid worden
geschetst en soms kunnen doelstellingen door de groep worden aangepast of
bepaald. Groepen kunnen verschillen (etniciteit, leeftijd, ervaring etc.). Gebruik
verwachtingen om doelstellingen te bekijken, te bespreken en prioriteiten te stellen.
Probeer een consensus te krijgen. Als dat niet mogelijk lijkt, laat een kleine groep
verder discussiëren en aanbevelingen doen. Houd er altijd rekening mee dat
doelstellingen in een goed proces kunnen veranderen zonder dat de leerdoelstelling
onder lijdt..

V. MACHT EN PROCES
Krachts- en machtsverhoudingen
Er is veel onderzocht en geschreven over macht. We gaan niet te diep in op dit
onderwerp, maar we moeten ons bewust zijn van de invloed ervan op gedrag en
welzijn.
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Een van de grondleggers van de sociologie, Max Weber, definieerde macht als 'het
vermogen van een individu of groep om hun eigen doelen te bereiken wanneer
anderen zich dat realiseren en proberen het te voorkomen'.
Hieruit concludeerde Weber dat macht autoritair en/of dwingend was.
Tegenwoordig lijkt dit een eendimensionale weergave, het suggereert dat macht
altijd negatief is en dat een persoon aanwezig moet zijn om zijn macht uit te
oefenen.
Er zijn andere - positievere - stadpunten mogelijk: ‘macht’ is niet alleen negatief (in
de bovengenoemde zin), het kan ook dingen mogelijk maken. Je hebt ook de macht
om betrokken en empathisch te handelen (Keltner, 2017), het is een keuze ...
Op een sociaal en cultureel niveau is er ook het idee van het panopticon (ook
Foucault, geciteerd in Felluga, 2018). Stel je voor dat iemand in een toren naar je
kijkt terwijl je hem niet kunt zien, maar je weet dat hij toekijkt. Je kunt je misschien
aangespoord voelen om je gedrag te controleren, zelfs als je niet fysiek gedwongen
wordt. Denk aan wetten, dominante maatschappelijke / religieuze discoursen,
groepsdruk... Het kan leiden tot zelfregulering op twee manieren: in een meer
positieve zin om een 'goede', gehoorzame burger/groepslid te voelen, in negatieve
zin door je onthecht t voelen en/of bang te zijn.
Machtsverhoudingen in een participatieve context
In veel participatieve processen is er een geleidelijke verschuiving van macht, met
een sequentie van controle naar empowerment, van plenair naar individueel naar
groep, van gecentreerd naar verspreid (Chambers, 2002).
Een (proces) sequentie kan zijn:
- plenaire briefing
- individuele reflectie en noteren
- kleine groepen delen en discussiëren
- feedback van groepen aan de plenaire vergadering
- plenaire discussie
Ontneem jezelf macht
Chambers (2002) legt uit dat facilitatoren en trainers de neiging hebben om te
domineren of een lezing te houden. Ze staan terwijl anderen zitten, er is een
whiteboard, een projectorscherm dat autoriteit geeft; er kan een tafel zijn tussen de
facilitator en 'hem / haar' of ‘hun’. Er wordt teveel gepraat, teveel gecontroleerd.
Anderen faciliteren betekent minder praten, minder controle en de verhalen en
analyses van anderen faciliteren door jezelf ‘macht’ te ontnemen, de stok over te
dragen en te leiden door je terug te trekken.
Een paar tips:
- Wees niet het middelpunt, ga weg uit de focus van autoriteit;
- Ga zitten;
- Houd je mond;
- Initieer zelforganiserende processen;
- Vraag om de bijdrage van anderen;
- Begin individuele reflectie, buzzes of kleine groepen;
- Laat vrijwilligers een feedbacksessie faciliteren;
Je zult ervaren dat dit vaak beter werkt, (eigenaarschap (‘ownership’) wordt
verspreid, en niet in de laatste plaats, je krijgt zelf meer rust...
Maak individuen sterker (empowerment)
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Welke activiteit je ook hebt gepland, begin met het vragen om in stilte te reflecteren
en notities of opsommingen voor zichzelf te houden zonder het met anderen te
delen. Hierdoor begint iedereen (zelf) na te denken en zal hij/zij zich realiseren dat
hij al iets over het onderwerp weet. De eigen aantekeningen zijn dan al iets om te
delen, het leidt tot meer democratische groepsdiscussies waarbij elke deelnemer
iets te vertellen heeft.
Maak groepen sterker (empowerment)
Geef taken aan groepen, we hebben al soorten en maten genoemd. De beste
analyses worden gemaakt in kleine groepen van drie tot vijf.
De empowerment is dat mensen deelnemen en delen en door te praten leren om te
delen; dat er meer kennis naar boven drijft; dat vertrouwen opgebouwd wordt;
synergie en enthousiasme… Groepsanalyse gaat vaak verder dan individuele
analyse. Speciale (slapende) kennis kan worden gedeeld.
Pas op voor dominante groepsleden, voor gesprekken die van het onderwerp
afdwalen en voor niet-representatieve standpunten.
Dominante en bescheiden deelnemers
Het is het beste om in het begin over dit probleem te praten. Leg uit dat er een
gemeenschappelijk 'probleem' is: er zijn mensen die verlegen mensen willen
domineren. Maar of men een 'natuurlijke' zelfverzekerde prater is of 'van nature'
bescheiden, niemand moet zich bedreigd of afgewezen voelen. We leren net zoveel
van luisteren als we leren van vertellen. We moeten echter wél streven naar
rechtvaardigheid in spreektijd en luistertijd.
Sommigen zijn bovendien vloeiender in hun (of een vreemde) taal dan anderen.
Enkele tips om dominantieproblemen te voorkomen (of af te handelen) (Chambers
2002):
Zelf-beoordeling
Leg de nummers 0-10 op de grond. Vraag de deelnemers eerst na te denken over
hoe ze zichzelf zouden scoren op een schaal voor een relevante eigenschap,
bijvoorbeeld spraakzaamheid, assertiviteit, luistervermogen, begrip voor het
standpunt van een ander ... en dan daar staan.
Nodig uit voor een gesprek met buren. Vraag ze om naar de plek (score) te gaan
waar ze zouden willen zijn en nodig ze om te reflecteren uit wat ze nodig zouden
hebben om daar te komen.
Geef beurten
Zeg beleefd 'je hebt al gesproken, laat het eens van iemand anders horen', of 'Wie
heeft er nog geen kans gehad?'
Houd de talking stick
Gebruik een willkeurig voorwerp als een talking stick die autoriteit geeft om te
spreken. Alleen de persoon die he vasthoudt, mag praten. Als hij klaar is,
overhandigt hij/zij hem aan iemand anders. Bevordert het idee van beurten,
geconcentreerd luisteren en zelfvertrouwen te geven aan de anderszins verlegene of
zwijgzame deelnemers.
Geef een verantwoordelijke rol
Geef dominatoren verantwoordelijke rollen: maak van grote praters waarnemers en
notulisten; laat hen aantekeningen maken van wat er gebeurt (welke interactie zie
ik, wie spreekt het minst/minst) en laat ze (objectieve) reflecties (geen meningen!)
geven aan het einde van de sessie.
Uit het speelveld
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Nodig de prater uit de groep uit. Vraag hem/haar naar zijn/haar speciale kennis.
Geef hem/haar de mogelijkheid om deze kennis en inzichten (door jou) te laten
vastleggen.
Rantsoen: b.v. lucifers
Voor elke groepssessie krijgt elke deelnemer vijf lucifers (of bonen, kiezels ...).
Telkens als iemand iets gezegd heeft, legt hij één van zijn lucifers in het midden.
Als ze op zijn, mag hij/zij niets meer zeggen.
Hergroeperen
Vraag na elke buzz of groepsdiscussie elke groep om zijn leden te rangschikken op
hoeveel ze individueel hebben gesproken. Vorm nieuwe groepen met high talkers,
medium talkers en low-talkers.
Heb je ooit…?
Vraag om opgestoken handen, of een klein buzz-gesprek, over:
‘Is jou ooit iets aangedaan? Hoe voelde dat? '
En dan: 'Heb je het ooit aan iemand anders iets aangedaan? In welke context? '
Werken in en met de curriculumeenheden
Elk van de leereenheden heeft activiteiten en/of oefeningen die gebaseerd zijn op
praktijkervaring en ondersteunende theoretische bronnen. In de volgende
hoofdstukken vindt je de nodige back-up. Elk hoofdstuk bevat ook een lijst met
bronnen voor verder lezen voor diegenen die geïnteresseerd zijn om zich in een en
ander te verdiepen.
Wat te laten zien, wat te vertellen
Aan het einde van elk hoofdstuk in deze ondersteunende curriculum-richtlijnen
zullen we je adviseren welke theoretische teksten en afbeeldingen je kunt laten zien
en uitleggen, vóór of na een oefening, om het (praktische) voordeel van deze
specifieke oefening te onderbouwen.
Nuttige bronnen:
Chambers R. (2002), Participatory workshops, Earthscan/Routledge
Felluga D. (accessed 16-01-2018), Modules on Foucault: On Power,
http://www.purdue.edu/guidetotheory/newhistorycism/modules/foucaultpower.ht
ml
Keltner D. (2017), https://www.mindful.org/how-to-find-your-power-and-avoidabusing-it/
Kurtz C. (2014), Working with Stories, Kurtz-Fernhout Publishing
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1. INTRODUCTIE - WAAROM VERHALEN?
Het begint allemaal met hoe we de omgeving om ons heen ervaren: de natuur
en haar fenomenen, de dierenwereld, onze relatie met anderen - en hoe we dat
interpreteren en begrijpen. Het zijn allemaal data, en dat enorme aantal data
(en hun impact) kan verwarrend zijn. We hebben daarom de behoefte om te
structureren om dat verwarrende aan te kunnen. Eerst maakten we tekeningen
en toen we taal en woorden hadden waren we in staat om onze gedachten te
verwoorden en uit te drukken.
Verhalen zijn een puur menselijk fenomeen, verhalen hebben vele functies,
verhalen kunnen verschillende intenties overbrengen en ze kunnen op
verschillende manieren worden verteld.
Dit hoofdstuk laat je kennismaken met de evolutie van verhaal,
verhaalstructuren (en het waarom daarvan), met behulpzame modellen en
hulpmiddelen (zoals metaforen) om verhalen aan verschillende doelgroepen te
vertellen. Je zult ook leren waarom verhalen zo cruciaal zijn in het verbinden
van mensen en het creëren van samenhang in groepen en de samenleving als
geheel. Maar ook hoe ze kunnen verdelen en domineren ...

De evolutionaire weg
Spel
Boyd (2009) wijst op de evolutionaire voordelen van het verhaal in zijn 'On the
Origin of Stories'. Het begint met spelen.
Spelen is geëvolueerd dankzij de voordelen van flexibiliteit; de hoeveelheid spel
binnen een soort correleert met de flexibiliteit van actie. Gedrag als ontsnappen en
achtervolgen, aanvallen en verdedigen en sociaal geven en nemen kunnen het
verschil maken tussen (over)leven en doodgaan. Spel draagt dus bij aan het
herkennen en beoordelen van de (sociale) context en dus aan anticipatie en
flexibiliteit bij het handelen. Spelen is daarom een zeer lonende activiteit.
Informatie
De volgende stap is onze honger naar informatie, vooral voor informatie die
betekenisvolle ‘reeksen’ laat zien waaruit we belangrijke conclusies kunnen trekken:
we noemen dat structuren en patronen. We streven actief naar patronen, vooral die
patronen die de meest nuttige gevolgen voor onze meest waardevolle
informatiesystemen hebben: gezichtsvermogen en geluid en in ons meest cruciale
domein - sociale informatie.
Patronen, herhaling en ritme. Waarom zijn we daardoor zo gefascineerd en waarom
hebben we de behoefte om dat te beschrijven of te visualiseren als het niet lonend
was?
Kunst
Boyd: "Een kunstwerk fungeert als een speel- (en trainings-) veld voor de geest. Net
als spelen slaagt het door aandacht te trekken en te belonen.”
Kunst geeft ons het (zelf)vertrouwen dat we de wereld kunnen transformeren om
haar aan onze eigen voorkeuren aan te passen, dat we een gegeven niet hoeven te
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accepteren maar eraan kunnen werken om het te veranderen op een manier die wij
kiezen; het levert vaardigheden en (voor)beelden op die we kunnen verfijnen en/of
recombineren.
Van woorden naar verhalen
Het begon met (grot) tekeningen, figuratief en symbolisch. Later ontstonden
woorden en taal. De wetenschap is nog steeds niet unaniem over hoe dat begon,
maar hoe je het ook bekijkt: er was een moment waarop we de woorden hadden om
dingen, natuurlijke verschijnselen en emoties te uiten en te benoemen.
INFORMATION

PLAY

STRUCTURE

ART

LANGUAGE

STORY
Terugkijkend op spelen, informatie, structuur en kunst, komt alles samen wanneer
we naar verhalen kijken. De anticipatie en flexibiliteit in denken, het sociale geven
en nemen, de herkenning van structuur en patronen en het begrijpen van context:
onze verhalen én fictieve verhalen zijn ook een cognitieve speeltuin. We spelen
graag met mogelijkheden en zoeken oplossingen.
Wij zijn de 'verhalen vertellende soort'. Storytelling is een functioneel onderdeel van
ons wezen geworden. Zonder verhalen zouden we ons minder kunnen aanpassen
aan veranderingen, in onze omgeving en in onszelf.
Zingeving, betekenis, verandering en het belang van taal
Er was een moment dat we ons bewust werden van de sterfelijkheid, van leven en
dood. Er kwam een tijd dat we bewust herinneringen met elkaar konden verbinden,
wanneer het geheugen gevolgen van oorzaken kon verklaren (“Waar komen we
vandaan?” “Waarom sterven we?” “ Wie controleert de natuurkrachten?”). We werden
ons ook bewust van moraliteit, (machts-)relaties en ethiek (“Waarom is hij machtiger
dan ik?” “ Waarom doet hij / zij me pijn?”) En ons persoonlijke leven (“Wie ben ik?”
“Waarom faal ik?”) . Dit zijn slechts een paar existentiële vragen uit onnoemelijk
meer.
Verhalen komen voort uit verschillende behoeften en ervaringen, maar vooral vanuit
onze behoefte aan zin en betekenis. Betekenisgeving is hoe we gebeurtenissen,
relaties en het zelf construeren, begrijpen en begrijpen.
Frankl (1946) verklaarde dat de primaire motivatie van een persoon is om de zin van
het leven te ontdekken. Hij drong erop aan dat zelfs in de meest tragische ervaring
betekenis kon worden ontdekt. Mensen kunnen betekenis ontdekken door
simpelweg 'te doen', waarbij ze waarden ervaren, maar ook tegenspoed en
ontberingen.
Volgens Postman & Weingartner (1969) kan betekenisgeving ook worden gezien als
een metafoor voor onderwijzen en leren. In hun eigen woorden "legt het de nadruk
op een procesvisie van het denken (het vormen van de geest) waar het denken een
constante verandering ondergaat.” ‘Betekenisgeving’ dwingt ons ook om ons te
concentreren op de individualiteit en het unieke karakter van de ‘betekenismaker’...
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Er is geen beperking aan zijn/haar leerproces. Hij/zij blijft nieuwe betekenissen
creëren.
Dennet (2017) biedt ook enkele interessante gedachten over betekenis, context en
taal. Hij stelt dat ons bewustzijn schatplichtig aan de taal is. Spraak ontstond omdat
geluiden (en na het toekennen van hun aan omgevingsverschijningen of emoties:
WOORDEN) tot ons kwamen; ze kwamen niet tevoorschijn omdat we ze hadden
uitgevonden. Die groeiende en nog steeds onbewuste, maar steeds nuttiger verbale
competentie leidde er in de eerste plaats toe dat mensen eerst nadachten over wat
ze zouden gaan zeggen. De betekenis die we geven aan ontelbare informatie/data zoals we al eerder hebben gezegd - is ook afhankelijk van de context en de 'nuttige'
informatie-elementen ('memen') die ons helpen om sneller te begrijpen.
Alles suggereert dat individuen potentieel in staat zijn om (contexten) te begrijpen
en leren omgaan met en leren van verandering, ernaar handelen en opnieuw
creëren. Werken met verhalen en narratieven (die contexten bieden) kan functioneel
en/of praktisch zijn onder meerdere omstandigheden.

UNIVERSELE FUNCTIES VAN VERHALEN
Als we kijken naar de constructieve functies en kwaliteiten van verhalen, wat komt
er dan in ons op? Om er een paar te noemen: inspiratie, verbeeldingskracht,
geheugenbehoud, kennis- en informatieoverdracht, verbinden van mensen, troost,
genezing, amusement, betrokkenheid, (scheppen van) wederzijds respect, het
gevoelsperceptie (empathie), (creatie van) waarden (waardensystemen ), actie
(initiatief), planning, strategie, anticipatie (van gebeurtenissen, acties).
In onze cognities heeft elke 'up' een 'down', waar er licht is, is ook donker. Verhalen
kunnen ook een donkere, destructieve eigenschappen aanspreken of aanwakkeren,
zoals haat, afgunst, discriminatie, stigmatisering, overheersing, manipulatie etc.
Als je naar de bovenstaande opsommingen kijkt, zal je je realiseren dat veel van de
functies van verhalen ook als intenties kunnen worden geïnterpreteerd.
Verhalen zijn nooit 'onschuldig'. Er is altijd een intentie achter een verhaal.
Overweeg dit wanneer je een verhaal vertelt of naar een verhaal luistert (“Waarom
vertel ik dit verhaal?” “Waar gaat zijn verhaal écht over?”). We zullen dit in hoofdstuk
3 en 4 nader toelichten.
Dus, wat is 'verhalen vertellen' en wat noemen we een 'verhaal'?
We kiezen ervoor om de term storytelling te gebruiken om de meer bewuste,
geplande handelingen van het vertellen te beschrijven, waarbij verhalen worden
verteld met een bepaald doel (intentie) - bijvoorbeeld om verandering te inspireren,
om te vermaken, om kennis te delen etc.
Meestal gebruiken we de term narratief als we het hebben over de alledaagse
verhalen die we over ons leven hebben, waarin we proberen om betekenis te geven
aan wat er is gebeurd en waarom het is gebeurd, en daarbij te putten uit
verschillende gebeurtenissen.
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Narratief

WELKE VERHALEN? - Over verhaalstructuren

Dus, hoe kleden we feiten en ervaringen aan en hoe geven we ze structuur?
Een van de meest opvallende kenmerken van het verhaal is de structuur. We
realiseren het ons niet bewust, maar zoals eerder vermeld, verhalen beantwoorden
aan onze behoefte om informatie te organiseren in zinvolle structuren.
Universele Verhaalstructuren
We willen je graag kennis laten maken met de drie meest voorkomende universele
structuren. Waarschijnlijk de bekendste is de Folk Tale-structuur. Het model dat we
presenteren is de versie van verhalen-onderzoeker en professional Cynthia Kurtz
(2014).
1. Context - introductie van de setting en personages, verklaring van de stand van
zaken
2. Keerpunt - het dilemma of probleem of initiërende gebeurtenis die het verhaal
begint te rollen
3. Actie - hoe de mensen in het verhaal reageren op het dilemma of probleem
4. Reversal - complicaties, verdere moeilijkheden, uitdagingen, dingen die verkeerd
gaan
5. Resolutie - de uitkomst van het verhaal en de reacties erop
TRANSFORMATION / CHANGE

DECISIVE
ACTION

SETTING
‘EQUILIBRIUM’

GOAL / PLAN

DESIRED STATE

EVENT
CRISIS

CONTEXT

TURNING POINT

ACTION

TRANSFORMATION

ENDING
(NEW) EQUILIBRIUM

RESOLUTION
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Als je ernaar kijkt, denk je misschien al aan bekende sprookjes als Assepoester of
Roodkapje maar ook aan de gemiddelde succesvolle Hollywood-film.
Volksverhalen komen in vele vermommingen voor, bijvoorbeeld als fabels
(Aesopus), kinderverhalen (Peter Pan), schelmenverhalen (bijvoorbeeld De Vos
Reynaerde, Tijl Uilenspiegel), verhalen over onnozele figuren (dom en dommer) of
(moderne) urban myths en legendes.
Maar het belangrijkste is dat veel persoonlijke verhalen dezelfde structuur volgen,
zoals in het volgende universele model.
The Hero's Journey
Dit is een universeel verhaalmodel dat behoorlijk invloedrijk is geweest. Het is
gerelateerd aan een ander soort verhalen die de epische verhalen worden genoemd:
hun structuren gaan ver terug naar de tijd van de jagers-verzamelaars en beginnen
vaak met een crisis en de reis van de protagonist/held om de crisis (materieel of
spiritueel) op te lossen, vaak geholpen door zijn doorzettingsvermogen, goden of
een soort mentor. Een van de oudste voorbeelden is waarschijnlijk het verhaal van
Gilgamesj.
Het cirkelvormige model van de Heldenreis, afgeleid van de monomythe van Joseph
Campbell, 'De held met duizend gezichten' (1949), lijkt op deze verhalen.
DAILY ROUTINE
EQUILIBRIUM
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LIMITED
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CALL FOR
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Vele epische verhalen (bijv. De Odyssee) en episodische leerverhalen (bijv. over
Boeddha, Jezus) zijn geanalyseerd en vergeleken met dit model, dat het typische
avontuur van ‘De Held’ beschrijft, de persoon die erop uit gaat en grote daden
verricht en inzichten (of wijsheid) verkrijgt, voor hemzelf, voor zijn groep, zijn
gemeenschap of zijn land. En voor velen zal het op het eigen levensverhaal lijken,
waarin je als individu steeds weer op reis moet, om oplossingen te vinden, om jezelf
steeds weer opnieuw (uit) te vinden…
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Het Actanten Model
Het actanten model is een middel dat wordt gebruikt om rollen en handelingen te
analyseren die plaatsvinden in een verhaal, of het nu echt of fictief is. Dit model
onthult de structurele rollen die meestal worden ingezet bij het vertellen van
verhalen. Het actanten model bevat 6 actanten: onderwerp (hoofdpersoon), object
van zoektocht (bijv. de gevangen prinses), de ‘opdrachtgever’ (die de zoektocht
initieert), ontvanger (begunstigde), helper (een persoon of gereedschap) en
tegenstander (schurk, draak etc.).

THE ACTANT MODEL
BENEFACTOR

OBJECT

BENEFICIARY

HELPER

SUBJECT

ADVERSARY

Elk van deze rollen is een integraal onderdeel van het verhaal. Zonder de bijdrage
van elke actant zou het verhaal onvolledig zijn. Een 'actant' is dus niet simpelweg
een personage in een verhaal, maar een integraal structureel element waarop het
verhaal draait.
Een vaak gebruikt voorbeeld is Roodkapje: de afzender / weldoener is de moeder
van Roodkapje, het object/voorwerp is de voedselmand (voor grootmoeder), de
begunstigde/ontvanger is grootmoeder, de held is Roodkapje, de
tegenstander/schurk is de wolf en de helper is de jager/houthakker (afhankelijk van
de versie van het verhaal).
Een interessante (en creatieve) toepassing van het model is 'perspectief nemen': de
verteller kan kiezen om het verhaal vanuit het perspectief (en de ervaringen en
gevoelens) van de verschillende actanten te vertellen en zelfs van het ene naar het
andere perspectief te springen voor 'interesses' en / of communicatie doel
doelstelling'. Hoe zouden de wolf of zelfs het voedselmandje het verhaal
vertellen?... Het is ook een middel om je te verplaatsen in de motieven van een
ander en als het om gevoelens gaat soms zelfs een oefening in empathie.
Het kan ook een nuttige aanpak zjn zijn als we kijken naar problemen die
voortkomen uit discoursen, zoals bijvoorbeeld in ‘stammenverhalen’, de ‘wij-zij’
verhalen (denk aan rivaliserende voetbalclubs of het hetero-LGBT discours in
sommige samenlevingen).
Clan- / Stamverhalen en dominante verhalen
We gaan nu van het individu naar groepen. De structuur van de clan- of
stamverhalen kan dezelfde zijn als in de voorgaande voorbeelden, maar de inhoud
kan variëren.
Transformaties zijn mogelijk, dat wil zeggen dat de held verschillende (of
verschillende) kwaliteiten kan hebben; hetzelfde verhaal / evenement kan anders
worden verteld door rivaliserende clans. In één verhaal kan dezelfde persoon dan de
held zijn, in de andere versie de schurk, en omgekeerd, net zoals we in het Actanten
Model hebben gesuggereerd toen we het hadden over het verhaal dat verteld werd
vanuit het perspectief van verschillende actoren.
Denk aan evenementen in organisaties: (groepen van) individuen kunnen
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verschillende waarnemingen hebben van dezelfde gebeurtenis en/of van elkaar en
elkaars rollen daarin. Of denk aan getuigen van een ongeval, ook daar kunnen de
interpretaties verschillen (slachtoffer, getuigen etc.) (Frühmann et al., 2016).
In één en dezelfde gebeurtenis zou geweld kunnen worden geïnitieerd door 'de
ander' en omgekeerd. Op het moment dat een groep gelooft dat het verhaal 'waar'
is, wordt het (of zijn held) een mythe (een populair geloof) en soms worden deze
mythes dominante, normerende verhalen in de samenleving: we noemen ze
dominante discoursen. In hoofdstuk 3 en 5 gaan we in op dominante vertellingen
op individueel, groeps- en maatschappelijk niveau.

METAFOREN
Wanneer we gesprekken faciliteren en naar verhalen luisteren, moeten we ons
bewust zijn van dit fenomeen. Metaforen zijn verbonden met onze cognities en
conceptueel denken en zijn daarom een onderdeel van hoe we de wereld ervaren en
uitleggen aan onszelf en hoe we onszelf uiten; in dagelijkse gesprekken maar ook
in verhalen.
Conceptuele / cognitieve metaforen
Metaforen zijn diep geworteld in ons conceptuele denken. Lakoff & Johnson
(1980/2003) probeerden het in hun cognitieve (of conceptuele) metafoortheorie te
demonstreren: wat we zeggen of schrijven zijn de verbale metaforen, maar in onze
geest zijn we bezig met de context waarin we ons bevinden - de setting (waar,
wanneer, personages), gesprekken met anderen et cetera. Tijdens het vertellen
gebruiken we - onbewust en bewust - deze intrinsieke vaardigheden.
Wanneer we in een gesprek zijn, gebruiken we eerder onbewust dan bewust
woorden of uitspraken die de context en onze gevoelens binnen die context
illustreren. Volgens Lakoff & Johnson is een metafoor de beschrijving van een
abstract domein (het doeldomein) in termen van een ander (concreet benoemd)
domein - het brondomein. Beide zijn conceptuele domeinen. Levens, ruzie, liefde,
theorieën, ideeën, sociale organisaties en andere (abstracte) concepten zijn
bijvoorbeeld doeldomeinen, terwijl reizen, oorlog, gebouwen, voedsel, planten en
anderen brondomeinen zijn. Het doeldomein is het domein dat we proberen te
begrijpen door het gebruik van het brondomein.

ARGUMENT

WAR

TARGET

SOURCE

Metafoor domeinen
Het klassieke voorbeeld dat Lakoff & Johnson aanbiedt is RUZIE < OORLOG. Je valt
iemands mening aan, je voelt je gedwongen om jezelf te verdedigen, en je
tegenstander schiet met scherp... Zo ervaren we het blijkbaar in onze cultuur.
Of neem dit voorbeeld: LIEFDE < REIS. Wanneer REIS toegewezen is aan LIEFDE,
corresponderen de twee domeinen met elkaar op een manier die ons in staat stelt
om LIEFDE te interpreteren als een REIS.
De metafoor - als een cognitieve en conceptuele vaardigheid - kan een krachtig
hulpmiddel zijn om de verbeelding te stimuleren en te verlevendigen. Om je een
indruk te geven, presenteren we de vijf meest gebruikte brondomeinen en een paar
voorbeelden om abstracte concepten te illustreren. Je zult de meeste waarschijnlijk
herkennen en in staat zijn nog meer toe te voegen, ook vanuit je eigen taal.
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Het Menselijk Lichaam - Het hoofd van onze organisatie
Artefacten – (bijv. gebouwen) De ambtelijke molen
Levende dingen – (bijv. planten) Onze organisatie groeit
Menselijke activiteiten – (bijv. sport) We moeten scoren
Omgeving / Natuurlijke fenomenen – (natuurverschijnsel) Zij is bliksemsnel
En tot slot, om het af te ronden: de voordelen van het werken met verhalen
- faciliteren uitwisseling
- je kunt samen onderzoeken en analyseren
- je kunt samen zin en betekenis uit zoeken
- je kunt (kritische) vragen stellen aan verhalen
- je krijgt beter begrijp van de relatie van verleden-, heden- en toekomstverhalen
- je kunt samen weken aan alternatieve / betere / toekomstige verhalen
- je kunt elkaar sterker/weerbaarder maken
- je kunt meer veerkracht tonen (tegen dominante discoursen)
- je bent in staat om met veranderingen om te gaan
- je bent in staat om plannen te maken en ernaar te handelen
- en daarmee succesvoller zijn

Wat te laten zien, wat te vertellen in UNIT 1
Niveau 1
Na de portretcirkel kun je in je Powerpoint het evolutionaire model van Brian Boyd
laat zien en de stappen van spel naar verhaal uitleggen. Je kunt ook de video van
Brian Boyd laten zien om het model te ondersteunen:
https://www.youtube.com/watch?v=MB3jbRPX9Xw.
Vermeld ook de eerste alinea van 'Zingeving, betekenis, verandering en het belang
van taal'. De functies / doelen van verhalen kun eerst plenair laten raden door de
deelnemers, daarna kun je over 'Universele functies van verhalen' vertellen
(constructief en intentioneel). Wanneer je in deze leseenheid naar 'persoonlijke
verhalen', kies dan een verhaal dat voldoet aan een universele structuur (bij
voorkeur het volksverhaal of de reis van de held) en leg dan de structuren aan de
hand van de illustraties in de Powerpoint. Leg daarna het Actanten Model uit: de
mogelijkheid om een verhaal te vertellen vanuit het perspectief van een andere
actor: "wandelen in de schoenen van een ander".
Niveau 2
De incheckoefening is een opmaat voor een korte presentatie over metaforen. Leg
uit dat de natuurlijke wereld (in dit geval 'dieren') een metafoordomein is. Leg in je
Powerpoint de Cognitieve Metafoor theorie uit, toon de afbeelding 'Doel - Bron' om
dat te illustreren en laat de deelnemers een beetje spelen met doel- en
brondomeinen (bijvoorbeeld het menselijk lichaam, artefacten ...). Deze domeinen
kunnen handig zijn als je doorgaat met verhalen over verandering en de introductie
van toekomstige verhalen. Afronden met een interactieve plenaire discussie over de
voordelen van het werken met verhalen (zie ook in Powerpoint).
Nuttige bronnen:
Boyd, Brian (2009). On the Origin of Stories: evolution, cognition and fiction.
Harvard University Press. ISBN 978-0-674-05711-1
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Dennet D.C. (2017), From Bacteria to Bach and back – The Evolution of Minds, Allen
Lane
Kurtz, Cynthia (2014). Working with Stories. Kurtz-Fernhout Publishing. Order via
www.cfkurtz.com
(uit Wikipedia):
Frankl, Viktor E. (1962) [1946]. Man's search for meaning: an introduction to
logotherapy. Boston: Beacon Press. ISBN 0807014273. OCLC 68940601.
Lakoff G. en Johnson M. (1980). Metaphors we live by. The University of Chicago
Press
Postman, Neil; Weingartner, Charles (1969). "Meaning making". Teaching as a
subversive activity. New York: Delacorte Press. pp. 82–97. OCLC 4259.
(op Internet)
Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016),
Raising Strong and Resilient Communities. A narrative and story approach to
empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal
education. SFV in cooperation with Storybag. ISBN 978-952-7076-34-7; available as
pdf at: http://www.rsrc.eu/outputs.html.
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2. VERTROUWEN OPBOUWEN/ GROEPSDYNAMIEK
De intenties van verhalen zijn talrijk: vermaak, verbinding, samenhang,
genezing, troost, manipulatie, invloed, overdracht van kennis, informatie,
discriminatie en nog veel meer. Dit hoofdstuk zal dieper kijken naar de
vertrouwen opwekkende eigenschappen van storytelling. Wij zijn een sociale
soort en daarom leven we in groepen van verschillende soorten en maten. Hoe
worden groepen gevormd, wat zijn de criteria die mensen in groepen naast
elkaar laten bestaan en voor hoe lang? Welke dynamiek is belangrijk in
groepen en welke in teams? Hoe kwetsbaar is een persoon binnen een groep
en hoe gaat de groep om met kwetsbaarheid? Schaamte en terugtrekking
kunnen tot uitsluiting leiden. We zullen proberen aan te tonen dat
kwetsbaarheid een kracht is en geen zwakte. Verhalen spelen daarin een
belangrijke rol.
In de oefeningen in les 1 heb je waarschijnlijk al ervaren hoe het voelt om een
verhaal te vertellen en ernaar te luisteren. Je hebt dat gedaan in een relatief veilige
omgeving met je deelnemers / studenten. Ze zullen waarschijnlijk wat schaamte
hebben overwonnen ("Ik kan geen verhalen vertellen”), ze zullen zich (onbewust)
kwetsbaar hebben getoond door persoonlijke gebeurtenissen en/of verhalen te
delen. En je bent hopelijk begonnen met het opbouwen van vertrouwen tussen uw
deelnemers.
Het draait allemaal om verbinding.
En je weet (of je begint je te realiseren) dat het opbouwen van vertrouwen van het
grootste belang is wanneer je begint te werken met kwetsbare mensen en hun
verhalen. Het kan nuttig zijn om na te denken over enkele zeer menselijke
problemen die - bewust en onbewust - een rol spelen bij het opbouwen van
vertrouwen.

GROEPEN EN TEAMS
Wat voor soort groepen ken je? Van welke groepen ben je lid en welke groepen
trekken je aan en welke vind je walgelijk? En wanneer u in een team zit, is dat dan
hetzelfde als een groep?

Groepen

Een groep heeft iets / sommige dingen gemeen. Het is een aantal individuen die een
eenheid vormen om een reden of oorzaak. (study.com, 2018)
Groepsvorming
Vanuit een puur sociaal perspectief is een groep een kritieke bron van informatie
over individuele identiteit. Kortom, de identiteit van een persoon (of zelfconcept)
heeft twee componenten: persoonlijke identiteit en sociale identiteit (of collectief
zelf).
Iemands persoonlijke identiteit wordt bepaald door meerdere individuele kwaliteiten
en attributen. In tegenstelling daarmee wordt iemands sociale identiteit
gedefinieerd door zijn of haar groepslidmaatschap en de algemene kenmerken (of
prototypen) die de groep definiëren en onderscheiden van anderen. In een andere
definitie begint groepsvorming met een psychologische band tussen individuen.
- De sociale cohesiebenadering suggereert dat groepsvorming voortkomt uit banden
van interpersoonlijke aantrekkingskracht. (Hogg, Williams, 2000)
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- In tegenstelling hiermee suggereert de benadering van sociale identiteit dat een
groep begint wanneer een verzameling individuen opmerkt dat zij een bepaalde
sociale categorie delen ('rokers', 'verpleegkundigen', 'studenten', 'hockeyspelers');
deze ‘secundaire’ interpersoonlijke aantrekkingskracht kan de verbinding tussen
individuen ook versterken. (Hogg, Williams, 2000)
- Er is ook het fenomeen van opkomende groepen. Ze komen voort uit een relatief
spontaan proces van groepsvorming. Een opkomende (reactie)groep kan
bijvoorbeeld ontstaan vanuit een reactie op een natuurramp. Deze groepen worden
gekenmerkt door het ontbreken van een al bestaande structuur (bijv.
Groepslidmaatschap, toegewezen rollen) of eerdere samenwerkingservaring. Toch
laten deze groepen nog steeds een hoge mate van onderlinge afhankelijkheid zien
en zijn ze in staat om kennis, middelen en taken te coördineren (Majchrzak et al.,
2007).

GROEPSVOORBEELDEN

(in deze richtlijnen presenteren we voorbeelden uit Forsyth, 2006)
Primaire groepen
Primaire groepen worden gekenmerkt door relatief kleine, langdurige groepen van
individuen die persoonlijk zinvolle relaties delen (bijvoorbeeld het gezin).
Sociale groepen
Een sociale groep wordt gekenmerkt door een formeel georganiseerde groep
individuen die vaak minder emotioneel verbonden zijn als een primaire groep. Deze
groepen zijn meestal groter, met kortere lidmaatschappen dan primaire groepen.
Verder hebben sociale groepen geen stabiele lidmaatschappen, omdat leden de
groep kunnen verlaten en zich bij nieuwe groepen kunnen aansluiten. De doelen
van sociale groepen zijn vaak taakgericht in tegenstelling tot relatiegericht.
Voorbeelden van sociale groepen zijn onder meer collega's, clubs en sportteams.
Collectieven
Collectieven worden gekenmerkt door grote groepen individuen die vergelijkbare
acties of visies vertonen. Ze zijn losjes gevormd, spontaan en kort. Voorbeelden van
collectieven zijn flash mobs, film- of theaterpubliek, of een menigte die zich voor
een brandend gebouw verzamelt.
Categorieën
Categorieën worden gekenmerkt door een verzameling individuen die op een of
andere manier vergelijkbaar zijn. Categorieën worden groepen als hun
overeenkomsten sociale implicaties hebben. Wanneer mensen bijvoorbeeld anderen
anders behandelen vanwege hun ras, creëert dit groepen van verschillende rassen.

Groepsstructuur

De structuur van een groep is het interne raamwerk dat de relaties van de leden met
elkaar definieert in de loop van de tijd.
Aspecten die hierbij een rol spelen zijn:
Rollen: Die kunnen worden gedefinieerd als een neiging om zich op een bepaalde
manier te gedragen, bij te dragen aan het geheel, en met anderen verbonden te
zijn. Rollen kunnen formeel worden toegewezen, maar vaker worden ze
gedefinieerd door het proces van roldifferentiatie.
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Normen: Dit zijn de informele regels die groepen creëren om het gedrag van leden
te reguleren. Normen verwijzen naar wat moet worden gedaan en
vertegenwoordigen waardeoordelen over passend gedrag in bepaalde (sociale)
situaties.
Relaties tussen leden: Dit zijn de verbindingen tussen de leden van een groep of
het sociale netwerk binnen een groep.
Waarden staan voor de doelen of ideeën die als leidraad voor de groep dienen. Net
als normen kunnen waarden expliciet of op een ad-hoc basis worden
gecommuniceerd.
Communicatiepatronen beschrijven de stroom van informatie binnen de groep en
ze worden meestal beschreven als gecentraliseerd (gestandaardiseerd, rigide,
commandostructuur) of gedecentraliseerd (ruimte voor improvisatie en innovatie,
flexibel).
Statusverschillen zijn de relatieve verschillen in status tussen groepsleden.
Wanneer een groep voor het eerst wordt gevormd, kunnen de leden allemaal op
hetzelfde niveau zijn, maar na verloop van tijd kunnen bepaalde leden status en
autoriteit binnen de groep verwerven; dit kan binnen een groep tot de zogenaamde
pikorde leiden.

Teams
Een team is een groep individuen die samenwerken (collaboreren) om een
gemeenschappelijk doel te bereiken.
Een groep vormt niet noodzakelijkerwijs een team. Teams hebben normaal
gesproken leden met complementaire vaardigheden en genereren synergie door een
gecoördineerde inspanning, waardoor elk lid zijn sterke punten kan maximaliseren
en zijn zwakke punten kan minimaliseren. Naresh Jain (2009) legt het ongeveer zo
uit:
Teamleden moeten leren hoe ze elkaar kunnen helpen, teamleden kunnen anderen
helpen hun ware potentieel te realiseren door een gezamenlijke omgeving te
creëren die iedereen in staat stelt zijn beperkingen te overschrijden.
Een team wordt meer dan alleen een verzameling mensen wanneer er een sterk
gevoel van wederzijdse betrokkenheid voor synergie zorgt. Daarmee kunnen
prestaties gegenereerd worden die groter zijn dan de som van de prestaties van de
afzonderlijke leden.
Grofweg ontwikkelen groepen zich tot teams in vier fasen:
1. Afhankelijkheid en inclusie
2. Tegen afhankelijkheid en gevechten
3. Vertrouwen en structuur
4. Werk (creatie / productiviteit)
Wanneer we naar deze vier stappen kijken, realiseren we ons dat voor beide - maar
vooral voor groepen - er op verschillende manieren een emotionele belasting kan
ontstaan voor individuele leden.
Voor dit curriculum willen we de nadruk leggen op vertrouwen, kwetsbaarheid,
schaamte, vergelijken en terugtrekken.
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VERTROUWEN
Probeer deze vraag te beantwoorden: "Hoe kan ik iemand voldoende vertrouwen om
kwetsbaar te zijn?"
Je zult je realiseren dat vertrouwen een langzaam opbouwend, gelaagd proces is dat
in de loop van de tijd plaatsvindt (Brown, 2012). Over het algemeen vertrouwen we
degenen die onze geheimen bewaren; degenen die hun geheimen delen; degenen
die onze naam / geboortedatum / ons laatste gesprek hebben onthouden; degenen
die ons de zekerheid geven dat we deelgenot zijn 'leuke' dingen; die ons, als we
verdrietig zijn, vragen waarom; degenen die ons rugdekking geven; degenen die tijd
en moeite besteden aan een relatie. Je kunt misschien nog meer voorbeelden
bedenken.
Vertrouwen kan op één-op-één basis worden gebouwd, maar ook binnen een groep
mensen, al dan niet met dezelfde (culturele) achtergrond. In dit curriculum bieden
we enkele activiteiten, meer is in het handboek van “Raising Strong and Resiliennt
Communities’ te vinden (Frühmann et al., 2016).
Een waarschuwing
Als we eenmaal beginnen over vertrouwen, moeten we ons ook van zijn vijand
bewust zijn: verraad.
In elke relatie bestaat de mogelijkheid om contact te maken met je partner of zich
van hem/haar af te wenden. Het echte verraad is je terug trekken, het meest
ondermijnende gedrag: niet meer zorgzaam zijn, de verbinding op te geven, niet
bereid zijn om tijd en moeite in de relatie te steken (Brown, 2012). Het opbouwen
van vertrouwen komt met verantwoordelijkheden...

KWETSBAARHEID
Bij vertrouwen moeten we ons ook bewust zijn van 'kwetsbaarheid', het feit dat
iemand kan kwetsbaar wordt, handelt of als kwetsbaar wordt ervaren.
Kwetsbaarheid wordt vaak geassocieerd met angst, schaamte, verdriet,
bedroefdheid en teleurstelling (Brown, 2012). Brown definieert het als onzekerheid,
risico's en emotionele blootstelling en benadrukt dat dezelfde definitie kan worden
gegeven voor 'liefde'. Is liefde iets om zich voor te schamen of een teken van
zwakte?
Probeer het zelf in te vullen en laat anderen het ook invullen: "Kwetsbaarheid is
............" en je zult verrast zijn door de antwoorden. Je zult je realiseren dat
kwetsbaarheid geen zwakte is, maar iets dat anderen zien als moed.
Brown (2012) biedt ook een interessante, linguïstische weergave: in het MerriamWebster-woordenboek vinden we een definitie van kwetsbaarheid, afkomstig van het
Latijnse vulnerare. Dat betekent ‘mogelijk te verwonden', 'open voor aanvallen of
beschadiging'. 'Zwakte' wordt gedefinieerd als 'onvermogen om een aanval of
verwonding te weerstaan', een interessante psychologische implicatie.
Wanneer we kwetsbaarheid als zwakte ervaren, verliezen we onze tolerantie voor
emoties en verliezen we onze tolerantie voor kwetsbaarheid. Op dat moment
beginnen we voelen (feeling) met falen (failing) te verwarren en emoties met
aansprakelijkheid (Brown, 2012)
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Het accepteren van de kwetsbaarheid van anderen betekent begrijpen dat ze
ondersteuning nodig hebben. Niemand kan het 'alleen doen'. Laat hen weten dat ze
het recht hebben - het recht om ondersteuning of hulp te vragen.
Als ja als verhalenwerker / verzorger / sociaal werker jezelf laat zien, persoonlijke
verhalen deelt, kan het vertrouwen in jouw integriteit groeien. Mensen moeten
vertrouwen voelen om kwetsbaar te kunnen zijn en omgekeerd.
Luisteren naar persoonlijke verhalen en het stellen van vragen aan en over deze
verhalen kan leiden tot verdere (gezamenlijke) verkenning, kan helpen betekenis en
zingeving te onttrekken (Frühmann et al., 2016).

SCHAAMTE, VERGELIJKEN, TERUGTREKKEN
Brown (2012) verwijst naar deze drie belangrijke componenten die in elke cultuur
een rol spelen.
Schaamte kan angst voor spot en vernedering zijn; angst voor een lage waardering
van prestatie, productiviteit of volgzaamheid; angst om 'niet goed genoeg' te zijn
(voor deze samenleving); angst om beschuldigd of nagewezen te worden; angst om
belachelijk te worden gemaakt, etc.
Vergelijken kan leiden tot openlijke en stiekeme (de)gradaties; verstikking van
creativiteit; tot laag niveau te worden gehouden en niet erkend worden voor
talenten en vaardigheden; de maat genomen worden, etc.
Terugtrekken kan voortkomen uit angst om risico's te nemen of om nieuwe dingen
te proberen; om te zwijgen in plaats van ervaringen en ideeën te delen; het kan
voortomen uit een gevoel van niet gehoord of gezien worden, etc.
In de context van de ‘grotere’ cultuur moeten we ons realiseren dat die altijd druk
kan uitoefenen met haar waarden, normen en dominante discoursen. En die kunnen
van cultuur tot cultuur verschillen.
TEN SLOTTE, KENNIS VAN CULTUUR
Mensen in nood, kwetsbare mensen, kunnen afkomstig zijn uit dezelfde cultuur als
de jouwe, maar in je werk / beroep kun je mensen tegenkomen uit andere culturen,
soms zelfs groepen mensen samengesteld uit verschillende culturen. Het zou te
veel van je gevraagd zijn om alles te weten over hun culturen (geschiedenis, wetten,
kunst, etc.), maar je zult (en kunt) met hun verhalen werken.
Wat zijn belangen en verwachtingen die culturen bepalen, en hoe beïnvloedt cultuur
gedrag? Brown (2012) biedt een opening voor verhalenwerkers:
lees (en verzamel) verhalen uit andere culturen en vergelijk ze (ruimdenkend) met
verhalen uit je (westerse) cultuur als voorbereiding op kennismaking en eerste
gesprekken. Brown adviseert om ook verhalen te lezen op basis van persoonlijke
ervaringen. In hoofdstuk 6 gaan we uitvoeriger in op culturele contexten.

Wat te laten zien, wat te vertellen in UNIT 2
Na de openingsoefening(en) (bijvoorbeeld ‘the odd one out’) voor 'Definitie van een
groep en team' een gesprek over hoe cultuur gedrag beïnvloedt. Gebruik de
informatie zoals hierboven gegeven in de paragraaf 'Kennis van cultuur'. Deze
paragraaf kan ook als voorbereiding worden herhaald in unit 7 ‘Verhalen Maken’
('Story Crafting’).
Gebruik na 'Twee waarheden en een leugen' de paragraaf over 'Vertrouwen' voor een
gesprek over het creëren van vertrouwen (“Hoe weet ik ...?”) en het verband met
kwetsbaarheid (“Wat betekent kwetsbaarheid voor jou?”) .
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Uitleg, en groepsgesprek over 'schaamte, vergelijken, terugtrekken' en hun
definities.
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3. HOE VERHALEN EN VERTELLEN WERKEN
Wat is het verschil tussen een verhaal en een narratief, of verhalen en
narratieven? Het is essentieel om het verschil te kennen als we willen begrijpen
hoe mensen verhalen verzinnen om hun wereld te begrijpen en te verklaren
aan zichzelf en anderen, en hoe ze hun leven aan zichzelf uitleggen. In deze
context is het ook interessant om te leren over de impact van verhalen op ons
brein, niet alleen neurologisch, maar ook emotioneel. Wat gebeurt er in de
hoofden (en de harten) van het publiek wanneer we een verhaal vertellen? De
impact kan zich manifesteren in de ontwikkeling van (en soms) in de acceptatie
van dominante verhalen en discoursen: verhalen die uitsluiting en trauma’s
kunnen veroorzaken. Wat zijn de factoren die verandering naar anders en beter
kunnen ondersteunen?

NARRATIEF EN STORYTELLING - DEFINITIES
Omdat er soms verwarring bestaat of de begrippen ‘narratief’ en 'verhaal' hetzelfde
of vergelijkbaar zijn, stellen we deze definities voor om het nodige onderscheid vast
te stellen binnen dit cursusboek en het cursusaanbod.
Definitie Narratief:
Narratief kan worden gezien als de alledaagse verslagen van ons leven (waarvan
sommige gebeurtenissen / verhalen kunnen zijn) waarbij we betekenis aan het
gebeurde willen toekennen en ons daarbij baseren op verschillende (bestaande)
discoursen.
EVENT
STORY

EVENT
STORY
EVENT
STORY

EVENT
STORY

EVENT
STORY

EVENT
STORY

EVENT
STORY

EVENT
STORY

Narratief

Definitie Storytelling:
Dit zijn de bewuste en meer geplande handelingen van vertellen, waarbij verhalen
met een bepaalde intentie of doelstelling worden verteld, bijvoorbeeld om
verandering te initiëren, te inspireren, te overtuigen, te vermaken, kennis te delen,
te troosten enz.

DE IMPACT VAN VERHALEN
Neurologische impact
We hebben gesproken over de evolutionaire voordelen van verhalen en de
betekenis- en zingevende kwaliteiten. Wat de eerste betreft, moeten we ons
realiseren wat onze hersenen doen wanneer we luisteren naar uitsluitend data in
tegenstelling tot data die als een verhaal worden gebracht. In de illustratie
hieronder zie je hoeveel meer hersencentra worden aangesproken door een verhaal.
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Wat er gebeurt als we naar een verhaal luisteren
Wat gebeurt er nog meer als we een verhaal vertellen en horen?
Het woord ‘storytelling' bestrijkt niet het hele terrein omdat het op zich geen
onderscheid maakt tussen de verteller, het verhaal en de luisteraar. Het zegt niets
over de (actieve) rol van de luisteraar en het belang van de dialoog tussen verteller
en luisteraar. Dus hoe werkt het?

TELLER
AUDIENCE

1

5

STORY

4

2
3

1. Verteller en publiek, de verteller begint het verhaal
2. De verhalenverteller ‘wordt’ het verhaal
3. Het publiek (elk individu) raakt betrokken bij het verhaal
4. Het publiek (elk individu en zijn / haar associaties en emoties) maakt deel uit van
het verhaal. De individuen in het publiek, de verteller en het verhaal zijn met elkaar
verbonden
5. Het verhaal eindigt ... Het verhaal (verrijkt met alle associaties, herinneringen,
emoties) bevindt zich tussen de verteller en het publiek
Nu (5) kun je met het verhaal werken (een gesprek hebben over het verhaal, over de
zin en betekenis); dit kan weer andere verhalen oproepen bij de luisteraars.
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IDENTITEIT, NARRATIEVEN EN VERHALEN
Onze identiteit is altijd een spanningsveld tussen identificeren mét en afstand
nemen van anderen, al in de vroegste periode van ons leven. Naast dit eerste proces
van identificatie ('spiegelen') is er altijd een tweede proces aan het werk: het
nastreven van autonomie en uniekheid (Verhaeghe, 2013).
Narratieve identiteit en het individu
Volgens de theorie van narratieve identiteit (McAdams, 2001), vormen we in dat
proces een identiteit door onze levenservaringen (verleden, heden) te integreren in
een geïnternaliseerd, evoluerend verhaal van het zelf dat ons een gevoel van
eenheid en bedoeling / zin verschaft (heden, toekomst). Het bevat episodes
(gebeurtenissen / verhalen), personages, frames, plots en thema's. Het evolueert
altijd, de narratieve verfijning neemt toe naarmate we ouder worden (McAdams,
McLean, 2013).
De narratieve therapie (Morgan, 2000; White, 2007) leert ons dat het kan gebeuren
dat een probleemverhaal (trauma, mislukking) teveel invloed heeft op het leven van
een persoon (een 'dominant' verhaal, zie verderop), waardoor een gevoel van
mislukking en/of beperkte handelsvrijheid kan ontstaan dat ook kan leiden tot een
gevoel van uitsluiting. (zie ook tabel 1 en tabel 2).
Narratieve identiteit en de groep
De meesten van ons groeien op met verhalen van bepaalde familieleden, de
verhalen van hun successen en de verhalen over hun mislukkingen en sommige
groeien op met 'familiegeheimen' (soms onverteld). De verhalen en het imago van
ons gezin en van familieleden, de sociale klasse waartoe we behoren, de cultuur
waar we deel van uitmaken, dragen allemaal bij aan het Grote Verhaal, het
narratieve geheel dat gedeeld wordt door een bredere groep en dat min of meer
resulteert in een gedeelde identiteit.
Min of meer, omdat het moment dat we een groep (familie, dorp, regio, natie ...)
vergroten of verkleinen ook de identiteit verschuift. De basis zal echter altijd een
'echt' verhaal zijn waarvan de oorsprong steeds vager en mythischer kan worden. En
toch geven deze verhalen kleur en kracht aan onze identiteit. Ze vertellen ons over
waarden en hoe samen te leven.
Identiteit, imago, dominante narratieven en dominante discoursen
Deze narratieven stellen ons in staat om verschillende identiteiten te ontwikkelen,
afhankelijk van buurt of sociale klasse of - in de huidige tijd - sociale media waarin
we onszelf presenteren, als individuen en als gemeenschappen. Hier komen we in
het grensgebied van identiteit en imago, van hoe we willen worden waargenomen
en hoe we worden waargenomen, en ook hoe we anderen waarnemen.
We betreden de dualiteitsdomein van 'wij' en de 'ander' en de daarmee
samenhangende verhalen en narratieven: de dominante / dominerende discoursen.
De term ‘discours’ zoals gebruikt binnen de narratieve benadering is geïnspireerd
op het werk van Michel Foucault (bijvoorbeeld Foucault, 1982). Een discours is het
resultaat van zich herhalende manieren (patronen) waarop mensen praten over de
(sociale) wereld, zoals normen en ‘vanzelfsprekendheden’ binnen een bepaalde
sociale groep. Voorbeelden kunnen uitspraken zijn als: het is belangrijk om gezond
te zijn, groenten te eten en regelmatig te bewegen; onvoorwaardelijke liefde en
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loyaliteit in een gezin is belangrijk; een kind heeft een moeder en een vader nodig
om op te groeien als een gezond mens; een man moet het hoofd van het
huishouden zijn enzovoort.
De meest interessante aspecten van het werk van Foucault zijn zijn ideeën over
macht. Foucault spreekt over macht die wordt gevormd door dominante discoursen:
zij bepalen de grenzen tussen wat "normaal" en gewenst is en wat "niet-normale" en
onwenselijke identiteiten zijn zoals arm, gek, homoseksueel enz.
Alles leidt tot ongewenste oorzaken en effecten die we in tabel 1 laten zien
Individu
Mijn verhaal / Persoonlijke verhalen

Maatschappij
Your Story / Verhalen over jou

IDENTITEIT
OORZAKEN:
Armoede | Seksuele voorkeur (LGBT) |
Opvoeding | Trauma's (familie, oorlog,
verkrachting, pesten, enz.) | Etniciteit |
Religie (ook potentieel traumatisch) |
Geletterdheid (laag / analfabeet) |
Leeftijd...

IMAGE
OORZAKEN:
Economie | Migratie | Seksuele voorkeur
(taboes) | Xenofobie | Nationalisme |
'Cultuur' | Politieke agenda's | Algemene
kennis van het publiek | Media /
politiek: selectieve informatie ...

EFFECTEN → DOMINANTE
NARRATIEVEN:
Succes | Falen | Winnaar | Verliezer |
Misfit | Overtuigingen | Hoopt
Verlangens | Jammer Schuld | Trots |
Gevoel van uitsluiting
FEITEN (geïnterpreteerd door teller) →
FICTIES

EFFECTEN → DOMINANTE DISCOURSES:
Meningen | Succes | Falen | Winnaar |
Verliezer | Misfit | Overtuigingen | Haat |
Angst | Jammer Schuld | Uitsluiting
FICTIES ('alternatieve feiten' gebaseerd
op (verzonnen) tradities en normen)

Tabel 1

"Het is belangrijk om het verhaal van een tegenstander serieus te nemen. Een van
de narratieve principes die we leren is zeggen, tenzij we het 'anderen'-verhaal
hebben waaruit ze handelen, dan hebben we niet het volledige verhaal.' (Paul
Costello, november 2011, Los Angeles Times)
Verandering en faciliteren van verandering
Een belangrijk aspect hierin (voor beide uitersten) is het aspect van het verbinden
van verleden met heden met de toekomst. Er is nog steeds een dominantie van het
verleden (ervaringen, overtuigingen over het verleden, onderwijs en mogelijk
verouderde / verouderde normen) over de aanwezige / huidige samenleving. Deze
dominantie kan een verstikkend effect hebben op openstaan voor verandering en
nieuwe mogelijkheden en oplossingen en ja, alternatieve (en toekomstige)
narratieven, ondersteund door verhalen.
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Als verhalenwerkers / verander-hulpverleners moeten we beide kanten en hun
verhalen respecteren. Je kunt als verhaalwerker nog zo goed worden opgeleid / een
expert in benaderingen, methoden en technieken worden, de cliënt blijft 'de expert'
in en van zijn verhalen.
Verandering zou dus niet uit een probleemoplossende aanpak moeten komen, maar
uit een oplossingsgerichte benadering, 'slechts' gefaciliteerd door de
verhalenwerker / facilitator. Hierdoor komt de cliënt (en/of groep cliënten) tot een
oplossing die hij 'bezit' en waarmee hij verder kan. Tabel 2 toont de mogelijke
positieve effecten van een interventie met verhalenwerk.
Individuele verandering
Bewustzijn van een dominant verhaal
Zelfperceptie
Zelfvertrouwen (neem afscheid van het
verleden / dominante vertelling)
(Zoeken) Alternatieve (toekomstige)
verhalen
Positieve instelling
Bereidheid tot actie
Actie
INCLUSIE / INTEGRATIE

Verandering van maatschappij / de
‘ander’
(Kritisch) Bewustzijn van dominant
discours
Perceptie van anderen
Respect voor anderen
Accepteren van anderen
Bereidheid tot actie
(Actieve) ondersteuning
INCLUSIE
Tabel 2

Wat te laten zien, wat te vertellen in unit 3
Niveau 1
Wanneer u uw deelnemers vraagt naar mogelijke toepassingen van verhalenwerk,
laat dit dan deze lijst met toepassingsvelden klaarstaan in uw Powerpoint of Prezi:
- opleiding
- coaching
- gezondheidszorg
- persoonlijke ontwikkeling
- marketing
- (persoonlijk) leiderschap
Na het tekenen van de 'emotionele histogrammen' ('data'), tonen de illustraties
'hersenen op gegevens' en 'hersenen op verhaal' om het effect te verklaren dat
verhalen hebben op de hersenactiviteit van de luisteraar. Ga vervolgens verder met
de verhalen achter het histogram. Laat na het delen de illustratie 'Wat gebeurt er
wanneer we een verhaal vertellen' zien en leg uit wat de voordelen zijn van het
kunnen stellen van vragen aan een verhaal.
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Over impact
Neem ruim de tijd om een gesprek te hebben over de impact van verhalen voor
vertellers én luisteraars. Tenminste de onderstaande aspecten zouden naar boven
moeten drijven. Bereid deze lijst voor op je Powerpoint of Prezi:
- Bevordert taalontwikkeling in spreken, luisteren, lezen en schrijven
- Verhalen zijn herinneringswaardig en ondersteunen het geheugen en behoud
(bijvoorbeeld van kennis) o.a. door herhaling of gebruik van metaforen
- Bevordert kritisch denken (bijvoorbeeld door het verhaal te bevragen): open voor
(creatieve) interpretatie en verkenning
- Wakkert nieuwsgierigheid aan, laat inhoud verkennen; geeft inzicht (van
betekenis), bevordert sociale (interpersoonlijke) vaardigheden en
beoordelingsvaardigheden, contextueel begrip wordt verbeterd
- Roept betrokkenheid en empathie op
- Verhalen zijn multidimensionaal en overkoepelend (intercultureel begrip)
Niveau 2
Na de dierenmetafoor-oefening (over zelfperceptie en persoonlijke kenmerken) de
deelnemers uitnodigen tot een gesprek over identiteit. Het moet op zijn minst tot
de onderstaande definities leiden (bereid het voor op Powerpoint of Prezi om te
laten zien na het gesprek):
Identiteit
is altijd een spanning tussen het identificeren met en het afstand nemen van de
ander, vanaf jonge leeftijd;
daarnaast is er een tweede (identiteits-) proces aan de gang: het nastreven van
autonomie en uniciteit;
identiteit (en meerdere identiteiten) zijn inderdaad uniek, we worden een unieke
combinatie van alles wat we zijn en hebben gekregen vanaf het begin, vanuit onze
omgeving en van onze opvoeders;
betekent ook dat we tot op zekere hoogte min of meer 'identiek' zijn: we
identificeren ons met verschillende groepen of bepaalde culturen
Vergeet niet voor het 'interview' uitleg te geven aan de paren en de faciliterende
vragen uit te delen.
Hoewel het eruit zou kunnen zien als een herhaling van leseenheid 1, toon (in
Powerpoint of Prezi) nogmaals de definities van storytelling en (dominante)
vertellingen (illustratie) om het intentionele karakter van storytelling en de invloed
ervan op dominante patronen, gewoonten en (dominant) verhalen die daaruit
voortkomen te benadrukken. Deze kunnen van grote invloed zijn op zelfperceptie,
zelfbewustzijn en zelfrespect. Voorbeeld: een 'falend' patroon vanwege
(opzettelijke) 'excuus'-verhalen (' Het is niet mijn schuld, het is ... ',' Ik ben verlegen,
daarom ... ')
Nuttige bronnen
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4. EMPATISCH LUISTEREN
Luisteren is net zo belangrijk als vertellen. Vragen die verhalen bij anderen
kunnen oproepen / ontlokken, zijn ook belangrijk. Vragen die het verhaal van
de ander in stand en aan de gang houden (en het verhaal van de ander
respecteren) kunnen niet alleen nuttig zijn, maar kunnen ook belangrijke
details onthullen. Dit hoofdstuk introduceert niet alleen het belang van dat
alles, het zal je ook confronteren met je eigen manier van luisteren: hoe kun je
er zeker van zijn dat je echt luistert? Hoe kun je een ander helpen door te
luisteren? Enkele academische onderzoekers en story practitioners zullen ons
laten zien hoe.

VERTELLEN, EN LUISTEREN
Er is een verschil tussen horen en luisteren.
Horen (zoals smaak, aanraking, visie) is een van onze natuurlijke zintuigen. We
horen altijd iets, het hoeft niet per se speciale aandacht te vereisen.
Luisteren vereist echter focus en aandacht. Luisteren is opzettelijk (inderdaad,
zoals vertellen) en een enkel 'bericht' (bijvoorbeeld een verhaal, muziek).
We kunnen ook stellen dat we geboren zijn met horen, maar dat we luisteren
ontwikkelen door te leren in (sociale) contexten. Onze luistervaardigheden en
competenties (of het gebrek) zijn al in onze vroege jaren (bijvoorbeeld familie)
ontwikkeld.
Sommigen zeggen dat luisteren zelfs een overlevingswaarde kan hebben: door te
luisteren naar de ervaringen van anderen leren we ook. Het loont om te luisteren.
Anderen leggen uit dat luisteren méér is dan de activiteit van een passieve
ontvanger. Costello (2017) definieert luisteren als een co-gecreëerde realiteit.
"Effectief luisteren naar verhalen zal altijd de kracht van verbinding onthullen, zich
te identificeren met de spreker, iemand het gevoel te geven dat hij/zij niet alleen is,
dat hij/zij niet geïsoleerd zijn in hun hulpbehoevendheid, en uit dat delen komt een
team, een ondersteunend netwerk etc. voort,"(Costello, 2017)
Hoe kan het veilig zijn voor de verteller om te spreken en hoe verovert de luisteraar
het recht om te luisteren? We zouden de houding van een lerende moeten
aannemen in plaats van die van een deskundige en die intentie ook moeten
communiceren.
Luisteren kan een genereus gebaar zijn, een geschenk dat we aan de verteller geven
(Costello, 2017).
Dus, hoe kunnen we onszelf trainen om een luisteraar te worden op die een
verteller kan vertrouwen? En omgekeerd, hoe kunnen we een betrouwbare verteller
zijn?
Laten we eerst een kijkje nemen vanuit de perspectieven (en intenties!) van zowel
verteller als luisteraar.

A. HET VIER ASPECTEN / VIER OOREN MODEL VAN COMMUNICATIE

(naar Schulz von Thun, 2012)

Dit communicatie-vierkant beschrijft de gelaagde structuur van menselijke
communicatie. Het idee is dat berichten meerzijdig kunnen worden verzonden en
ontvangen. Omwille van de richtlijnen van deze cursus, herbenoemen we 'afzender'
naar 'teller' en 'ontvanger' naar 'luisteraar'.
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Volgens dit model heeft de boodschap van de verteller 4 ASPECTEN, hoewel niet
altijd dezelfde nadruk op elk van hen kan worden gelegd. De vier aspecten zijn:
zakelijke informatie, zelf-expressiviteit, relatie, Appelleren (beïnvloeden).
De luisteraar aan de andere kant moet vier oren hebben waarmee hij de boodschap
kan ontvangen en interpreteren. Afhankelijk van welk van de vier oren de luisteraar
voorrang geeft, kan het gesprek verschillende richtingen uitgaan. De luisteraar weet
vaak niet dat hij sommige van zijn oren heeft uitgeschakeld en bepaalt daarmee de
koers voor de interpersoonlijke gebeurtenissen.
1. Het zakelijke aspect of "waar gaat het over"
Het zakelijke aspect bevat uitspraken over data en/of feiten. Het is de taak van de
verteller om deze informatie duidelijk en begrijpelijk te verzenden.
Met het ‘zakelijke oor’ tracht de luisteraar het onderwerp/de materie te begrijpen
en onderzoekt of het bericht voldoet aan de criteria van waarheid (waar/onwaar) of
relevantie (relevant/irrelevant) en volledigheid (voldoende/incompleet).
2. Het zelf-expressie aspect of "wat onthul ik over mijzelf"
De verteller zegt iets over zichzelf, bijvoorbeeld over zijn motieven, waarden,
emoties. Deze boodschap bestaat uit bewuste en onbewuste (onbedoelde)
zelfopenbaring. Daarom kan elke uitspraak een deel van de persoonlijkheid van de
teller onthullen.
De verteller kan proberen dat proces te manipuleren door zich van zijn beste kant te
laten zien en kan allerlei technieken gebruiken, van zelfpromotie tot verbergen tot
stilte.
Imponeertechnieken:
- Inhoud: vertel iets over gebeurtenissen waardoor hij / zij er goed uitziet;
- Vorm: taal gebruiken die hem boven de menigte verheft
Façadetechnieken:
- Verberg of vermom de negatief waargenomen delen van de eigen persoonlijkheid;
- Stilte is de meest consistente vorm; niets persoonlijks of emoties worden getoond;
- Vragen stellen om te voorkomen dat je je mening uit, maar om meer te weten te
komen over de ander.
Het ‘zelf-onthullende’ oor van de luisteraar herkent welke informatie over de
afzender in de boodschap verborgen is. Zodra hij de boodschap onderzoekt, is hij
betrokken bij persoonlijke diagnostiek ("Wie is die vent?" Of "Wat is er nu mis met
hem?").
Gevaren bij alleen luisteren met het zelf-onthullende oor:
- Immunisatie: in extreme gevallen kan de luisteraar elke bezorgdheid loslaten door
uitsluitend te luisteren met het zelf-onthullende oor. De verteller is gedegradeerd
tot een gediagnosticeerd object.
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- Psychologiseren is een vergelijkbaar misbruik. Een verklaring van een feit wordt
alleen geïnterpreteerd na psychologische redenering.
Kansen: actief luisteren
Het zelf-onthullende oor is inderdaad speciaal getraind, maar gebruikt geen
diagnose of ontmaskering ("Dit is wie je bent ..."). Integendeel, men moet zich op
een niet-oordelende, empathische manier inleven in de gevoelens en gedachten van
de verteller en hem dus zichzelf laten zijn.
3. Het relatieaspect, of "wat ik van je vind" (jij-statement) en "hoe we ons
verhouden tot elkaar" (wij-verklaring)
Er zijn twee boodschappen op het relatie-niveau: hoe de verteller over de luisteraar
denkt, en hoe hij de relatie tussen zichzelf en de luisteraar inschat. De relatie komt
tot stand via intonatie en/of (nonverbale) lichaamstaal. Daarbij kan het gedrag van
de verteller b.v. respect, achting, sympathie, onverschilligheid of totale desinteresse
uitdrukken.
Als de luisteraar het niet eens is met deze relatiedefinitie, kunnen er problemen
ontstaan.
("Hoe reageert de verteller op mij, wat vindt hij van mij, wie denkt hij dat hij voor
zich heeft, hoe voel ik me behandeld?").
Afhankelijk van welk bericht de luisteraar met het relatie-oor hoort, kan hij zich
gedeprimeerd, geaccepteerd of betutteld voelen. Goede communicatie onderscheidt
zich door wederzijdse waardering.
4. Het appellerende aspect, of "wat ik wil dat je doet"
Dit aspect bevat wensen, advies, instructies en effecten die de verteller wil
overbrengen. Dit kan in de buurt komen van de eerder genoemde 'intentie'.
Wanneer iemand iets zegt, wil hij meestal een effect of impact bereiken. Hij wil met
de boodschap niet alleen informeren maar ook beïnvloeden (hij doet een appel op
de ander). Het doel van appelleren is om de luisteraar iets te laten doen, denken,
voelen, of juist niet. De poging om iemand te beïnvloeden kan minder of meer open
zijn (bijvoorbeeld adviseren, informeren) of helemaal verborgen (manipulatie).
Met zijn ‘appelleer-oor’ vraagt de luisteraar zich af: "Wat moet ik nu doen, denken
of voelen?" Tot slot leidt de evaluatie van het appel tot de vraag "Waar wil hij me
hebben? Waarom dit verhaal?" Of met betrekking tot het gebruik van informatie " Nu
ik dit weet, wat kan ik het beste doen,?"
De wens om alles goed te doen en om tegemoet te komen aan de onuitgesproken
verwachtingen van de ander, leidt bij veel luisteraars tot een oversized appelleeroor. Ook al is hij van zich zelf bewust, op dat moment heeft hij geen ‘antenne’ voor
zijn eigen gevoelens en behoeften. Het waarnemen van zacht/vriendelijk appelleren
roept automatisch een reactie op die de eigen persoonlijkheid overschaduwt.
Een voorbeeld (Schworks, 2018)
“Schat, ze heeft weer niet afgewassen. Hoe moet dat nu?”, zegt een man tegen zijn
vrouw over hun dochter.
Zakelijk: de afwas staat er nog
Relationeel: gelijkwaardig overleg tussen ouders
Expressief: wij zijn ouders en onze dochter loopt over ons heen
Appellerend: er moet iets gebeuren
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B. CHECKLIST VOOR LUISTERAARS (uit Senova, 2017)
In het begin van dit hoofdstuk noemden we co-gecreëerde realiteiten en het
‘vermogen van de luisteraar om zich bij de verteller aan te sluiten of zich te
identificeren met de spreker' (Costello, 2017). In een poging om ons nog betere
luisteraars te maken, biedt Senova (2017) een zeer nuttige 'gekanaliseerde' checklist
als het gaat om afstemmen van jouw (empathisch) luisteren:
Kanaal 0
Uitgeschakeld (je bent niet aanwezig).
Controleer en vraag jezelf af:
"Luister ik eigenlijk? Zou ik een op dit moment een vraag erover kunnen
beantwoorden?”
Kanaal 1
Zelf (veroordelend, luisterend naar het zelf).
Controleer en vraag jezelf af:
"Wacht ik gewoon tot hij/zij stopt met praten zodat ik mijn belangrijke deel kan
zeggen? Ben ik aan het oefenen wat ik nu ga zeggen in plaats van aandachtig te
luisteren naar wat er nu wordt gezegd?"
Kanaal 2
Overeenkomsten (vertrouwd, luisterend naar gelijkenis).
Controleer en vraag jezelf af:
“Luister ik naar wat vergelijkbaar is met wat ik al weet, of ben ik gefocust op of
hij/zij het wel of niet eens is met wat ik net heb gezegd? Ben ik op zoek naar
bondgenoten in deze situatie?"
Kanaal 3
Kritisch (feitelijk, luisteren naar bewijs).
Controleer en vraag jezelf af:
"Luister ik naar bewijzen dat wat hij/zij zegt juist is? Zoek ik bewijzen om zijn/haar
verhaal/werk te kunnen ondersteunen of onderbouwen?"
Kanaal 4
Empathisch (verbonden, luisterend vanuit het perspectief van de spreker/verteller).
Controleer en vraag jezelf af:
"Luister ik vanaf een positie die geen ander motief heeft dan om in contact te
komen met zijn/haar perspectief/gevoel? Begrijp ik hoe het voelt om dat perspectief
te hebben?"
Kanaal 5
Generatief (inzicht, luisteren vanuit mogelijkheid).
Controleer en vraag jezelf af:
"Gebruik ik mijn empathie en inzicht in zijn/haar context en motivatie om hem/haar
te helpen het beste resultaat te bereiken? Heb ik een positie van mogelijkheid
ingenomen, om ervoor te zorgen dat we een zinvol, haalbaar alternatief kunnen
genereren?"
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C. VRAGEN:

om verhalen te ontlokken, om verhalen op te roepen; wanneer je meer wilt luisteren
dan praten
Het ontlokken/oproepen van verhalen en het verzamelen van verhalen begint met
het stellen van de juiste vragen. Wanneer we kijken naar de reeds gepresenteerde
achtergrond van verhalen, verhaalcategorieën en verhalende benaderingen en
toepassingen, beseffen we hoe belangrijk vragen zijn in het (sociale) domein. Ze
vormen de basis van elk verhaal, verteld of beluisterd.
Vragen zijn bijna nooit onschuldig. Net als verhalen zijn vragen opzettelijk; ze
dienen een doel, net als het antwoord en/of de verhalen die je als reactie op je
vraag zult ontvangen. Vragen hebben niet alleen de kracht om verhalen uit te
lokken, maar ook de kracht om verhalen te sturen en te manipuleren of zelfs de
verhalen van mensen te ontkrachten. Juist van dat soort vragen moeten we ons
bewust zijn.
Vragen kunnen controleren omdat er een sterke sociale druk kan zijn op de andere
persoon om de vraag te beantwoorden. Het kan afglijden tot een machtsspel, en
aan de andere kant kunnen anderen vragen ontwijken of ze terugkaatsen
("Interessante vraag, maar...") en je een verhaal geven dat niet ter zake doet.
Vragen kunnen overheersend zijn, kunnen twijfel oproepen omdat ze het denken en
de antwoorden van anderen op verschillende manieren kunnen beïnvloeden.
Met de juiste vraag kun je allerlei nuttige informatie ontdekken die jou en de
verteller kan helpen om later bepaalde doelen te bereiken.
Vragen zijn ook goed als je meer wilt luisteren dan praten.
Open vragen zijn bijzonder handig. Actief luisteren (zie hierboven) helpt ook. Het
kan persoonlijke details over de andere persoon onthullen en geeft je de
gelegenheid om je in te leven, bijvoorbeeld door te laten zien dat je zelf soortgelijke
ervaringen had.
Stel vragen waarvan de antwoorden verhalen zijn; verhalen en antwoorden op
vragen over de verhalen versterken elkaar en leiden tot een rijkere betekenis dan
beide afzonderlijk (Kurtz, 2014).
Zoek en kies de taal en woorden die werken voor het individu (of de homogene
groep).
Enkele voorbeelden van open vragen in verschillende contexten (Kurtz, 2014):
Vragen om een bepaald tijdstip terug te roepen
Voorbeelden op basis van algemene gedenkwaardigheid:
Wat was het meest gedenkwaardige uur van je [......]?
Welk moment van uw bezoek aan [.......] was het meest opwindend voor u?
Voorbeelden op basis van emoties:
Zou je het moment kunnen beschrijven waarop je het meest worstelde met je werk?
Kun je me vertellen over je meest trotse uur als [...........]?
Was er een dag dat je je echt gefrustreerd voelde?
Vragen om een gebeurtenis terug te roepen
Voorbeelden op basis van algemene gedenkwaardigheid:
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Welke gebeurtenis komt in je hoofd op in de vier jaar die je hier [.........]
woonde/werkte?
Kun je een situatie die je herinnert als belangrijk voor je [..................] omschrijven?
Voorbeelden op basis van emoties:
Kun je ons vertellen over het moment waarop je je echt trots voelde op je [...........]?
Kun je me vertellen over een tijd dat je je te uitgeput voelde om naar je werk te
gaan?
Wat voelde je toen je getuige was van [...............]?
Voorbeelden op basis van de zaken die jouw organisatie of community belangrijk
vindt:
Wanneer je aan verandering denkt, welke gebeurtenis van het afgelopen jaar komt
dan bij je op?
Kun je je een gelegenheid herinneren waarin je een vreemde voelde in
[...................]?
Kun je ons iets vertellen over een situatie waarin ongelijkheid voor jou duidelijk
was?
Vragen naar extremen
Dit vraagt om uitzonderlijke ervaringen, vooral wanneer 'alledaagse' verhalen (vaak
niet meer dan beschrijvingen of lineaire vertellingen) de antwoorden zijn. Die
zouden misschien niet de informatie kunnen bevatten waarnaar we op zoek zijn. En
zelfs vragen die over extremen gaan, kunnen met ja of nee of met een droge
beschrijving worden beantwoord. Nogmaals, de "Wat is er gebeurd?"-vraag zal
helpen.
Voorbeelden op basis van emoties:
Wanneer voelde je je het meest gefrustreerd tijdens de laatste twee maanden?
Kun je je de gelukkigste herinneren die je gevoeld hebt in [.......................]?
Wat was het leukste dat je hoorde over [...............]?
Verzamel interpretaties, geen meningen
Richt de aandacht van de verteller(s) op zijn/haar verhaal en niet op zichzelf. Zorg
ervoor dat je vragen interpretaties van mensen ondersteunen zodat ze niet afdwalen
naar meningen.
Tips:
Vraag niet: "Wat heb jij in dit verhaal nodig om een probleem op te lossen?"
Vraag: "Wat had de hoofdpersoon in dit verhaal nodig om een probleem op te
lossen?"
Vraag niet: "Over wie gaat dit verhaal?"
Vraag: "Wat vindt je van dit verhaal?"
Meer informatie over vragen en vragen stellen kunt je in de bijlage vinden.
Wat te laten zien, wat te vertellen in unit 4
Na de hoor-luisteroefening (ice-breaker) en daarna de 'niet luisteren'-oefening,
benadruk je empathisch luisteren en leg je empathie uit door Brené Brown's video
over empathie en sympathie te laten zien. Zie ook de vragen van het
‘sympathiserende’ dier (hert) (Gesloten vraag, zoals "Het gaat slecht, hè?").
Toon de (evolutionaire) opbouw/stadia naar empathie door De Waal (de Russische
pop)
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Ga door met het tweemaal-vertelde-verhaal en vraag dan: "Met welk oor heb je
geluisterd?" Laat het vierzijdige model zien en leg het uit (plenair gesprek over het
model) en laat vervolgens de luisterkanalen van Senova zien (ook hier plenair
gesprek erover). Benadruk dat het goed is stiltes toe te staan wanneer de teller
aarzelt of zich na een emotioneel moment moet 'hergroeperen'.
Sluit af met de oefening 'luisteren met het hart' en neem dan tijd voor een goede
plenaire sessie over de individuele ervaringen hiervan, en vergelijk het met de
eerdere oefeningen.

Nuttige bronnen
Costello P. (2017) - http://storywise.com/index.php/2017/12/18/notes-onlistening/
Kurtz C. (2014) – Working with Stories, Kurtz-Fernhout Publishing
Schulz von Thun, F. (2012): Miteinander Reden 1 - Störungen und Klärungen.
Allgemeine Psychologie der Kommunikation. Hamburg: rororo 382003; Illustration:
https://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model
Senova M. (2017) – This Human, BIS Publishers, Amsterdam
Schworks (2018),
http://www.communicatiemodel.nl/waarom_communiceren_wij.htm
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5. DE NARRATIEVE AANPAK
Dit hoofdstuk laat je kennismaken met de achtergrond van de huidige
narratieve praktijken en hoe verhalen sterk verweven zijn met onze identiteit
en onze andere, veelvuldige identiteiten. Het laat je ook kennismaken met het
begin van narratieve therapie en hoe we inzichten daaruit kunnen gebruiken
om activiteiten aan individuele cliënten en groepen aan te bieden. Het helpt ons
ook om te begrijpen wat we (belemmerende, verzwakkende) 'dominante
verhalen (of discoursen)' noemen en hoe we ervan af kunnen komen. Soms zal
het helemaal lukken en soms kunnen we een alternatief verhaal vinden dat het
dominante kan vervangen en een positief (toekomstig) verhaal kan worden.
IDENTITEIT ALS NARRATIEF
De theoretische basis van werken met het (levens)verhalen kan worden gevonden in
het postmodernisme, sociaal-constructivisme en post-structuralisme.
De postmodernistische gedachte "[...] neigt naar kennis als een discursieve
praktijk, naar een veelvoud van verhalen die meer 'lokaal', contextueel en vloeibaar
zijn; het leidt naar een veelvoud van analytische benaderingen van onderwerpen
zoals kennis, waarheid, taal, geschiedenis, het zelf en macht. Het benadrukt het
relationele karakter van kennis en de generatieve aard van taal "(Anderson, 1997,
blz. 36).
Sociaal-constructivisme benadrukt dat kennis, betekenis en identiteit worden
opgebouwd door interactie met anderen (Tarragona, 2008).
Poststructuralisme is een beweging in de filosofie die kan worden gedefinieerd als
'een theorie of een groep theorieën, betreffende de relatie tussen de mens, de
wereld en het maken en reproduceren van betekenissen' (Belsey, 2002, blz. 5).
Ontstaan uit de literatuurwetenschap, stelt poststructuralisme voor dat de betekenis
van een tekst niet de tekst is, niet wat er is geschreven, maar dat de betekenis
gecreëerd wordt als de lezer een interactie aangaat met de tekst (Grenz, 1996;
Sarup, 1993).
Werken met verhalen richt zich in essentie op de identiteit van mensen. Vanuit een
postmodern sociaal-constructivistisch en post-structuralistisch oogpunt kunnen
identiteiten worden beschouwd als situatie-gebonden voorstellingen (Thorne, 2006):
mensen vertellen en voeren net zoveel verschillende soorten verhalen uit in het
sociale leven als er sociale situaties zijn om te vertellen (Gergen, 1991). Bovendien
onthullen persoonlijke verhalen meervoudige en tegenstrijdige zelf-expressies.
Identiteit lijkt dus op een polyfone roman die geschreven is door verschillende
stemmen binnen de persoon, die allemaal een gesprek aangaan met elkaar én met
mensen van vlees en bloed in de buitenwereld (Hermans, 1996).
Door de identiteit als een verhaal te beschouwen, kunnen we ons concentreren op
zes belangrijke principes (McAdams, 2008):
1. Het zelf is verhalend
Mensen zijn van nature verhalenvertellers (Bruner, 1986) en verhalen zijn het beste
middel om over te brengen hoe (en waarom) een mens, begiftigd met bewustzijn en
gemotiveerd door intentie, verlangens uitleeft en naar doelen streeft (Ricoeur,
1984). Het Zelf omvat een subjectieve vertelling - het "ik", wiens verhalen over
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persoonlijke ervaring een vast onderdeel worden van een vertelde "ik". Het zelf is
zowel de verhalenverteller als de verhalen die verteld worden (James, 1892/1963).
2. Verhalen integreren levens
Verhalen brengen verschillende begrippen, personages, gebeurtenissen en andere
elementen van het leven (die in een eerder stadium waren uiteengezet) samen, in
een begrijpelijk kader. Met andere woorden, verhalen dragen bij aan het vormgeven
van een samenhangende narratieve identiteit.
3. Verhalen worden verteld in sociale relaties
Mensen vertellen verhalen aan andere mensen. Als zodanig zijn verhalen sociale
fenomenen en worden ze verteld in overeenstemming met maatschappelijke
verwachtingen en normen. Het zelf als een verhaal kan niet worden begrepen buiten
de context van veronderstelde luisteraars of publiek voor wie het verhaal is bedacht
om iets duidelijk te maken of een gewenst effect te verkrijgen (Pasupathi, 2001).
Mensen vertellen persoonlijke gebeurtenissen op verschillende manieren voor
verschillende luisteraars en ze kunnen schakelen tussen verschillende
vertelmodellen.
4. Verhalen veranderen in de tijd
Het autobiografisch geheugen is onstabiel. Mensen vergaren ervaringen in de loop
van de tijd, waarvan sommige zo belangrijk kunnen blijken te zijn dat ze hun weg
vinden naar een verhalende identiteit. Naarmate de motivaties, doelen, persoonlijke
zorgen, prioriteiten en sociale posities van mensen veranderen, kunnen hun
herinneringen aan belangrijke gebeurtenissen in hun leven en de betekenis die zij
aan deze gebeurtenissen toeschrijven, ook veranderen (Conway & Pleydell-Pearce,
2000).
5. Verhalen zijn culturele teksten
Levensverhalen weerspiegelen ook de cultuur waarin het verhaal wordt gecreëerd en
verteld (McAdams, 2006). Verhalen worden geboren, groeien, vermenigvuldigen
zich en sterven volgens de normen, regels en tradities die in een bepaalde
samenleving heersen, volgens het impliciete begrip binnen een samenleving van wat
telt als een 'vertelwaardig' leven (Rosenwald, 1992).
6. Sommige verhalen zijn beter dan andere
MacIntyre (1981) betoogt dat een levensverhaal altijd een moreel perspectief
suggereert, in die zin dat menselijke karakters opzettelijke, morele agenten zijn
wiens acties altijd kunnen worden geïnterpreteerd vanuit het standpunt van wat
"goed" en "slecht" is in een bepaalde samenleving. Bovendien kunnen verhalen zelf
vanuit psychologisch oogpunt als relatief goed of slecht worden beoordeeld, hoewel
deze evaluaties ook morele perspectieven suggereren en de waarden en normen
weerspiegelen van de maatschappij waarin een verhaal wordt geëvalueerd.
Dominante narratieven
De onderstaande illustratie (aangepast van Morgan, 2000) laat zien hoe complex het
leven is en hoe het bestaat uit ogenschijnlijk niet-gerelateerde gebeurtenissen. In
deze illustratie worden enkele van de gebeurtenissen benadrukt en vormen een
coherent verhaal van
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Dominant

bijvoorbeeld 'Langzaam zijn'. De gebeurtenissen/verhalen kunnen werksituaties
zijn, relaties met familie of vrienden en herinneringen aan school. Dit verhaal kan
dominant worden, ondersteund door selectief geheugen en perceptie.
Gebeurtenissen die er niets mee te maken hebben, worden niet opgemerkt, niet
onverteld, of als onbelangrijk weggezet. Het dominante narratief kan ook worden
ondersteund door vergelijkbare verhalen van familie, vrienden en collega's. Merk op
dat het in beide richtingen kan werken: de intentie van de verteller van het verhaal
kan de perceptie van zijn of haar omgeving beïnvloeden (Frühmann et al., 2016).
Het belangrijkste is dat potentiële verhalen (en identiteiten) worden uitgesloten en
dat het dominante verhaal alternatieven kan beperken en blokkeren, nu en in de
toekomst, voor het individu, groepen en hele samenlevingen.
De narratieve benadering
We zouden kunnen stellen dat het leven zoals het wordt geleefd rijker is dan het
leven dat verteld wordt. Er zijn altijd gebeurtenissen die de dominante en
vanzelfsprekende ideeën ontkennen. Het leven is veelgelaagd, er zijn veel
verschillende narratieven (en verhalen), afhankelijk van perspectieven, individuen en
groepen. We hebben vele potentiële identiteiten en dus toekomsten.

Alternatief
Dominant

De narratieve aanpak is erop gericht om dominante verhalen zichtbaar te maken en
te deconstrueren, om ze te zien als slechts ideeën ... niet als 'waarheden'.
Externaliseren van het probleem, het visualiseren, zijn stem en strategieën ervan
beschrijven, helpt om het probleem 'het probleem' te maken en uit de persoon te
halen. Op een gegeven moment wordt ‘het’ voor het individu beheersbaar, of het nu
door tegenstrategieën is of zelfs afscheid van te nemen (White, 2007).
Op de lange duur stellen narratieve praktijken individuen, groepen en
gemeenschappen in staat om alternatieve, voorkeurs- en haalbare (toekomstige)
verhalen te construeren. Deze kunnen mensen in staat stellen om actie te
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ondernemen en grip te krijgen op de uitdagingen van het leven. Voorkeursverhalen
zijn ook gebaseerd op het leven, omdat ze uitgaan van echte gebeurtenissen /
verhalen die niet passen bij de dominante en deze verbinden tot een nieuw,
uitvoerbaar alternatief verhaal.
ENKELE ACTIVITEITEN
Hieronder vindt je een aantal narratieve aanpak-gerelateerde activiteiten die in deze
fase kunnen worden gebruikt, die verbonden zijn met levensverhalen en -ervaringen
door de tijd heen, zowel door individuen als door groepen. Meer oefeningen zijn te
vinden in het handboek 'Raising Strong and Resilient Communities', waarin je ook
verwijzingen naar nog meer bronnen vindt.
Levensverhalen
De levensboom (The Tree of Life)
The Tree of Life is een hoopgevende en inspirerende aanpak voor het werken met
kinderen, jongeren en volwassenen in verschillende contexten, waaronder
vluchtelingen en immigranten; mensen bij wie de gemeenschap heeft geleden onder
een natuurramp; (groepen) jongeren die van school zijn gestuurd of niet hebben
afgemaakt; vrouwen die huiselijk geweld (hebben) ervaren, enzovoort.
Richtlijnen (de basisbeginselen zijn ontleend aan een presentatie van David
Denborough, opgetekend juli 2015):
Zorg voor papier en kleurpotloden, viltstiften, vraag deelnemers om een boom te
tekenen en woorden / uitdrukkingen toe te voegen aan de verschillende delen. (zie
voorbeeld).

Wanneer iedereen zijn individuele boom heeft gemaakt, kan er een tentoonstelling
van een 'Forest of Life' maken en de verhalen kunnen worden gedeeld en
besproken. Zo onstatt ook een verbinding van het individu met het collectief
('eenheid in verscheidenheid').
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Betekenis- en zingeving (met individuen in groepen)
Tijdlijn (Frühmann, 2014)
Doel
Het vinden van extreme verhalen en inzichten om gesprekken rond onderwerpen te
starten.
Richtlijnen
Trek een horizontale lijn op een groot vel papier en deel het in twaalf delen (een
voor elke maand van het jaar). Deel drie soorten vragen uit (zie voorbeelden). Laat
iedereen in een paar korte zinnen noteren wat een slechtere of een geweldige
ervaring is geweest en laat ze ook de maand invullen waarin zich dat heeft
voorgedaan. Opmerking: een mindere ervaring kan in een andere maand zijn dan de
geweldige ervaring.
Deel ook een vraag uit over één echt groot inzicht dat ze in een bepaalde maand
hadden.
De facilitator verzamelt alle papieren en groepeert ze volgens de maanden.
Vervolgens wijst hij / zij ‘maanden-namen’ toe aan deelnemers. Dus, ‘Januari’
begint de citaten van januari voor te lezen en plaatst ze op de tijdlijn, dan ‘Februari’
enzovoort.
a. “De minste ervaring was toen …”, voeg de maand van het jaar toe
b. “De beste ervaring was toen …”, voeg de maand van het jaar toe
c. “Plotseling realiseerde ik me dat …” (idee, inzicht, wens), maand van het jaar
toevoegen.

Nadat alle citaten hardop zijn voorgelezen (deelnemers kunnen opmerken welke
aantekeningen resoneerden, opvielen), kunnen vragen over de achtergronden
worden gesteld aan de auteurs, en dan zullen verhalen opkomen. Voor elke
aantekening was er een oorzaak die resulteerde in een verandering (effect) en dus
een verhaal.
Metaforen voor het ‘externaliseren’
Metaforen kunnen van pas komen bij het beschrijven van een actuele situatie, een
zelfperceptie en een analyse daarvan. Denk aan de vraag “Wat is tegenwoordig je
grootste monster?”. Dit kan een problematische gewoonte, een patroon, een angst,
enzovoort zijn. Laat een tekening van dat monster maken om zo de kenmerken
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ervan te beschrijven. In de volgende fase kan men de kenmerken van dat ‘monster’
definiëren (wanneer verschijnt het, heeft het een stem, kan je ermee communiceren
enz.).

Dit zijn al stappen in het externaliseren van het hinderlijke ‘monster’, het letterlijk
uit het systeem halen (‘jij bent niet het probleem, het probleem is het probleem’).
Nadenken over de tactieken / strategieën om het monster ‘te temmen’ (of het weg
te sturen) kan helpen bij het maken van een tekening van het (getemde) monster:
hoe zou het eruit zien als je slaagt?
Enkele belangrijke overwegingen
Re-traumatisering
Soms kunnen onze hersenen geen onderscheid maken tussen een gebeurtenis die
we ons herinneren en een gebeurtenis die ‘real time’ plaatsvindt. De Hollywood
Homeless Youth Partnership (HHYP, 2017) wijst erop dat wanneer we een
overweldigend verhaal over het verleden vertellen, de emoties en sensaties die aan
die gebeurtenis zijn verbonden zichzelf kunnen versterken. In het geval van
traumatische verhalen kan dit leiden tot nieuwe trauma’s, die het herstel- of
genezingsproces kunnen verstoren.
Groei boven ellende
In verband met het bovenstaande kan het soms helpen om de verhalenverteller te
vragen welk deel van het verhaal hij/zij het liefst wil delen en daarvan het centrale
punt van het verhaal te maken (HHYP, 2017). Dit is misschien in tegenspraak met
het idee dat ontberingen, ellende en pijn ‘ingrediënten’ zijn die bij een publiek
empathie opwekken. Het lijkt misschien effectief, maar het kan uitputtend voor de
verteller zijn en ook vrij onethisch.
Verhalen van hoop, groei en vooruitgang zijn even krachtig en zullen zowel
verhalenverteller als publiek verheffen (HHYP, 2017).
Dat alles vereist contextuele gevoeligheid van de begeleider / verhaalbeoefenaar.
We zullen in de volgende hoofdstukken met deze aspecten werken – gevoeligheid,
ethiek, een verhaal creëren dan een verhaal vertellen.
Wat te laten zien, wat te vertellen in unit 5
Begin met het uitleggen van de 'Identiteit als verhaal' en leg de zes principes uit die
McAdams biedt (indien nodig, geef uitleg over de sociaal-constructivistische kijk).
Toon vervolgens de illustratie van (de ontwikkeling van) het dominante verhaal en
ga verder met de narratieve aanpak waarin de illustratie met het alternatieve verhaal
wordt getoond.
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Afhankelijk van de groep of (of individu) en eventueel de behoefte, kun je kiezen
voor één of meerdere activiteiten. Nodig uit tot plenaire gesprekken en individuele
en collectieve inzichten over het effect van de activiteiten.
In het kader van het werken met individuen en risicogroepen moet de nodige
voorzichtigheid worden benadrukt wanneer re-traumatisering zich voordoen en hoe
verhalen over hoop en groei een alternatieve route kunnen zijn.
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6. CULTURELE EN CONTEXTUELE SENSITIVITEIT
Aangezien alles gebeurt in een context (bijvoorbeeld familie, school, werk). Het
is belangrijk om dat te begrijpen, en ook de gevoeligheden die daarmee
gepaard gaan. Daarom kijken we naar belangrijke aspecten die daarmee
verband houden. De auteurs die we hiervoor hebben geraadpleegd zijn zelf
verzamelaars van het werk van gewaardeerde vakgenoten. We zullen de
houding van de facilitator / verhalenwerker onder de loep nemen, de essentie
en variëteit van machtsverhoudingen laten zien en – daarvan doordrongen - de
nodige ethische overwegingen voorstellen en hoe ermee om te gaan.
Zoals we in hoofdstuk 2 schreven, kunnen individuen en groepen uit dezelfde
cultuur komen als de jouwe, maar in je werk kom je misschien mensen tegen van
andere culturen, soms zelfs van groepen die uit verschillende culturen bestaan. Het
zou teveel gevraagd zijn om alles te weten over hun cultuur (geschiedenis, wetten,
kunst, etc.), maar je zult met hun verhalen moeten werken. Dit gezegd hebbende,
houd rekening met geslacht, geletterdheid, opleiding, religie, beroep, leeftijd ... en als je in groepen werkt - een mogelijke mix van dat alles.
In onze inleiding wezen we al op 'macht' en 'machtsverhoudingen' en hun invloed
op het gedrag en het welzijn van individuen. We hebben ook uitgelegd wat een
facilitator / verhalenwerker kan doen (en / of niet moet doen) in verschillende
contexten.
Voordat we een ander licht werpen op machtsverhoudingen, op ethiek en
transparantie bij het werken met verhalen van individuen of groepen, zouden we
graag twee definities van culturele sensitiviteit en contextuele sensitiviteit willen
delen.

Culturele sensitiviteit

Culturele sensitiviteit is zich ervan bewust dat culturele verschillen én
overeenkomsten tussen mensen bestaan zonder die een waarde toe te kennen,
zoals positief of negatief, beter of slechter, goed of fout.
Het betekent dat men zich ervan bewust is dat mensen niet allemaal hetzelfde zijn
en dat men erkent dat de eigen cultuur niet beter is dan welke andere cultuur dan
ook. De realiteit is wél dat zich in privé-, maatschappelijke en werkomgevingen zich
situaties kunnen voordoen waarin sprake is van een dominante en een secundaire
cultuur.
Culturele sensitiviteit impliceert dat groepen elkaars kenmerken begrijpen en
respecteren. Dit kan een uitdaging zijn voor leden van dominante culturen.

Contextuele sensitiviteit

Het domein van de contextuele sensitiviteit impliceert dat mensen enerzijds
gevoelig zijn voor stereotypen en anderzijds proberen anderen onvoorwaardelijk te
accepteren. We kunnen kwaliteiten toevoegen zoals het vermogen perspectief te
nemen, om de wereld te zien zoals anderen haar zien en waarnemen; een tolerantie
voor ambiguïteit, waarbij mensen het vermogen tonen om meerdere interpretaties
van eenzelfde situatie te accepteren. En tot slot, alertheid op al te snelle
vooroordelen: in staat en bereid zijn om ideeën of concepten te accepteren die
verdere gesprekken / dialogen inspireren.
Contextueel sensitieve mensen kunnen emotioneel geladen taal begrijpen, evenals
emotionele betekenissen en implicaties. Ze onthouden zich van manipulerende taal
als ompraten, dubbel praten en hypocrisie. Ze beïnvloeden of verdraaien geen
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gezichtspunten of meningen door misleidende taal, ze manipuleren geen emoties
om geaccepteerd te worden of te overreden.
Daarmee komen we uit bij de belangrijkste noodzakelijke eigenschappen van een
helper / facilitator:
Respect
Respect betekent dat je voldoende terugtrekt om jezelf als een gelijke tegenover de
ander / je publiek te plaatsen.
Nederigheid
De ander respecteren, betekent nederig zijn. Nederigheid is onze verdediging tegen
angst, vooroordelen en overhaaste beslissingen. Nederigheid stelt ons in staat om
open en oprecht naar anderen te luisteren en ons bewust te zijn van onze
beperkingen.
Empathie
Het vergelijken van het eigen perspectief met dat van de ander – bepalen wat voor
de ander van nut kan zijn – is de basis van hoger ontwikkelde empathie.
Empathisch luisteren betekent jezelf de baas worden, nederigheid uitoefenen, de
ander te bekrachtigen (empoweren), zoals we al eerder hebben aangegeven in
hoofdstuk 4.

Machtsverhoudingen opnieuw bekeken

Wanneer je werkt met individuen in (of met een) gemeenschap, moet je je ervan
bewust zijn dat door de situatie / context en de eventuele problematiek van de
betrokkene(n) de kans groot is dat er een machtsrelatie bestaat waarin je op
bepaalde niveaus macht over ze hebt. Dat kan zijn omdat je bepaalde informatie
hebt over een proces of een activiteit en het doel ervan, of omdat je de macht hebt
om beslissingen te nemen die rechtstreeks van invloed zijn op hun leven en welzijn.
Met betrekking tot de ‘macht’ van informatie zou je ze mogelijk de volgende
soorten informatie kunnen geven. We laten zien wat nuttig is en waar je rekening
mee kunt houden (of niet) afhankelijk van de situatie:
ETHIEK EN TRANSPARANTIE (naar Kurtz, 2014)
MENSEN VERTELLEN…

HELPT WANNEER…

HELPT NIET WANNEER…

WAAROM JE MET ZE WERKT

HOGE INTERESSE IS
VEEL VOORDEEL IS

LAGE INTERESSE IS
WEINIG VOORDEEL IS
JE DE ORGANISATIE WILT VERANDEREN
JE MENSEN WILT VERANDEREN

WIE ERBIJ BETROKKEN IS (SPINSOREN,
VERZAMELAARS, (ANDERE) CLIËENTEN,
VERHALENVERTELLERS)

LAGE NARRATIEVE AFSTAND
HOGE WAARDENPERCEPTIE
LAAG MACHTSVERCHIL

HOGE NARRATIEVE AFSTAND
LAGE WAARDENPERCEPTIE
HOOG MACHTSVERCHIL

WAAROM JE HUN VERHALEN WILT
HOREN

NIEUWSGIERIGE VERTELLERS ZIJN
VERTELLERS TIJD HEBBEN
VERTELLERS GEEN PROFESSIONALS ZIJN
VERTELERS ENTHOUSIAST ZIJN

VERTELLERS GEEN INTERESSE HEBBEN
VERTELLERS GEEN TIJD HEBBEN
VERTELLERS PROFESSIONALS ZIJN
VERTELERS AFWIJZEND ZIJN

HOGE NARRATIEVE AFSTAND
LAGE WAARDENPERCEPTIE
HOOG MACHTSVERCHIL
ONDERWERPEN
PERSOONLIJK/EMOTIONEEL ZIJN
VERZAMELDE VERHALEN BEKEND ZIJN

LAGE NARRATIEVE AFSTAND
HOGE WAARDENPERCEPTIE
LAAG MACHTSVERCHIL
ONDERWERPEN
ONPERSOONLIJK/TRIVIAAL ZIJN
VERZAMELDE VERHALEN ANONIEM ZIJN

WAT ER MET HUN VCERHALEN GEBEURT
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Lage en hoge narratieve afstand
Kort gezegd, narratieve afstand gaat over betekenis en zingeving.
Een lage narratieve afstand betekent dat informatie op betekenisvolle wijze kan
worden gecomprimeerd of gecomprimeerde informatie op betekenisvolle wijze
opnieuw kan worden uitgebreid. Hoe groter de narratieve afstand in een verhaal (of
een gegeven informatie), des te minder zinvol de her-uitbreiding zal zijn omdat
interpretatiefouten kunnen optreden en je verhaal of informatie afgewezen kunnen
worden.
Lage en hoge waardenperceptie
Werk je met mensen die vinden dat naar ze geluisterd moeten worden of zich juist
genegeerd voelen? Bij mensen die gewend zijn om autoriteit te hebben, moet je je
toegevoegde waarde bewijzen. Mensen die zich genegeerd voelen of bang zijn om
zichzelf te laten horen, moet je misschien overtuigen dat je écht hun stem wilt
horen.
Sommige mensen denken misschien dat je werk niet zo belangrijk is als jij denkt
dat het is. Mogelijk moet je je werk (of project) verkopen om via entertainment
aandacht te trekken daaropvolgend betrokkenheid (activiteiten) en een gevoel van
doelgerichtheid (een beter, ander verhaal) te creëren.
Laag en hoog machtsverschil
Hoe ervaren uw deelnemers of klanten jou? Als een vriendelijke helper of een
vijandelijk leger? Voelen ze zich veilig wanneer je ze vraagt om verhalen te delen?
Hoe zit het met hun privacy? Ga er niet vanuit dat ze het al weten, vraag het, omdat
mensen misschien meer op hun hoede zijn dan je denkt.
Ook als je naar twee groepen (of individuen) gaat en de één meer bezorgd is dan de
ander, zou je misschien twee verschillende methoden willen toepassen om met hun
in gesprek te komen en ze ook met elkaar in een gesprek te krijgen (Kurtz, 2014,
blz. 96-102).

Andere ethische overwegingen (HHYP, 2017) en enkele waarschuwingen
Sommige mensen gaan ervan uit dat ze 'speciale status' verdienen in ruil voor het
delen van hun verhaal met jou of de organisatie waarvoor je werkt. Het kan een
botsing van verwachtingen creëren en leiden tot gevoelens van woede, of zelfs
verraad.
Soms kunnen mensen een impliciete druk voelen om verhalen namens een
organisatie te delen. Het kan de relatie tussen de verteller en de diensten die je wilt
bieden in gevaar brengen.
Mensen hebben misschien het gevoel dat ze hun verhaal niet meer onder controle
hebben als het eenmaal met jou of de groep is gedeeld, of vastgelegd of zelfs
openbaar gemaakt is. Het kan er ook toe leiden dat de verteller zich 'gevangen'
voelt en/of vereenzelvigd wordt met dat verhaal, zelfs als het later de huidige
realiteit niet weerspiegelt.
Wees voorzichtig als je een persoon iets laat vertellen (en persoonlijke informatie
laat delen) in een onbekende omgeving. Dit kan onverwachte reacties uitlokken bij
het publiek en schadelijk zijn voor de verteller.
Het delen van verhalen via (sociale) media kan zowel een uitdaging als en een
bedreiging zijn. Als het er eenmaal is, zal het er ook in de toekomst zijn. Mensen
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gaan verder in hun leven, maar gebonden zijn aan en verbonden zijn met oude
verhalen zal hun huidige realiteit niet weerspiegelen.
Toestemming vragen
Zorg ervoor dat je toestemming hebt gegeven en gekregen om ervoor te zorgen dat
de verhalenverteller zijn rechten en de potentiële impact van het delen van zijn
verhaal begrijpt.
Storytelling-sessies
Creëer een veilige ruimte voor de verteller om zijn ervaringen na het delen te
verwerken (het verhaal eindigt hier niet) en toon begrip voor eventuele opkomende
emoties.
Ten slotte: zorg ervoor dat er bij alle verhalen en het verzamelen van verhalen
een getrainde facilitator aanwezig is.
Voorbeelden van het in kaart brengen van (machts)verhoudingen
Teachers
Union

Department of
Education

School
External
Educational
Guru

Parents’
Committee

1st NGO

2nd NGO

COMMUNITY

De linker illustratie is een voorbeeld van een 'Chapati-diagram' en geeft het belang
weer van alle betrokkenen in een gemeenschap en de daarin aanwezige (machts-)
relaties. Je kunt meer voorbeelden van mapping vinden in de handleiding van RSRC
(Frühmann et al., 2016, blz. 99).
De illustratie rechts geeft een persoonlijk overzicht weer, waarin een persoon zijn /
haar omgeving in kaart brengt voor potentiële helpers of juist vertragende factoren
zouden kunnen zijn bij het vinden van verhalen, het analyseren van verhalen of het
maken van nieuwe verhalen.
WAAR ELKAAR ONTMOETEN
Zoals we al in de introductie hebben opgemerkt, is het belangrijk om een geschikte
plek te vinden om de mensen te ontmoeten waarmee je gaat werken. Het is
belangrijk om een locatie te vinden die bijdraagt aan verbinding, het opbouwen van
vertrouwen tussen individuen bevordert, de gemeenschappelijke basis benadrukt en
(nieuwe) waarden kan genereren.
Sommigen noemen zo’n locatie een ‘derde plek’ (‘third place’):
Derde plekken zijn 'ankers' van het gemeenschapsleven en faciliteren en bevorderen
een bredere, creatievere interactie. Alle samenlevingen hebben informele
ontmoetingsplaatsen, wat nieuw is in deze tijd is ze doelbewust op te zoeken omdat
ze essentieel zijn voor de huidige maatschappelijke behoeften.
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Oldenburg (1989, 1991) suggereert de volgende kenmerken van een geschikte
‘derde plek’:
- Gratis of goedkoop
- Eten en drinken, hoewel niet essentieel, zijn belangrijk
- Zeer toegankelijk: dichtbij voor velen (loopafstand)
- Erbij betrekken van stamgasten - zij zijn de plek al gewend
- Gastvrij en comfortabel
WANNEER JE ELKAAR ONTMOET
Een gemeenschappelijke taal vinden
Het is belangrijk om uit de juiste middelen te kiezen voor het werken met verhalen
met individuen of gemeenschappen, vooral als deze tot verschillende culturele
groepen of verschillende opleidingsachtergronden behoren. Op basis daarvan
kunnen de middelen die voor het verzamelen van verhalen worden geselecteerd van
elkaar verschillen, zo kan bijvoorbeeld tekenen geschikter zijn voor mensen met
lage geletterdheid, het gebruik van fotoreportages is alleen geschikt als iedereen
een smartphone of camera heeft, enzovoort.
Geschikte hulpmiddelen en hun doel zijn (zie bijlage voor hand-outs per
hoofdstuk/leseenheid):
Dagboek

De vier emmers
Brieven en gesprekken
Story Circles
Waarde(n) toevoegende
verhalen
Levensboom (Tree of Life)
Photoverhaal

Persoonlijk en in groepsverband: Het ontdekken van
verhalen in het dagelijks leven, reflecteren op en verbinding
maken met onderwerpen/vraagstukken. “In alles zit een
verhaal.”
Persoonlijk en in groepsverband: Zichzelf presenteren en
vertrouwen en verbinding opbouwen. Ook het ontdekken
van overeenkomsten en patronen binnen de gemeenschap.
In interculturele situaties. Lees eerst de verhalen voordat je
oordeelt en begin van daaruit een gesprek.
Verkennen en delen van individuele en collectieve
ervaringen die een impact hebben of zullen hebben op de
gemeenschap. 'Food for thought' voor zingeving.
Verzamel verhalen van succes en best practices. 'Food for
thought' voor zingeving, maar ook voor toekomstige acties.
Maakt het mogelijk om mensen over hun leven te laten
vertellen op een manier die hen sterker maakt. Een sterke
aanpak die in verschillende contexten werkt.
Documenteer de gemeenschap door middel van foto's om
problemen en de verhalen die daarmee verband houden te
identificeren.

Bovendien kan het gebruik van muziek of pantomime behulpzaam zijn om
communicatieproblemen in verband met taal te overwinnen en kunnen ze worden
ingezet als alternatieven voor het tekenen van een belangrijk moment. Denk aan
een belangrijk moment uitleggen via een lied of (klassieke) muziek die kan
weergeven wat je op dat moment voelde. Of stel voor pantomime te gebruiken om
gevoelens op dat moment uit te beelden.
Het belang van geschikte vragen
Zoals we in hoofdstuk 4 hebben uitgelegd, begint het oproepen van verhalen met
het stellen van vragen, zij vormen de basis van elk verhaal, verteld of beluisterd.
Vragen dienen een doel, net als het antwoord, en daarom hebben ze ook de macht
om de verhalen van mensen te sturen, te manipuleren of te ontkrachten. Het is
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daarom van het grootste belang om de juiste manier van vragen te vinden, d.w.z. ze
op zo'n manier te stellen dat ze niet de bovengenoemde macht uitoefenen
Er zijn verschillende soorten (helpende en relevante) vragen om de interactie met je
cliënt aan de gang te houden en relevante informatie (en verhalen) te vinden. Je
kunt ze vinden in de appendix.
Wat te laten zien, wat te vertellen in unit 6
Het is belangrijk om eerst de aandacht te vestigen op contextuele en culturele
sensitiviteit, respect, nederigheid, empathie en machtsverhoudingen, narratieve
afstand en waardenperceptie (inclusief korte definities in Powerpoint / Prezi)
voordat je de Ethics and Transparency-tabel laat zien (Powerpoint) .
Voordat je begint met de interviews / witnessing, leg je de mogelijke middelen uit
(en deelt de tabel uit). Deel ook de lijst met verhalen-oproepende en –faciliterende
vragen uit om de sessie te vergemakkelijken.
Nuttige bronnen
(Internet)
Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016),
Raising Strong and Resilient Communities. A narrative and story approach to
empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal
education. SFV in cooperation with Storybag. ISBN 978-952-7076-34-7; available as
pdf at: http://www.rsrc.eu/outputs.html.
HHYP - The Hollywood Homeless Youth Partnership (2017). Navigating the Ethical
Maze: Storytelling for Organizations Working With Vulnerable Populations. Issue
Brief, September 2017. www.hhyp.org
Kurtz C. (2014), Working with Stories, Kurtz-Fernhout Publishing
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7. HET MAKEN VAN NIEUWE VERHALEN
Dit hoofdstuk sluit het curriculum van de cursus af. Nu moet je klaar zijn om
met je klant(en) aan de slag te gaan met een alternatief verhaal en/of een
haalbaar en positief toekomstig verhaal. In hoofdstuk 1 hebben we een aantal
mogelijke (universele) verhaalstructuren geïntroduceerd. Nu introduceren we
andere nuttige structuren en hulpmiddelen om je te helpen - of beter: je
klant(en) - om nieuwe verhalen en verhalen te vertellen en te knutselen.
Anticipatie, planning en strategie zijn belangrijke elementen in deze (laatste)
fase.
De elementen van een verhaal - een geheugensteuntje
Uit de universele structuren – zoals het volksverhaal, de Hero’s Journey en het
Actanten Model – zult je je herinneren dat elk verhaal personages nodig heeft. We
kunnen ze op verschillende manieren beschrijven: als de held, de hoofdpersoon; de
tegenstander, concurrent, vijand, antagonist; de helpers, medewerkers; de
weldoeners, promotors; de begunstigden, de klanten, de cliënt(en).
We hebben ook ‘landschappen’ nodig voor de acties, het ‘waar’: de richtingen,
plaatsen en (eind)bestemmingen.
Tijd is een ander element: ‘wanneer’ gebeurde het, hoeveel tijd binnen en tussen
acties; of reizen we in de tijd (heen en weer)?
Hulpmiddelen (om te hanteren) of apparaten (die ons informeren, waarmee we
reizen, etc.) zijn andere elementen om rekening mee te houden.
Emoties en gevoelens (liefde, haat, angst, vreugde, twijfels, etc.) van de personages
moeten ook in overweging worden genomen.
Perspectief vaststellen
Er zijn ten minste twee kanten aan het perspectief. Die kunnen je helpen bij de
voorbereiding van je verhaal, en misschien ook bij de keuze van waar je dat verhaal
gaat vertellen.
1. Zoals we geleerd hebben van het Actant Model, kunnen we ervoor kiezen om een
verhaal te vertellen vanuit het perspectief van de verteller / toeschouwer. Of kies het
perspectief van een van de acteurs (eerste persoon), zelfs het perspectief van een
object..... In al die gevallen vereist dit een zekere mate van compassie of empathie
(voelen wat de actor moet ervaren/voelen).
2. Een ander aspect is uw publiek. Wanneer je een verhaal vertelt, kun je ook de
samenstelling van je publiek in overweging nemen en je voorstellen hoe zij je versie
en uitdrukking van het verhaal zouden ervaren en/of waarnemen. Hoe zou je
hetzelfde verhaal vertellen aan kleine kinderen, adolescenten, ouderen, alle
vrouwen, politici, zakenmensen, laaggeletterden of een blind publiek? Het zal
invloed hebben op uw taalgebruik, uw woordkeuze en hoe complex of eenvoudig u
het verhaal wilt vertellen.
Werken aan toekomstige verhalen
Herinner je het overzicht van de verhaalfuncties die we hebben gegeven, zoals
verbinden, informeren, troosten, inspireren.....
Als het gaat om toekomstige verhalen spelen natuurlijk alle functies / doeleinden
van een verhaal een rol, maar we willen er graag wat meer nadruk op leggen.
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Anticipatie
In onze inleiding hadden we het over het 'spelelement' in verhalen, en specifiek over
'anticiperen': we proberen in bepaalde situaties vooruit te denken, onder andere om
voorbereid te zijn op onverwachte veranderingen in het gedrag van anderen,
veranderingen in de omgeving of - bijvoorbeeld - defecten in apparaten of
gereedschappen.
Planning
In afwachting daarvan moeten wij (of de held) plannen maken: wat is onze gewenste
status of eindbestemming (ons doel / doelstelling)? Wanneer willen we aankomen?
Wat zijn onze mijlpalen op de weg, wanneer willen we daar aankomen, en wat
kunnen obstakels en/of tegenstanders op onze weg zijn? Wie kunnen onze helpers
zijn?
Strategie
Wanneer we een plan hebben, moeten we beginnen met het in kaart brengen van de
noodzakelijke acties om onze mijlpalen te bereiken, hindernissen te nemen en
tegenstanders te verslaan. Hoe gaan we helpers werven? Zoals we weten, houden
verhalen (en zoektochten) soms verrassingen in petto - denk aan wegsplitsingen en dus aan onverwachte gebeurtenissen en keuzes. Hebben we minstens één
alternatieve strategie?
Het visualiseren van een verhaal
Visualiseren helpt niet alleen bij het ontwikkelen van rijkere beschrijvingen, tijdens
de ontwikkeling helpt het ook bij het markeren van de essentiële referentiepunten
in een verhaal, vergeet niet: setting, acteurs, crisis, actie, verandering, transformatie
en oplossing.
Het helpt ook in het geval van laaggeletterde of ongeletterde klanten of groepen,
omdat er niets geschreven hoeft te worden. Iedereen kan meer of minder tekenen,
we maken geen ‘kunstwerken’.
Het visualiseren van mijlpalen (illustraties, foto’s, video’s) zal ook helpen wanneer je
dat toekomstige verhaal moet vertellen, voor elk publiek. En met visualiseren
bedoelen we niet teksten, kogels en histogrammen, als het echt nodig is, bewaren
we die voor hand-outs na je verhaal.
TOEKOMSTIGE-VERHAALSTRUCTUREN EN BOUWSTENEN
In het volgende bieden wij je een aantal betrouwbare opties die steeds weer worden
toegepast door professionals op het gebied van verhalen vertellen en werken.
Het verhaal-ruggengraat (Hutchens, 2015)
Dit is min of meer de formule van het 'Hollywood-scenario'.
a. (setting) Eenmaal per keer..../ Elke dag.....
b. (katalyse / crisis) Maar op een dag.....
c. (daaruit voortkomend: actie) Vanwege dat..../ En vanwege dat..../ En dan.......
d. (climax / moment van verandering / transformatie) Tot eindelijk.....
e. (belangrijkste leerervaring / resolutie / gewenste staat / nieuwe wereld) En dat is
waarom / wanneer...
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Verhaal-skelet
Verhaalskeletten helpen het verhaal op te splitsen in
gemakkelijk te onthouden brokken met belangrijke
elementen (momenten van verandering) van het verhaal.
Vergeet niet dat je deze elementen ook kunt tekenen om je te
helpen belangrijke momenten rijker te beschrijven.
Het 5-delige skelet lijkt sterk op de volksverhaalstructuur:
Opening (setting) - stijgende actie (het thema/formulering
van de gewenste status) - climax (transformatie/verandering)
- dalende actie (de echte transformatie) - einde (conclusie,
resolutie, gewenste toestand bereikt).
Bottom-up verhaal
Neem een groot vel papier en voldoende kleurstiften.
Kijk eerst wat je wilt bereiken en leg het op het vel. Begin dan
naar boven te werken. Waar ben je nu, wat heb je nodig, wie
kan je helpen, wat kunnen obstakels en/of tegenstanders
zijn, hoe (en met wie) je ze kunt aanpakken. Definieer de
nodige acties en kijk waar het moment zal zijn waarop de verandering zich voltrekt
of de transformatie plaatsvindt.

Gebruik ook hier illustraties (zo goed als je kunt), ze kunnen helpen bij het vertellen
van het verhaal.
Schrijf op basis daarvan verhalen voor jezelf en voor elkaar en laat de persoon wiens
verhaal het zal zijn het verhaal kiezen dat volgens hem/haar het beste bij zijn of
haar doel past. Het kan het verhaal zijn dat ze zelf heeft gemaakt, het kan ook het
verhaal zijn dat iemand anders voor haar heeft gemaakt. Probeer dat verhaal dan in
je eigen woorden aan jouw kleine groep (helpers) meerdere keren te vertellen tot je
het je eigen hebt gemaakt.
Test het dan op de grotere groep.
Wat te laten zien, wat te vertellen in eenheid 7
Begin met een warming up / icebreaker door de verhaalstructuren te herhalen en
door de activiteit weer het gevoel van het structureren en vertellen van een verhaal
te creëren. Bied vervolgens de methoden voor het maken van verhalen aan. Laat ze,
afhankelijk van de grootte van de groep, subgroepen vormen of individueel werken

60
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.

aan een verhaal, wat een (nieuw) cultuurverhaal, een alternatief verhaal, een
toekomstverhaal, een oplossingsverhaal, enz. kan zijn.
Groepen/individuen delen de verhalen plenair, elk verhaal moet door iedereen
gevierd worden. Maak er een Story Fest van!
Nuttige bronnen
Hutchens D. (2015). Circle of the 9 Muses. Wiley. ISBN 978-1-118-97396-7
(Internet)
Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016),
Raising Strong and Resilient Communities. A narrative and story approach to
empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal
education. SFV in cooperation with Storybag. ISBN 978-952-7076-34-7; available as
pdf at: http://www.rsrc.eu/outputs.html.
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BIJLAGE
Het belang van de juiste vraag

Het oproepen van verhalen van anderen en het verzamelen van verhalen begint met
het stellen van vragen, ze vormen de basis van elk verhaal, verteld of beluisterd.
Vragen dienen een doel, net als het antwoord, en daarom hebben ze óók de macht
om de verhalen van mensen te sturen, te manipuleren of te ontkrachten. Het is
daarom van het grootste belang om de juiste manier te vinden om vragen te stellen,
d.w.z. ze op een zodanige manier te stellen dat ze de eerder genoemde (negatieve)
macht over iemands verhaal niet uitoefenen.
Er zijn verschillende soorten vragen die relevant zijn in de interactie met de
cliënt(en); onderstaande tabel geeft een kort overzicht:
Soort vraag
Gesloten
vragen

Karakteristieken
• Kan beantwoord worden met één
woord of een korte zin;
• Leveren feiten op;
• Zijn gemakkelijk en snel te
beantwoorden;
• Je houdt met de vragen controle
over het gesprek

Open vragen

• Beginnen met wat, waarom, hoe,
hoe, beschrijven.
• Zoeken doelbewust een lang
antwoord (en krijgt er
waarschijnlijk een);
• Nodigen de respondent uit om na
te denken;
• Leveren meningen en gevoelens
op;
• Controle van het gesprek is in
handen van de respondent.

Gerichte
vragen

- Vraagt direct aan iemand over een
onderwerp/vraagstuk

Ongerichte
vragen

• Vragen naar ervaringen;
• Lijken op open vragen;
• Leveren meestal emoties en
eerlijke reflecties op;
• Antwoorden kunnen slechts
gedeeltelijk gaan over

Situaties waarin ze nuttig zijn
• Een gesprek beginnen: bijvoorbeeld:
waar woon je?
• Om begrip te testen: bv. U wilt bij ons
komen wonen?
• Het tot stand brengen van een
gewenste gemoedstoestand (positief of
negatief): bv. Bent u tevreden met uw
huidige werk?
• Om tot afronding van een deal te
komen: Als ik dit morgen aflever,
tekent u dan nu?
• Follow-up van een gesloten vraag: Wat
vind je leuk aan de plaats waar je
woont?
• Om meer te weten te komen over een
persoon: Wat houdt jou tegenwoordig
wakker?
• Om mensen bewust te maken van de
omvang van een probleem: wat zou er
gebeuren als uw klanten nog meer
klaagden?
• Om aan te tonen dat je je zorgen
maakt: bijvoorbeeld: hoe ging het met
jou na je ziekenhuisopname?
Voorbeelden:
- Was er een tijd dat je verbaasd was
over hoezeer je je verbonden voelde
met de organisatie / gemeenschap?
• Heeft je je ooit afgevraagd wat de
redenen voor deze reorganisatie waren?
Voorbeelden:
- Hoe was de ontmoeting met je baas
vandaag?
- Kunt u zich uw beste moment als
vader/zoon/moeder/dochter
herinneren?
- Kunt u mij een voorbeeld geven?
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“Wat gebeurde
er?” vragen

onderwerpen die relevant zijn voor
het project/de activiteit
• Om meer details uit een specifiek
antwoord te halen;
• Helpen antwoorden te initiëren.

• Om aarzelende of onervaren
verhalenvertellers ertoe aan te zetten
"hun verhaal te vertellen".
• Wanneer mensen niet voldoende
details geven, bijvoorbeeld wanneer ze
alleen aangeven wanneer een
belangrijke tijd in hun leven was zonder
aan te geven waarom.
• Voorbeeld:
• "Kunt u mij vertellen wat er op uw
eerste werkdag is gebeurd? (i.t.t. Kunt u
zich uw eerste werkdag herinneren).
"En wat is er dan gebeurd? "Wat
gebeurde er daarna?

Omgaan met meningen
Wanneer je met je begunstigden / cliënten werkt, krijg je misschien eerder
meningen dan verhalen. Het zijn de verhalen over hoe zij tot deze mening zijn
gekomen die interessant zijn. Wanneer iemand een mening uit, zal het stellen van
vragen (met behulp van de bovenstaande vragen of een combinatie daarvan) je in
staat stellen om interessante inzichten te krijgen om over na te denken.
Vragen die in dit geval een verhaal oproepen, kunnen dan zijn: "Vertel ons over het
tijdstip waarop u voor het eerst de effecten van ................."; "Had u op een ander
moment een andere kijk op de zaak en wanneer is die veranderd"; "Ja, dat is uw
mening, maar wat zou een voorbeeld zijn?
De volgende vraag kan een verhaal uitlokken als er een mening wordt geuit: "Ja, dat
is uw mening, maar wat zou een voorbeeld zijn?
En voor meer concrete vragen biedt Paul Andrew Costello (2015, Worldwide
Storywork) alternatieven zoals:
- Vertel ons over de tijd dat je voor het eerst begreep hoe [A] à [B] beïnvloedt
- Wie heeft geholpen om jouw mening te vormen over ............ en hoe / wanneer /
waar gebeurde dit?
- Heb je dat altijd al zo gevoeld?
- Was er een tijd dat je een ander beeld had en wanneer veranderde dat?

63
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.

