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Het is al jaren geleden, maar ik weet het nog goed. Ik ging op 

bezoek bij een directeur van een voorziening voor mensen 

met een verstandelijke beperking. Ik meldde me bij de recep-

tie en moest een tijdje wachten in de hal. In de hal ontmoette 

ik Tom. Hij was al een paar keer langsgelopen en had me met 

een schuin oog opgenomen. Het viel me op dat hij een groot 

boek onder zijn arm had. Ineens kwam hij naar me toe en stak 

mij zijn boek toe: ‘Kijk, dit ben ik!’ zei hij. Ik zag dat er op de 

voorkant een grote foto van hem prijkte. ‘Mooie foto!’ zei ik. 

Hij schudde zijn hoofd en stak zijn boek opnieuw naar voren 

en herhaalde met nadruk: ‘Dít ben ík!’ Hoe heet je?’ vroeg ik. 

‘Tom, en dít ben ík!’ En weer maakte hij het gebaar met zijn 

boek. Toen viel bij mij kwartje: ‘Is dat je levensboek?’ vroeg ik. 

Hij lachte van oor tot oor. ‘Ja’, zei hij ‘en jíj mag het niet lezen, 

want het is privé.’ Ik verbeelde me dat hij even aarzelde of hij 

het me alsnog zou geven. Maar hij bedacht zich, draaide zich 

om en liet mij achter in de hal. 

Ons levensverhaal is even kostbaar als kwetsbaar. Het gaat 

over de unieke weg die we afleggen in het leven, met momenten van 

geluk en ellende, van liefde en verdriet, van trots en schaamte en 

van hoop en teleurstelling. Het vertelt over waar je vandaan komt, 

over wat je hebt meegemaakt, over wat je hebt gedaan en over wat 

je is overkomen. Het gaat over wat je de moeite waard vindt en over 

wie belangrijk voor je zijn. Het levensverhaal gaat over wie je was, 

wie je bent, wie je wilt zijn en misschien zelfs over wie je had willen 

zijn. Communiceren over het levensverhaal is daarom essentieel: 

het gaat over wie je bent. Dat is wat Tom bedoelde met zijn uit-

Inleiding
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spraak: ‘Dít ben ik!’ Zijn levensverhaal staat in het boek, het gaat 

over hem.

Tom valt echter niet samen met zijn boek. Als Tom zijn boek 

zou kwijtraken, verliest hij daarmee niet zijn identiteit. Tom zit niet 

in het boek, maar er zit iets van Tom in het boek. Tom begrijpt dat. 

Zijn boek is een uitnodiging om met hem te communiceren over 

wie hij is. Daarom presenteerde hij zijn boek nadrukkelijk aan mij 

en maakte me tegelijkertijd duidelijk dat hij degene is die bepaalt 

wie het mag lezen en wie niet. Tom gebruikt zijn levensboek als 

een instrument om in contact te komen over wat en wie er voor 

hem toe doen, over wie hij is. Hoewel zijn verhaal privé is, geloof 

ik zeker dat hij zijn verhaal deelt met mensen die hij vertrouwt. Ik 

weet ook bijna zeker dat anderen op hun beurt hun eigen verhalen 

met Tom gaan delen. Zo werkt dat met verhalen. Ze vragen erom 

gedeeld te worden; vertellen schept een band.

5
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Van verhaal 

naar boek en 

weer terug

1
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In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 

hebben we in Nederland inmiddels ruime ervaring met het maken 

van levensboeken. Er zijn allerlei methoden beschikbaar om met 

mensen met een verstandelijke beperking een levensboek te ma-

ken: invulboeken, handreikingen en ook steeds meer digitale apps. 

Er zijn al talloos veel levensboeken gemaakt, soms door begeleiders 

of geestelijk verzorgers, maar meestal door familieleden of vrijwil-

ligers. Zo is er volop aandacht gekomen voor het levensverhaal. Het 

is indrukwekkend om samen een levensverhaal te boek te stellen. 

Er komen zoveel herinneringen boven, prachtige, ontroerende, 

maar ook verdrietige en soms uiterst pijnlijke. Het maakproces is 

vaak intensief, maar tegelijk zeer de moeite waard. Je leert elkaar 

kennen en voor begeleiders is het een unieke kans om zich te ver-

diepen in wie de cliënten zijn met wie zij werken.

Als het levensboek eenmaal gereed is, wat gebeurt er dan 

mee? Voor Tom is dat geen vraag. Hij weet wel raad met zijn boek. 

Maar dat blijkt uitzonderlijk te zijn. Er zijn maar weinig levensboe-

ken die voortdurend worden gekoesterd of onder de arm worden 

meegedragen. De meeste staan stof te vangen in een kast of liggen 

veilig opgeborgen in een doos met andere dierbare dingen. Het 

levensverhaal is vastgelegd, vaak in letterlijke zin. Het wordt niet 

bijgehouden en er wordt zelden iets mee gedaan. De vraag is: als 

het levensboek niet gebruikt wordt, hoe houden we dan aandacht 

voor het levensverhaal? 

Lieselotte, een geestelijk verzorger, vertelt: “Thérèse is een 

vrouw van inmiddels 92 jaar met wie ik al jaren praat over wat 

zij meemaakt. Toen ik haar tien jaar geleden leerde kennen, 

1.  De kracht en beperkingen 
van een levensboek
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was de vraag van haar persoonlijk begeleider of ik iets over 

haar levensverhaal te weten kon komen en dat kon opschrij-

ven, zodat zij Thérèse beter kon begrijpen. Thérèse heeft wel 

familieleden, maar die zijn vanwege hun hoge leeftijd niet 

meer in staat haar te bezoeken. Haar contacten beperken 

zich daarom tot de medebewoners op de groep en de bege-

leiders. Haar begeleiders hadden naar eigen zeggen geen tijd 

om zelf naar het verhaal te luisteren en het op te schrijven. 

Hun inschatting was dat het voor een vrijwilliger te moeilijk 

zou zijn, omdat Thérèse zich verbaal niet goed kan uitdruk-

ken. Ik kreeg twee fotoalbums mee en wat informatie uit het 

zorgdossier. Dat ging vooral over de woongroepen waar ze 

heeft gewoond, haar ‘buien’ en hoe je daarmee moet om-

gaan en veel medische informatie. Ik ben begonnen met het 

‘uitluisteren’ van verhalen aan de hand van foto’s van vroeger. 

Daar kwam weinig uit. Toen ben ik overgestapt naar commu-

niceren over foto’s van nu. Ik vraag de begeleiding om foto’s 

te maken, foto’s van zaken, situaties of personen waarvan zij 

de indruk hebben dat ze Thérèse aanspreken. Die foto’s print 

ik dan uit. Met een handpop voer ik vervolgens een gesprek 

met Thérèse. Aan de handpop maakt ze, met geluiden en 

gebaren, duidelijk wat de foto’s voor haar betekenen. Die pop 

– ik dus – begint altijd met het zingen van hetzelfde liedje en 

daarna vertelt zij een stuk van het verhaal van de vorige keer. 

Dan breien we er via een nieuwe foto weer een vervolg aan. 

Ik let vooral goed op waar Thérèse op reageert. Dat zijn dan 

de ingrediënten, die ik blijf herhalen. Zo groeit haar verhaal. 

Het is niet echt een levensverhaal, van toen en toen geboren, 

vader, moeder, de ene instelling in, de andere uit, maar het is 

wel haar verhaal. Ik heb geen idee hoe ik dit verhaal op papier 

moet zetten, zodat de begeleiding er iets mee kan. Volgens mij 

moeten ze hetzelfde gaan doen, als wat ik doe. Zo leer je haar 

9
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kennen. Maar op dit moment heeft de begeleiding totaal geen 

ruimte om daarmee aan de slag te gaan. En, om eerlijk te zijn, 

het ontbreekt mezelf ook aan voldoende tijd. Toch ervaar ik 

het als heel bijzonder om zo in gesprek te zijn met Thérèse. 

De verhalen zijn klein, maar de ontmoeting is intiem en kost-

baar. Ik heb weer een mooi mens leren kennen.”

Lieselotte heeft een manier gevonden om over het levensver-

haal te communiceren met Thérèse. Of, zoals zij het zelf zegt:  

“Het is niet echt een levensverhaal (...) maar het is wel haar verhaal.” 

Een ‘echt levensverhaal’ is volgens Lieselotte kennelijk een verhaal 

dat voldoet aan de standaardkenmerken: geboren, vader, moeder, 

zusters, boers, vrienden, huisdieren, opleiding, verliefd, verloofd, 

getrouwd, hobby’s, geloof, mijlpalen, kruispunten, bergen en dalen, 

liefst chronologisch. Wat Lieselotte met Thérèse maakt, is anders. 

Dat komt doordat Thérèse haar eigen verhaal niet op de standaard-

manier kan vertellen en doordat er geen anderen meer zijn die 

standaardingrediënten uit het levensverhaal van Thérèse kunnen 

aanreiken. Toch is wat Thérèse en Lieselotte doen, precies waar 

het bij inclusief verhalend werken om gaat: ze werken gezamenlijk 

aan een verhaal, waarin Thérèse zich toont, waarin duidelijk wordt 

wat en wie er voor haar toe doen, waarin Lieselotte Thérèse als een 

uniek mens leert kennen, en waarschijnlijk is dat wederzijds.  

Het maken van levensboeken heeft veel betekend voor de 

aandacht voor het levensverhaal. Het is een belangrijk instrument 

om over het levensverhaal in gesprek te komen. Het is echter een 

middel, geen doel op zich. Het gaat het om het levensverhaal, om 

háár of zíjn verhaal, verteld of verbeeld vanuit wat voor haar of 

hem van betekenis is. 

10
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2. Echt contact maakt het verschil

“Waar word je nou gelukkig van in je werk?” Het antwoord 

dat zorgprofessionals geven gaat nooit over het noemen van de on-

derdelen van het werk waar ze het mee bezig zijn, zoals vergaderen, 

plannen, administreren, organiseren of overleggen. Als geluksmo-

menten noemen ze vooral die momenten waarin er sprake is van 

echt contact, met collega’s of met cliënten. Dat maakt het verschil, 

ontmoetingen met aandacht en begrip voor elkaar, waarin je iets 

van elkaar mag zien wat echt is. Echte ontmoetingen zorgen voor 

geluk, zowel bij zorgprofessionals als bij cliënten. 

“Toen mijn moeder overleed kreeg ik van mijn collega’s een 

bos bloemen met een prachtig en liefdevol kaartje. Om in 

zo’n moeilijke tijd op die manier steun van je collega’s te 

ontvangen is heel bijzonder om mee te maken.” Linda de Vos, 

begeleider in de VG-zorg, over werkplezier. 1  

“Samenwerken, samen dingen oppakken, vergroot het 

werkgeluk. Er voor elkaar zijn als het nodig is op werk- of 

privégebied wordt erg gewaardeerd. Vaak lopen werk en privé 

in elkaar over. ‘Toen hadden we ook een incident of crisis en 

toen heb ik mijn collega’s ge-appt van: “Jongens …, help wat 

moet ik nu doen? Ik denk dit, wat denken jullie?” Dus het was 

wel fijn dat zij in hun vrije tijd meteen binnen een minuut 

met z’n drieën reageerden van: “Oh ja ik zou dit doen, ik zou 

1    www.kennispleingehandicaptensector.nl/vakmanschap/werkplezier-interview-linda-vos, laatst 
geraadpleegd 23 september 2021.

2    Jong, N. de, Meppelder, M., & Schumacher, J. (2019). Geen vernieuwend zorgen zonder 
vernieuwend werken. TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 129(6), 30–33. https://doi.
org/10.1007/s41184-019-0114-1, p. 33. 
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dat doen.’ Ja en dat je dus al append dan met elkaar contact 

hebt.” 2   

 

“Ik kan niet goed beschrijven waarom ik zo gelukkig word van 

een klein gebaar, een moment waarin de cliënt iets teruggeeft 

van wat we samen hebben, om het zo te zeggen. Die blik van 

verstandhouding.”

Met ‘echt’ bedoelen zorgprofessionals niet ‘integer’ of ‘cong-

ruent’. Dat is ook belangrijk maar het maakt ontmoetingen volgens 

hen nog niet ‘echt’. Uit hun verhalen 3 blijkt dat zorgprofessionals 

met ‘echt’ wijzen op datgene wat niet moet, maar wel kan, wat niet 

functioneel is maar toch zinnig, waar je niet voor per se voor be-

taald krijgt maar wat zeer kostbaar is, wat in zekere zin overbodig is 

en tegelijk onontbeerlijk. Echte ontmoetingen gaan over wat ertoe 

doet en over wat alle deelnemers aan de ontmoeting raakt. Het zijn 

ontmoetingen die persoonlijk zijn, wederkerig, zonder bijoogmerk, 

van hart tot hart, meer privé dan professioneel. Dergelijke ontmoe-

tingen kun je niet organiseren. Ze zijn vaak toevallig, ze vallen je 

toe, niet voortdurend, maar zo af en toe. Er zit iets verrassends in.

Voor veel zorgprofessionals ligt hier de belangrijkste motiva-

tie voor het werk. 

“Zingeving gaat over wakker worden en weten waarom je 

zin hebt om naar je werk te gaan. (…) Jouw bijdrage in deze 

wereld. Meesterschap gaat verder dan vakmanschap. Vanuit 

je hoofd leer je een vak, maar vanuit je hart ben je meester 

in het vak. Het gaat over iets moois weten te maken van de 

relatie met de cliënt, door het bieden van oprechte aandacht 

en mens te zijn naast de professional.” Sabine Uitslag, destijds 

Chief Inspiration Officer Werkplezier bij FWG. 4

12
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Ooit hebben zorgverleners ervoor gekozen om met mensen 

te werken. Juist met mensen die om wat voor redenen op achter-

stand staan in de samenleving. Ze wilden iets voor hen betekenen. 

Telkens blijkt hoe belangrijk die gerichtheid op anderen is om voor 

een baan in de zorg te kiezen:

“De rode draad is iets van dienstbaarheid. Mensen helpen die 

het nodig hebben”

“Ik heb toen gekozen voor mijn gevoel, want ik wilde echt 

met patiënten te maken hebben. En dat is een goede keuze 

geweest.”

“Dat je de mens achter de klachten blijft zien, dat is zo waan-

zinnig belangrijk.” 5

4. Betekenisvolle zorg onder druk

In zorgopleidingen leren studenten om kritisch te kijken naar 

hun motivatie ‘om iets voor cliënten willen betekenen’. Het gaat 

er immers niet om wat jíj als zorgverlener wilt, het gaat om wat de 

cliënt wil, die staat centraal. Ook als cliënten zich gedragen op een 

manier die jou weinig voldoening geeft, dan hoort dat gewoon bij je 

werk. Daarmee om kunnen gaan, dat is professioneel. 

Professionals ondersteunen cliënten zodat zij hun eigen leven 

3    Deze gegevens zijn ontleend de verhalen die zorgprofessionals hebben verteld in de diverse 
workshops die Reliëf in het kader van ‘Bezielde Zorg’ heeft verzorgd in 2018-2019.

4   www.vilans.nl/artikelen/werkplezier-belangrijk-voor-behoud-zorgmedewerkers, laatst 
geraadpleegd 23 september 2021.

5    Mertens, Frits. ‘Zorgers zijn spirituele doeners’. In Wat bezielt je? Geïnspireerd – blijven - werken 
in het ziekenhuis, onder redactie van Martien Pijnenburg en Carlo Leget. Prudentiareeks. Budel: 
Damon, 2011, 26–38, p. 27-28. Het volledige onderzoek is gepubliceerd in Frits Mertens en Hein 
Blommensteijn. Anders kijken naar werk. Werken als leerschool voor het leven. Kampen: Ten 
Have, 2009.
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kunnen leiden, op de manier zoals zij dat willen. Zorgprofessionals 

creëren daarvoor de randvoorwaarden en nemen belemmeringen 

weg. Daarbij waken ze ervoor dat cliënten (emotioneel) afhankelijk 

van hen worden. Deze manier van denken is een reactie op een 

vorm van betutteling, die decennia lang dominant geweest is in 

wat toen de zwakzinnigenzorg genoemd werd. Goed bedoelde zorg 

pakte te vaak uit als het overnemen van de levens van mensen met 

verstandelijke beperkingen. Veel te weinig werd gevraagd naar wat 

cliënten zelf belangrijk vonden en wat ze zelf wilden. Als reactie op 

deze betutteling heeft ‘zorgen voor’ in de afgelopen tijd plaatsge-

maakt voor ‘zorgen dat’. Zorgprofessionals nemen het leven van de 

zorgvrager niet langer over, maar zij faciliteren de cliënt om haar 

of zijn eigen leven zo zelfstandig mogelijk te leiden. Ze helpen ‘met 

de handen op de rug’. Deze benadering heeft het belang van de 

autonomie, zeggenschap en eigen kracht van cliënten onderstreept. 

Dat was nodig en het blijft belangrijk. Professioneel betekent, naast 

veel andere zaken, ook: maak je zelf niet onvervangbaar, zorg dat 

cliënten zich niet (teveel) aan je gaan hechten. Je bent vooral een 

facilitator van het leven van de cliënt, maar geen onmisbaar onder-

deel van haar of zijn leven. Professionele distantie heet dat.

Met de beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ lijkt er 

ook wat verloren te zijn gegaan, zowel voor zorgprofessionals als 

voor zorgvragers. 

In de eerste plaats op het gebied van zingeving. Zorgverleners 

zijn zich ervan bewust dat ze zorgvragers niet moeten betuttelen. 

De professionele distantie schuurt echter met hun verlangen om 

iets voor cliënten te betekenen. De persoonlijke band die zij (met 

sommige) van hun cliënten hebben vormt een belangrijk deel van 

het werkplezier.

“Deelnemers [aan een onderzoek naar werkplezier, TT] gaven 

14
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aan dat ze plezier in hun werk hebben omdat ze zingeving 

ervaren. Het werk past inhoudelijk bij hen en ze voelen de 

motivatie om iedere dag weer aan de slag te gaan voor de  

cliënt. De glimlach, de aandacht en de mogelijkheid om de 

dag voor de cliënt weer een stukje mooier te maken, heeft 

voor de medewerkers een grote impact op het werkgeluk.” 6 

‘Zorgen dat’ brengt een bepaalde afstandelijkheid met zich 

mee, die dat werkplezier belemmert.

“Soms lijkt het er wel op dat we alleen maar service bieden, 

terwijl er ook echt iets ontstaat tussen ons. Dat aspect benoe-

men we zelden, maar het is enorm belangrijk voor het plezier 

in mijn werk.” 

In de tweede plaats wordt met het ‘zorgen dat’-model een 

klant-leverancier-model geïntroduceerd. De zorgvrager wordt klant 

genoemd en koopt als het ware de ondersteuning in bij de leve-

rancier. De leverancier (de zorgverlener) levert de zorg (zo wordt 

dat tegenwoordig ook genoemd). Net als in winkels of restaurants 

is de verkoper hoffelijk en vriendelijk, en probeert hij of zij het de 

klant naar de zin te maken, uiteraard met de bedoeling om er wat 

aan te verdienen. Die vriendelijkheid is daarmee niet geveinsd, 

maar zij is wel onderdeel van het product geworden. Het hoort bij 

de rol van de verkoper om vriendelijk te zijn en het is de rol van de 

klant om een beetje bedrogen te willen worden. In de zorg schuurt 

dit model, zeker als het gaat over langer durende contacten in een 

leefsituatie. Dat vraagt om meer dan een rollenspel met professio-

nele distantie, maar om contact met professionele nabijheid. In de 

6    Jong, N. de, Meppelder, M., & Schumacher, J. (2019). Geen vernieuwend zorgen zonder 
vernieuwend werken. TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 129(6), 30–33.  
https://doi.org/10.1007/s41184-019-0114-1, p. 32.
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(intramurale) zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 

past het klant-leverancier-model daarom vaak niet goed. Veel men-

sen met een verstandelijke beperking hebben er weinig zin in om 

de rol van klant te spelen. Of ze begrijpen niet goed hoe ze die rol 

zouden moeten spelen. 

“Ik mag mijn begeleiders niks vragen over hun privé. Dat vind 

ik gek. Ik hoef helemaal niet te weten hoe of dat hun familie 

in elkaar zit. Maar zij vragen altijd wel naar hoe mijn weekend 

was en mijn vakantie. Dan mag ik toch ook wel iets van hen 

weten? Ja, als hun moeder doodgaat of hun hond, dan wil ik 

dat weten. Dan kan ik misschien wat aardiger voor ze zijn.”

In de derde plaats brengt het klant-model een vracht aan ver-

antwoording met zich mee. De klant is koning, ook in de zorg, maar 

deze koning krijgt er ongevraagd allerlei ministeries bij, interne 

controllers, verzekeraars en de inspectie controleren of de klant 

krijgt waar hij recht op heeft. Om het voor de zorgprofessional 

werkbaar te houden is er een elektronisch registratiesysteem opge-

tuigd. Het invullen van alle administratieve systemen kost zorgver-

leners soms wel een derde van hun werktijd. 7 De administratiedruk 

is al jaren een grote bron van frustratie voor het merendeel van de 

zorgprofessionals. 8 Bovendien beïnvloedt de nadruk op verant-

woording de manier waarop zorgprofessionals in hun werk staan. 

Het werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beper-

king is sterk functioneel ingericht. Onderdelen van de zorgverle-

ning, die niet aan een doel (liefst SMART geformuleerd) verbonden 

7   Ploegman, Marijke, Marijke Bos, Violette van Dijk, Petra Roeleveld, en Arjan Ogink. ‘Eindrapport 
Merkbaarheidsscan [Ont]Regel de Zorg.’ KPMG, juni 2020. https://www.knmp.nl/downloads/
eindrapport-met-merkbaarheidsscan-ont-regel-de-zorg-juli-2020.pdf/at_download/file, p.4-7.

8   Veer, A.J.E. de, K. de Groot, en A.L. Francke. ‘Administratieve druk: meer dan een kwestie 
van tijd.’ Utrecht: Nivel, 2017. https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/factsheet_
administratie_druk.pdf.
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kunnen worden, komen zo gemakkelijk in de marge van het werk 

terecht. ‘Nutteloze’ zaken zoals gezelligheid, een beetje ouwehoe-

ren, dikke lol hebben, het uitwisselen van persoonlijke anekdotes, 

‘in de regen lopen of van pinksterbloemen houden’ 9 raken gemak-

kelijk buiten beeld. Dat is problematisch. ‘Nutteloze zaken’ raken 

immers precies aan het meest zinvolle van het werk: het echte 

contact. Vanuit dat perspectief bezien, horen deze elementen dus 

niet in de marge, maar in het centrum.

5.  Wat vinden mensen met een 
verstandelijke beperking belangrijk  
in hun leven?

Mensen met een verstandelijke beperking verschillen niet 

wezenlijk van mensen zonder verstandelijke beperking als het gaat 

om wat ze belangrijk vinden. De meesten vinden het fijn om gezien 

te worden, om vrienden te hebben met wie je kunt lachen en hui-

len, om iemand te hebben met wie je intiem kunt zijn. Ze houden 

van huisdieren, feestjes, leuk werk, vakantie, uitslapen, lekker eten, 

shoppen naar muziek luisteren en van mooi weer. De meesten 

hebben een hekel aan ruzie en conflicten, aan saaiheid en verveling, 

aan onnodige drukte, aan betutteling, aan vroeg je bed uit moeten, 

aan het in- of uitpakken van de afwasmachine of aan regenachtig 

weer. Waar sommige mensen met een verstandelijke beperking 

misschien wat anders in zijn, is dat ze vaker hulp nodig hebben 

om te realiseren wat het leven zinvol maakt. Voor veel activiteiten, 

die mensen zonder beperkingen zelf kunnen regelen, zoals werk, 

9   Uit: Herman van Veen ‘Niet te koop’, op De wonderlijke avonturen van Herman van Veen. 
Harlekijn 1979. 
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vakantie, woning, een relatie, vriendschappen of uitjes, hebben ze 

ondersteuning of begeleiding nodig. 

Het is al niet prettig om niet zelfstandig te kunnen doen wat 

je wilt. Maar het wordt nog vervelender als datgene, waar andere 

mensen in vrijheid over mogen beslissen, in jouw leven onderdeel 

wordt van een ondersteunings- of begeleidingsplan. Dan verandert 

er iets wezenlijks. Ineens gaan werk, ontspanning, geloof, vriend-

schap en hobby’s deel uitmaken van een professioneel plan van 

aanpak. Dan worden je vrienden en kennissen ineens ‘leden van je 

netwerk’ genoemd. En als je nieuwe vrienden wilt maken krijg je 

een netwerkondersteuningstraject aangeboden (Wmo-gefinancierd 

in het kader van eenzaamheidsbestrijding, als je tenminste voldoet 

aan het risicoprofiel). Dan worden je familieleden mantelzorgers en 

gaan ze met de begeleiding onderhandelen over wat zij zélf moeten 

doen en wat de begeleiding doet. Bij ‘eten’ staat een calorieën-tabel 

en kun je doorklikken naar de subparagraaf ‘bewegen’ in het onder-

deel ‘activiteiten’. Werk heet dan dagbesteding en je krijgt daarvoor 

een activiteitenbegeleider of een jobcoach toegewezen. En bij 

‘geloof / spiritualiteit’ staat of je lid ben van een kerk. Wie denkt dat 

dit overdreven is, moet maar eens in een ondersteunings- of bege-

leidingsplan kijken. Je kunt je schouders hierover ophalen: ‘what’s 

in a name?’ Maar dan onderschat je dat er een perspectiefwisseling 

plaatsvindt. Dat plan is niet alleen meer mijn plan, maar het is ook 

een plan van een professional, die daar zelfs op afgerekend kan 

worden. Wat voor mij leuk, waardevol of prettig (zinnig) hoort te 

zijn, krijgt een functionele lading: het wordt nuttig. 

Tussen nut en zin zit een duidelijk verschil. De cabaretier 

Herman Finkers, wiens vader een meubelzaak had, beschrijft 

het verschil als volgt: “Nut is als het iets oplevert.” Als kleuter 

was ik erg onder de indruk als mijn familie in polonaise rond-

ging en ‘Hoeperdepoep zat op de stoep’ zong. “De hypotheek 
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werd er niet lager van, je verkocht er niet meer meubels door. 

Het heeft wel zin, maar het levert verder niks op.” 10 

Krijn weet hoe het werkt.

Met Krijn wordt afgesproken dat hij iedere maand een keer 

naar de film mag. Krijn mag zelf iemand uitkiezen wie hij wil 

meenemen naar de film. De taxi heen en terug wordt gere-

geld. De begeleiding let er goed op dat de taxi ruim op tijd 

besteld wordt, want Krijn wil niets van de film missen. Na 

afloop wordt in zijn elektronisch zorgdossier aangetekend dát 

hij naar de film is geweest. Het gebeurt zelden dat de begelei-

der vraagt naar welke film Krijn is geweest en eigenlijk nooit 

wat hij van de film vond. Aan het eind van het jaar wordt wel 

vastgesteld dat het gestelde doel behaald is. 11 

 

Óf Krijn naar de film geweest is, dat is voor zinnig of niet zin-

nig slechts een voorwaarde. Het gaat er natuurlijk om hoe Krijn de 

film vond, hoe het gezelschap was, hoe de chips en de cola smaak-

ten, daar draait het om bij zinnig. Het vinkje is vooral nuttig voor, ja 

voor wie eigenlijk?

Niet alles wat belangrijk is, is nuttig. Sterker nog, als alles wat 

belangrijk is ook nuttig moet zijn, blijft er weinig over. Het streven 

naar nuttigheid kan belangrijke dingen naar de marge drukken. Dat 

heet instrumentalisering.

10   Herman Finkers in: ‘De Taalstaat’, NPO Radio 1, 22 februari 2020, naar aanleiding van de film  
De beentjes van Sint Hildegard.

11  Vrij naar een voorbeeld van Hans Reinders – ‘Beelden van kwaliteit’.
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6.  Verhalend werken:  
de volgende stap

Ook het maken van levensboeken lijkt slachtoffer te zijn 

geworden van deze instrumentalisering. Als het boek klaar is 

wordt het vinkje gezet, maar dat waar het boek over gaat, wat echt 

belangrijk is, dat komt niet tot verdere bloei. Hoe kunnen we met 

het levensverhaal het leven zelf ook laten bloeien? Die kans biedt 

het verhaal. Een verhaal is niet (alleen) bedoeld voor een boek. Een 

goed verhaal vraagt om een vervolg: hoe gaat het verder? Ervarin-

gen vragen erom verteld te worden en beluisterd. Niet alleen om 

geregistreerd te worden, maar de verhalen zijn de grondstof waar-

van onze relaties gemaakt zijn. 

“Met Ibrahim vulden we vroeger voor het slapen altijd een 

‘humeurthermometer’ in. Hij kon zelf aangeven welke kleur 

zijn humeur was. Groen en blauw waren de kleuren waarmee 

hij aangaf dat hij zich happy voelde. Rood en zwart gebruikte 

hij als hij zich onrustig of boos voelde. Het is een agressiere-

gulatie-instrument waarmee we adequaat kunnen anticiperen 

op woede-uitbarstingen en ander sociaal onwenselijk gedrag. 

In de loop van de tijd zijn we daarmee gestopt, omdat het een 

soort kunstje was geworden. In plaats daarvan voeren we aan 

het eind van de dag een gesprekje. Wat heb je meegemaakt? 

Wat heb je gedaan? Wat was fijn, en wat niet? Twee verhaal-

tjes per keer. Dat levert informatie op over wat hij belang-

rijk vindt en fijn en over waar hij gestresst van wordt. Maar 

belangrijker is dat we Ibrahim nu beter leren kennen en een 

band met hem opbouwen. Daar wordt hij gelukkiger van en 

wij ook.” 
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In de korte momenten met Ibrahim krijgen zijn begeleiders 

zicht op wat er voor Ibrahim toe doet. De instrumentele insteek is 

wel zichtbaar, ze gebruiken het vertellen van verhalen om te antici-

peren op mogelijke agressie. Daar is op zichzelf niets mis mee, maar 

het is boeiend om te lezen hoe het vertellen hun band versterkt 

en dat ze er kennelijk plezier in hebben. ‘Hoeperdepoep zat op de 

stoep’. 

Over hoe het levensverhaal een bron voor een zinvol of 

betekenisvol leven kan zijn, gaat deze handreiking. Door op zoek te 

gaan naar wat van betekenis is voor mensen met een verstandelijke 

beperking en dat als uitgangspunt te nemen voor het leven en voor 

de zorg. Om zo mensen met een beperking beter te leren kennen en 

om in het contact met hen aan te sluiten bij wie zij zijn en wat voor 

hen van waarde is (ook, als dat verder niks oplevert, of misschien 

juist dan).

Dat is na het maken van levensboeken, de volgende stap in 

het verhalend werken in de zorg voor mensen met een verstandelij-

ke beperking.
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Betekenisvol 

leven

2

23

BoekVerhalendWerkenB.indd   23BoekVerhalendWerkenB.indd   23 14-06-2022   11:0014-06-2022   11:00



1. Betekenis en samenhang

Verhalend werken creëert ruimte waarin een betekenisvol 

leven kan opbloeien. Een betekenisvol leven is een leven waarin 

de onderdelen zodanig met elkaar verbonden zijn, dat ze gemist 

worden als ze er niet meer zijn. De gebeurtenissen, ervaringen, 

mensen, dieren, activiteiten, plekken en dingen vormen geen 

willekeurige verzameling, die evengoed anders zouden kunnen zijn. 

Het gaat om wat je hebt gedaan en waar je trots op bent, wat je hebt 

gekregen en waar je dankbaar voor ben, wat jou is overkomen en 

waar jij gelukkig van wordt, welke mensen en dieren voor jou be-

langrijk zijn, wat jij fijn vindt om te doen, welke plekken er voor jou 

toe doen en aan welke voorwerpen jij waarde hecht. Tegelijk gaat 

het ook om dingen waar jij je schuldig over voelt of voor schaamt, 

dingen die je zijn overkomen en die je geluk hebben bedorven, aan 

welke mensen je een hekel heb, op wie je boos bent of voor wie je 

bang bent, over activiteiten die je niet leuk vindt, of activiteiten 

waar je niet aan mee kunt of mag doen, over nare plekken of over 

dingen die je vreselijk mist. Een betekenisvol leven is niet per se 

een voorspoedig of gelukkig leven, maar wel een leven waarin je 

samenhang ervaart. Zo begrijp je jezelf en de wereld om je heen 

beter. Dat geeft grip.

Havermoutpap ís niet vies en het ís ook niet lekker; ik vínd 

het vies, omdat ik het vroeger verplicht moest eten als ontbijt, 

iedere dag, zeven dagen in de week, alle weken van het jaar.

Een betekenisvol leven is een samenhangend leven, of pre-

ciezer, een leven waarin je zoekt naar samenhang. Soms ervaar je 

die samenhang totaal niet. Dan rijgen de dagen zich aaneen zonder 

enig verband. Dan kan je het gevoel hebben dat je in een toneel-
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stuk zit, dat ook wel doorgaat als jij er niet meer bent, zonder dat 

iemand je mist. Of er gebeurt iets dat zo schokkend is, dat het alle 

gevoel van samenhang onderuit schoffelt. Alsof het tapijt onder 

je vandaan wordt getrokken. In zulke situaties verlang je ernaar 

om weer enige grip op het leven te krijgen of om weer een rol van 

belang te spelen. Dat hoeft niet per se een hoofdrol te zijn, maar je 

wilt wel nodig zijn.

“Rieks verloor zijn vader toen hij 32 jaar oud was. Rieks was 

altijd een ‘rustige jongen’. Hij leek het overlijden van zijn va-

der goed verwerkt te hebben. Een half jaar na het overlijden 

‘vertoonde hij onaangepast gedrag en begon het bedplassen’. 

De psycholoog kwam er in een gesprek achter dat zijn vader 

voor zijn overlijden elke zondag bij Rieks op bezoek kwam. 

Dat hield dus abrupt op, maar dat is nooit met hem bespro-

ken. Door iedere zondag met Rieks over het overlijden van 

zijn vader te spreken, werd hij langzaam weer de oude.” 12 

Een betekenisvol leven is overigens niet hetzelfde als ‘kwa-

liteit van leven’. Kwaliteit van leven verwijst naar min of meer objec-

tieve maatstaven (in welke mate kan iemand zichzelf uiten, in welke 

mate is iemand mobiel, hoeveel contacten heeft iemand etc.?) 

Iemand die zich moeilijk kan uiten, nauwelijks mobiel is of weinig 

contacten heeft, heeft objectief bezien misschien een lage kwaliteit 

van leven, maar kan niettemin een betekenisvol leven leiden, ter-

wijl iemand die zwemt in het geld (en daarom veel vrienden heeft) 

zijn leven als ‘nep’ kan ervaren. 

12   Rouwbegeleider Petra: “Benoem concreet wat er gebeurt”. Verhalen uit Ipse de Bruggen. 
31 oktober 2018. https://www.ipsedebruggen.nl/ervaringen/2018/10/rouwbegeleider-petra-
benoem-concreet-wat-er-gebeurt
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“Als je wint heb je vrienden 

Rijen dik 

Echte vrienden 

Als je wint 

Nooit meer eenzaam 

Zolang je wint

Al ben je nog zo moe 

Ze komen naar je toe 

Of je nu slaapt of eet 

of half aangekleed 

Een feest is nooit een feest 

Als jij niet bent geweest

Nooit meer alleen 

Nooit meer alleen

Als je wint heb je vrienden 

Rijen dik 

Echte vrienden 

Als je wint 

Nooit meer eenzaam 

Zolang je wint.” 13

Wat voor jou de betekenis van iets is, komt naar voren in de 

verbanden die je legt. Het verband tussen jezelf en de mensen, die-

ren en dingen om je heen. Maar ook naar verbanden in de tijd, hoe 

je jezelf in alles wat je gedaan, gekregen en meegemaakt hebt, kunt 

13   Henny Vrienten, ‘Als je wint’. Van het album ‘Geen ballade’ (1984).
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plaatsen in relatie tot jezelf. Loopt er een rode draad door je leven, 

of heb je het gevoel dat je geleefd wordt, dat alles voor jou beslist 

wordt en je overkomt? Kun je aanvaarden wie je bent, met je verle-

den, in je huidige situatie en met je verlangens en mogelijkheden? 

Aan alle groepsleden was gevraagd om een voorwerp mee 

te nemen dat symbool staat voor wat voor haar of hem van 

belang is in het leven. Eppy had een oud Bijbeltje meegeno-

men. Het was van haar oma geweest. Zelf was ze niet gelovig, 

zei ze. Maar ze had een bijzonder band met haar oma. Haar 

oma had haar altijd gesteund toen ze het moeilijk had, vooral 

na de scheiding van haar ouders. Na haar overlijden had zij 

het Bijbeltje gekozen als aandenken. Omdat ze ook wist hoe 

belangrijk dat boekje voor haar oma was. Als ze het Bijbeltje 

vastpakt heeft ze het gevoel heel dicht bij haar oma te zijn.

Ook nare of ingrijpende gebeurtenissen kunnen betekenisvol 

zijn, als je ze met jezelf of met andere gebeurtenissen in verband 

kunt brengen. Dan kun je die nare gebeurtenissen plaatsen of 

begrijpen. 

Ik snap niet waarom het me zo verdrietig maakt dat ik nooit 

meer wat van hem hoor. Er zijn zoveel vriendschappen die 

uitdoven en daar heb ik eigenlijk nooit zo’n last van. Het ver-

driet dat je voelt, zei zijn moeder, laat zien dat de vriendschap 

van Carl je heel veel waard is. Misschien moet je toch eens 

contact met hem zoeken en hem dat vertellen. 

Wat waarschijnlijk wel het meest van belang is voor de bete-

kenis van wat we doen, meemaken en of juist niet meemaken, is ons 

verlangen. Omgaan met verlangens is niet altijd makkelijk, zeker in 

een tijd die in het teken staat van maakbaarheid. Dan moet je een 
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verlangen zien te realiseren en als het een onrealistisch verlangen 

is, dan kun je er maar beter afscheid van nemen. Deze oplossings-

gerichte benadering doet het belang van verlangens, ook van moge-

lijk onvervulbare verlangens, tekort.

Amina wil dolgraag een vriend. Niet een gewone, maar een 

echte. Een met wie ze kan knuffelen en met wie ze misschien 

ook seks kan hebben. “Net als gewone mensen”, zoals ze dat 

zelf zegt. (En wat ze aan bijna niemand vertelt, ze zou ook 

graag een kindje willen krijgen). De moeder van Amina is 

vastbesloten: ze wil hier níets van weten. Het liefste zou zij 

Amina helemaal verbieden om met mannen om te gaan, maar 

dat kan niet en dat doet ze ook niet. Wel laat ze geen gelegen-

heid voorbij gaan om Amina duidelijk te maken dat trouwen 

er voor haar niet in zit en dat ze daarom ook maar beter niet 

verliefd moet worden. Amina reageert er af en toe op door te 

zeggen dat haar vader het vast wel goed gevonden zou heb-

ben. (Haar vader is overleden toen Amina acht jaar was). Die 

opmerking is vaak het einde van het gesprek. De persoonlijk 

begeleider van Amina heeft er bij Amina’s moeder al vaak op 

aangedrongen om er eens met z’n drieën over te praten. Maar 

die deur zit vooralsnog dicht.

Voor Amina zijn een liefdesrelatie en het krijgen van een kind 

uiterst betekenisvol, los van het feit dat het misschien geen realiteit 

kan worden. Vanuit een kader van betekenisvol leven gaat het er 

niet primair om de wens van Amina vervuld te krijgen, maar om 

ruimte te geven aan het verkennen van wat dit verlangen voor Ami-

na betekent, ook in de relatie met haar moeder, met haar overleden 

vader en in het licht van haar beeld van ‘gewone mensen’. Zo voer je 

het gesprek over een betekenisvol leven, zonder een oplossingsge-

richte fuik in te zwemmen.
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2. Betekenis en lichamelijkheid

Het woord ‘betekenis’ roept gemakkelijk associaties op aan 

denken en praten, aan cognitie en reflectie. Voor mensen met een 

verstandelijke beperking zijn dat niet de meest geschikte vormen 

van communicatie. Gelukkig is communiceren over betekenis voor 

alle mensen primair lichamelijk en non-verbaal van aard. Wat we 

van betekenis vinden, toont zich in lachen, huilen, kirren, krijsen, 

grommen, in fronsen en grimassen, in blikken en wegkijken, in 

ontspannen en verstijven en in het maken van gebaren. Of iemand 

een aanraking gewenst of ongewenst vindt, merk je meestal direct 

aan de lichamelijke reactie van de ander. Of iemand het eten 

lekker vindt, zie je vaak al voordat iemand zegt: ‘Echt, héél lekker!’ 

Communiceren over betekenis doen alle mensen, eerst en vooral 

non-verbaal en in tweede instantie pas met woorden. 

Toby heeft vaak last van spierspanning en moet daarom 

gemasseerd worden. Daar had hij een enorme hekel aan. Zijn 

begeleiders hebben in de loop van de tijd uitgevonden dat 

Toby zeer gevoelig is voor sfeer: zachte muziek, een langzaam 

draaiende discobal met pastelkleuren en neuriën. Als de sfeer 

is gezet, laat Toby zich graag masseren. Voor de begeleiders is 

dat ook een moment van rust, juist omdat het onmogelijk is 

om het masseren gehaast te doen. Dan lukt het gewoon niet. 

“Eigenlijk geeft Toby ons een moment van ontspanning”, zeg-

gen ze weleens gekscherend tegen elkaar. Waarom Toby dit zo 

wil, dat weten ze niet, maar het is wel een betekenisvol onder-

deel van het verhaal van Toby geworden en inmiddels ook van 

het verhaal van de begeleiders. Het zijn kostbare momenten.
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3.  Betekenisvolle verhalen zoeken een 
publiek

Bij betekenisvol leven staat jouw verhaal centraal: wat maakt 

jou tot wie je bent, wat doet er toe voor jou, wie zijn voor jou be-

langrijk? Dat verhaal heeft echter niet genoeg aan zichzelf, het wil 

gecommuniceerd worden. Het is op zoek naar mensen die bereid 

zijn aandacht te hebben voor mijn verhaal, ernaar te luisteren en 

zich in te leven. Je bent met je verhaal op zoek naar begrip, er-

kenning en waardering. Niet op een narcistische manier, omdat je 

leeft van de bewondering van anderen. Maar omdat erkenning een 

bevestiging is van de waarde van je bestaan. (Let op: de waarde van 

je bestaan hangt niet af van die erkenning, maar de erkenning helpt 

je om je eigenwaarde te ervaren.) Die erkenning krijg je lang niet 

altijd. De mensen die naar je luisteren, hebben namelijk ook hun 

eigen verhaal. Net zo goed als zij een rol spelen in jouw verhaal, 

geven zij jou een rol in hun verhaal. Hun verhaal en hun beeld over 

jou kan goed kijken en luisteren in de weg staan. Sommige luiste-

raars corrigeren je verhaal, anderen vullen delen van je verhaal in 

of geven er een draai aan die niet bij je past. Er zijn zelfs mensen 

die – vaak ongewild – je verhaal afpakken.

Hannah gaat op bezoek bij de AVG (Arts Verstandelijk Ge-

handicapten). Haar begeleidster vergezelt haar. Het gaat over 

de medicatie. Hannah vertelt dat ze ’s avonds slecht in slaap 

komt. Ze wil graag dat de arts haar slaappillen voorschrijft, 

‘een pammetje’, net als haar huisgenoot Anouk. De begeleid-

ster wil niet dat Hannah slaapmedicatie krijgt. Ze vertelt de 

arts dat Hannah het gevoel heeft slecht in slaap te komen, 

maar dat dat meestal wel meevalt. De begeleidster en de arts 
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praten een tijdje met elkaar totdat Hannah ineens het snoer 

uit de computer van de dokter trekt. 

Inclusief verhalend werken begint altijd met goed kijken 

en luisteren. Dat vergt soms een bijzondere inspanning. Niet alle 

mensen met een verstandelijke beperking kunnen zich even goed 

verstaanbaar maken. Sommigen gebruiken een voor anderen 

moeilijk verstaanbare taal of hebben niet geleerd om te communi-

ceren, bijvoorbeeld doordat anderen dat altijd voor en namens hen 

hebben gedaan.

Jo Lebeer spreekt in dit geval over het omgekeerde  

Peter-Pansyndroom. Peter Pan was een jongetje dat weiger-

de op te groeien en zich terugtrekt in zijn fantasiewereld. 

Sommige opvoeders willen, uit beschermende motieven, dat 

hun kind met een verstandelijke beperking klein blijft en niet 

opgroeit. Zij gaan het behandelen als een permanente baby 

en ontnemen zichzelf en hun kind de confrontatie met de 

realiteit van het opgroeien en verantwoordelijkheid nemen – 

een pijnlijke realiteit. 14

Weer anderen hebben een verhaal aangemeten gekregen dat 

hun niet past. Zij spelen de rol van knuffelmongool, de grapjas, het 

zorgenkind van mama, de mislukte droom van papa of de navel van 

de wereld, waar alles om draait en die iedereen moet ontzien. Voor 

je het weet raak je gevangen in het verhaal van de ander, zonder 

ruimte om tegenspraak te bieden. En soms ga je zelfs in die verha-

len geloven, alsof het verhaal van anderen jouw verhaal is.

14   Lebeer, Jo. ‘De bevrijding van Peter Pan. Innerlijke processen bij ethische, medisch-pedagogische 
wetenschappelijke vragen omtrent ontwikkelingsbelemmerde kinderen.’ Tijdschrift voor 
Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie 23 (1998): 150–66.
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Over Krijn gaat het verhaal dat zijn ouders ervan overtuigd 

waren dat hij niet kon fietsen. Krijn wilde en zou leren fietsen, 

zónder zijwieltjes. Nadat hij alles bij elkaar geschreeuwd had 

en zijn voeten bijna stuk had getrapt op de zijwieltjes, gaven 

zijn ouders toe. Krijn heeft zichzelf al scheldend en vloekend 

leren fietsen. Maar… het lukte hem!

Krijn was niet een jongen die tegen zijn ambitie beschermd 

moest worden, maar een jongen met lef en doorzettingsvermogen 

om zijn droom na te jagen. En hij had de kracht om tegenspraak te 

geven.

4.  Een ruimte van vertrouwen en 
gelijkwaardigheid

Ruimte om tegenspraak te geven tegen de verhalen die ons in 

een rol willen drukken die ons niet past, is voor verhalend werken 

cruciaal. Waarom eigenlijk? Zijn anderen zo machtig dat ze jouw 

verhaal kunnen bepalen? Je kunt toch gewoon je verhaal vertellen, 

zonder je druk te maken om wat een ander daarvan vindt? Zo werkt 

het niet. Wie communiceert is op zoek naar een reactie van ande-

ren. Hun reactie of feedback heeft invloed op de wijze waarop jij 

je verhaal vormgeeft. Afhankelijk van wat je beoogt met je verhaal, 

stem je het verhaal af op het publiek. Als je bewonderd wilt worden 

beschrijf je grote problemen en positioneer je je als held, die deze 

problemen overwint (problemen zijn uitdagingen). Als je de ander 

op afstand wilt houden, vertel je meestal een zakelijk verhaal met 

zo min mogelijk emoties. Als je in een conflict je eigen standpunt 

wilt rechtvaardigen, vertel je het verhaal zo, dat het duidelijk is dat 

de ander is begonnen en dat hij het grootste aandeel heeft in de 
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ruzie. Als je de ander wilt behagen, geef je die ander een relatief 

belangrijke rol: ‘waar zou ik zijn zonder jou?’ En, ten slotte, als je 

hulp nodig hebt, vertel je het verhaal zo dat je situatie meeleven 

of medelijden oproept waarmee je een appel doet op het verant-

woordelijkheidsgevoel van de ander. De stijl van het verhaal is dus 

afhankelijk van de positie die we in relaties willen innemen. Van 

deze doelgerichte vormgeving zijn we ons doorgaans amper be-

wust, maar we zijn er heel goed in. Kijk maar eens naar de volgende 

verslagen van dezelfde zwempartij.

Ik ben dus zelf in mijn eentje naar het zwembad gegaan, heb 

me omgekleed, kleedkastje afgesloten, super lekker gezwom-

men en ook nog een gesprekje met de badjuffrouw gehad. Ze 

vond dat ik heel goed kon zwemmen!

Ik ga nooit meer naar het zwembad! Ik moet alles alleen doen 

en dat kan ik niet. Okay, dit keer ging alles goed, maar het 

levert me veel te veel stress op. De badjuffrouw zei wel dat ik 

goed kon zwemmen, maar ze moest eens weten hoe bang ik 

ben dat me iets overkomt.

As ik de volgende keer weer naar het zwembad ga, wil ik 

graag dat er iemand met me meegaat. Het lukt me op zich wel 

alleen, maar het is toch wel veel leuker als er iemand bij is. 

Alleen zwemmen is ook maar zo alleen. 

Ja. - Vanmiddag. – Ging goed. – Ja, gewoon. – Nee, ging goed. 

- Ja, met de badjuffrouw. - Okay bedankt. Jij ook.

Machtsverschillen spelen in de communicatie over onze ver-

halen een grote rol. Afhankelijkheid van een ander kan ertoe leiden 

dat je de ander naar de ogen gaat kijken. Dan ga je je eigen verhaal 
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verwoorden in termen van het verwachtingspatroon van de mach-

tige partij, in plaats van je eigen vorm en woorden te kiezen. Stel ie-

mand heeft geleerd dat hij (pas) aandacht krijgt als hij ‘onaanvaard-

baar’ gedrag vertoont. Dan is de kans groot dat hij gaat schreeuwen 

of met de deur gaat slaan om die aandacht te krijgen. Dergelijke 

communicatie kan toenemen naarmate de machtige partij zijn ver-

haal steeds meer gaat beschrijven in termen van ‘driftig’, ‘agressief’ 

of ‘onhandelbaar op de groep’. Dan slijt er een self fulfilling patroon 

in. De meest machtige partij is het beste in staat om een dergelijk 

patroon te doorbreken, om het verhaal te schonen, waardoor de 

betreffende persoon ruimte krijgt om tegenspraak te bieden en om 

te vertellen wat er speelt, op een manier die beter bij hem past.

Heeft Jackson NAH-beperkingen? - Nee, hij is van zijn 

geboorte af aan beperkt. Voordat hij bij  ons kwam heeft 

hij elders gewoond. Daar stond hij te boek als lastig en een 

persoon met moeilijk verstaanbaar gedrag. Eerlijk gezegd, 

hebben wij dat nooit gemerkt. Hij weet heel goed wat hij wil 

en als we dat respecteren, heeft hij het naar zijn zin.

Om betekenisvolle verhalen te laten bloeien, is daarom een 

veilige ruimte nodig, die gekenmerkt is door vertrouwen, gelijk-

waardigheid en het lef om met nieuwe ogen te kijken en met nieu-

we oren te luisteren.
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Het

levensverhaal
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1. Levensloop en identiteit

Als je iemand wil leren kennen, moet je luisteren naar haar 

of zijn levensverhaal. Dat verhaal is het verhaal over waar we 

vandaan komen, wat we hebben meegemaakt en gedaan, hoe onze 

huidige situatie is en wat we hopen of vrezen voor de toekomst. 

Het gaat over familie, vrienden, kennissen, dieren, geloof, liefde, 

woonplaatsen, opvoeding, opleiding, werk, hobby’s, vakanties, 

muziek, belangrijke voorwerpen. Bijna niemand vertelt ooit zijn 

of haar volledige verhaal. Doorgaans vertel je kleine stukjes ervan. 

Soms alleen maar over wat je vandaag hebt meegemaakt. Soms een 

herinnering aan vroeger. Maar, als je de tijd neemt om met iemand 

een fotoalbum te bekijken of een video van vroeger, dan komen er 

meer verhalen los. Al die fragmenten laten iets zien van wie je bent. 

Het levensverhaal is een soort huis met allemaal luikjes. Als er een 

luikje open gaat krijgen we zicht op een deel van het huis. Wie door 

veel luikjes heeft mogen kijken, krijgt een steeds beter beeld van 

hoe alles wat er in het huis aanwezig op een betekenisvolle wijze 

met elkaar verbonden is. Dan begin je elkaar beter te begrijpen en 

kun je beter op elkaar aansluiten.

Op de geïrriteerde vraag van Job waarom hij altijd naar Roy 

toe moet komen nooit andersom, antwoordt Roy: ‘We hadden 

vroeger een hond. Die werd op een gegeven moment blind. 

En op een dag – ik denk dat hij mij niet herkende – heeft hij 

me heel hard gebeten. Daarom vertrouw ik honden niet meer. 

Vandaar dat ik liever niet bij jou kom.’ ‘Okay, goed dat ik dat 

weet. Als dat het is, dan kan ik de hond toch net zo makkelijk 

in de schuur doen’, is de nuchtere reactie van Job. 
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2. Van feit naar betekenis

Het levensverhaal heeft een buitenkant en een binnenkant. 

De buitenkant van het levensverhaal bestaat uit de feiten. Geboor-

tedatum, geboorteplaats, namen van de ouders, andere gezins-

leden, opleidingen, werk, huwelijk(en), kinderen, echtscheiding, 

mijlpalen, medische gegevens etc. Een opsomming van feiten is een 

kroniek maar nog geen verhaal. De feiten staan op en rij, maar je 

weet nog niet wat die feiten betekenen voor de persoon in kwestie. 

Mijn moeder is overleden. – Oh, wat vreselijk verdrietig voor 

je. – Nou, nee, misschien vreemd als ik het zeg, maar ik voel 

me eerder opgelucht dan verdrietig. 

Variant 1: “Mijn huwelijksdag, dat was de mooiste dag van 

mijn leven. Wat een feest. Ik denk nog altijd met zoveel warm-

te terug aan alle mensen die ons toen geluk kwamen wensen.” 

Variant 2: “Mijn huwelijksdag was het begin van mijn onge-

luk. Ik zou er veel voor over hebben als ik de tijd terug kon 

draaien, zodat ik met een andere vrouw was getrouwd. Mijn 

huwelijk is de grootste vergissing die ik ooit begaan heb.”

De feiten zijn de deuren naar de betekenis. Op de deur staat 

het feit, als een korte aanduiding van wat er in de kamer aanwezig 

is. Als je wilt begrijpen wat het feit betekent zul je naar binnen 

moeten gaan. Vergeet niet te kloppen. Als de deur open gaat, kun 

je naar binnen gaan. De deur opent naar binnen toe. Dus als de 

bewoner van het huis de deur niet verder open wil doen, ga dan 

niet duwen. Druk uitoefenen kan de sfeer van vertrouwen en 

gelijkwaardigheid gemakkelijk bederven. De bewoner van het huis 
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zet meestal de deur zelf op een kier. Een haast achteloos geplaatste 

bijzin, kan een uitnodiging vormen om binnen te komen.

Haha, grappig, mijn opa woonde ook in Vlaardingen. 

Deuren waarachter minder kwetsbare betekenissen zitten, 

gaan meestal eerder open dan de deuren waarachter gevoelige of 

pijnlijke gebeurtenissen schuilgaan. 

Ineens begint Frits te fladderen, gooit zijn hoofd in de nek en 

maakt opgewonden geluiden. Zou het komen van de geur van 

de verse aardbeien die worden schoongemaakt in de keuken?

Pas als de bewoner van het huis weet dat de ander zorgvuldig 

en met gepaste schroom binnenkomt – en niet met olifantspoten 

door zijn porseleinkast banjert – dan groeit het vertrouwen om 

de volgende keer een nieuw deurtje te openen. Zo leer je elkaar 

kennen en groeit er een band. Soms zetten mensen keer op keer 

een deurtje op een kier maar komt er niemand kijken. Dat is pijn-

lijk. Wat ook voorkomt is dat een deur ineens zo onbeschaamd en 

wagenwijd open zwaait dat de eventuele bezoeker ervan schrikt en 

zich liever wil afwenden dan binnen wil komen. 

Levi trekt zijn shirt omhoog: ‘Kijk hier ben ik geopereerd!’

Niet iedereen is even goed in staat de eigen grenzen te be-

waken of af te stemmen op de grenzen van de ander. Soms kan het 

goed zijn om niet, of niet meteen, in te gaan op de uitnodiging van 

een deurtje dat open gaat. Als de situatie er zich niet voor leent, 

kun je beter een ander moment afwachten om wel in te gaan op de 

uitnodiging. 
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“Vlaardingen, ja daar gaan we het een keer over hebben. Ik zal 

het niet vergeten.”

Het onderscheid tussen feit en betekenis is van belang als je 

vanuit de relatie wilt gaan werken. Feiten zitten aan de buitenkant. 

Informatie over feiten uit de biografie, daarmee leer je een ander 

wel kennen, maar het gaat dan vooral over iemand. Wie naar de 

betekenis vraagt, krijgt een geschenk van iemand. Dat schept een 

band. Dat is de basis van inclusief verhalend werken: niet (alleen) 

óver iemand praten, maar ook en juist mét iemand.

Dat iemand het deurtje voor je opendoet en je binnenlaat, dat 

is een geschenk. Dat impliceert dat je zorgvuldig met de informatie 

moet om gaan. Feiten, die kunnen nog wel in een dossier worden 

genoteerd. Maar betekenissen die blijven het beste bewaard binnen 

de relatie waarin ze zijn gedeeld. Anders wordt het vertrouwen 

gemakkelijk geschonden.

Dat je van de ander een dergelijk geschenk ontvangt, vraagt 

ook iets van wederkerigheid. Dat zorgverleners zelf ook iets van 

betekenis geven aan de cliënt. Dat is een lastig aspect in de profes-

sionele zorgverlening. Cliënten en zorgverleners zijn immers geen 

vrienden van elkaar. Ze zijn als mens wel gelijkwaardig, maar in hun 

rol zit ongelijkheid. Er zijn verschillen in verantwoordelijkheid en 

in macht. Moet je in die context dan wel betekenisvolle relaties wil-

len aangaan? En zo ja, hoe doe je dat op een verantwoorde manier? 

Dat is een kwestie waar zorgprofessionals onderling van mening 

over verschillen. Veel cliënten met een verstandelijke beperking 

lijken hier wat minder moeite mee te hebben. Zij zijn misschien wat 

minder ‘rolvast’. De vraag is wiens perspectief leidend is, in dezen. 

Hier komen we hieronder nog op terug. 
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3. Werken met De Verhaalcirkel

De Verhaalcirkel is een eenvoudig maar beproefd instrument 

om over de betekenis van feiten in gesprek te komen. 

Op een vel papier trek je drie concentrische cirkels. 

 

In de middelste cirkel schrijf je de naam van de persoon om 

wie het gaat, of je plakt er een foto in van diegene. In de buitenste 

cirkel noteer je feiten uit het levensverhaal. Dat hoeft niet volle-

dig te zijn. Samen met de cliënt of met diens belangenbehartiger 

bepaal je welke feiten je noteert. Omdat je het invullen van de ver-

haalcirkel vaker dan één keer kunt doen, is volledigheid niet nodig. 

Dan komt de belangrijkste stap, het invullen van de middencirkel. 

Daarin noteer je wat voor de persoon die het betreft de betekenis 

van die feiten is. Het mooiste is natuurlijk als de persoon om wie 

het gaat dat zelf kan aangeven. Soms is dat, om wat voor reden ook, 
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niet goed mogelijk, In zo’n geval kun je ervoor kiezen om te werken 

met een belangenbehartiger, een vertrouwd familielid of een vrij-

williger die goed vertrouwd is met degene om wie het gaat. Je kunt 

dit als persoonlijk begeleider, activiteitenbegeleider of geestelijke 

verzorger in je eentje doen, maar je kunt, als de cliënt dat goed 

vindt, er ook een collega bij vragen. Net wat passend is of uitkomt. 

De persoonlijk begeleider vult de verhaalcirkel in. Jasmijn 

is erbij. Ze reageert met geluiden en gebaren op bepaalde 

woorden. Ze kan niet spreken. Het invullen van de feiten 

gaat de persoonlijk begeleider tamelijk eenvoudig af. Ze weet 

behoorlijk veel over Jasmijn. Jasmijn is geboren in een boe-

renfamilie. Ze heeft tot haar 15e op de boerderij gewoond. Een 

schapenboerderij. Ze heeft twee zussen. Na de basisschool 

ging ze naar het VWO. Ze wilde daarna graag naar Wagenin-

gen, om later ook boer te kunnen worden. Daar is het niet van 

gekomen. Als gevolg van een ongeluk heeft ze ernstig hersen-

letsel opgelopen. Na haar ongeluk is Jasmijn nooit meer op 

de boerderij geweest. Haar zussen kwamen haar in het begin 

nog wel eens opzoeken. Haar vader en moeder nooit. Een 

van haar zussen heeft de boerderij na het overlijden van haar 

vader overgenomen. Na diens overlijden vader kwamen ook 

haar zussen niet meer bij Jasmijn. Een oom van haar is haar 

belangenbehartiger. 

Jasmijn werkt de week naar een creatieve werkplaats. Ze 

luistert naar muziek en zit graag rustig in haar stoel. Op don-

derdagmiddag komt er altijd een vrijwilliger bij Jasmijn om te 

wandelen. Tot zover wat feiten. 

Het invullen van de middencirkel vindt de persoonlijk bege-

leider veel lastiger. Wat betekent de boerderij voor Jasmijn? 

Wat betekenen schapen? Wat betekenen haar zussen, haar 

vader en haar moeder voor haar? Hoe is het voor haar dat ze 
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haar niet bezoeken? Wat betekent muziek voor haar? Welke 

muziek? Hoort Jasmijn bij een kerk? En zo ja, wat betekent 

dat voor haar? De begeleider vindt het verassend en onthul-

lend dat ze zoveel feiten kent en tegelijk zo weinig weet over 

wat de feiten uit het levensverhaal voor Jasmijn betekenen. 

Ze heeft zelf wel een mening over het contact met de familie, 

maar ze beseft zich heel goed dat dat haar eigen ideeën zijn. 

Hoe is dit voor Jasmijn, en hoe kan ze daarachter komen? 

Hoe zouden zij en haar collega’s kunnen aansluiten bij wat van 

betekenis is voor Jasmijn, als ze daar geen idee van hebben?

Behandel niet teveel feiten in één keer. Het kost best veel 

energie om dit te doen. Bovendien blijkt dat als je er bijvoorbeeld 

elke keer twintig minuten of een half uur voor uittrekt, het voor alle 

betrokkenen te doen blijft. Anders wordt het al snel een belasting 

of blijft het bij een eenmalig gebeuren en belandt de ingevulde ver-

haalcirkel in dezelfde lade als waarin het levensboek ook ligt.

Na afloop van de sessie kun je noteren wat je verder wilt gaan 

onderzoeken of ontdekken. In het geval van Jasmijn kan dat gaan 

over het ontdekken van wat de betekenis van de feiten voor Jasmijn 

is. Dat vraagt om een creatieve aanpak. Misschien met foto’s of met 

muziek? Misschien is het een idee om er iemand van de dagbeste-

ding bij te betrekken? Of om een keer De Verhaalcirkel in te vullen 

met de vrijwilliger? 

Carla, de begeleider van Josefien vult met haar De Verhaalcir-

kel in. Het onderwerp is ‘werk’. In de buitenste cirkel noteert 

Carla alle banen, klussen en werkplekken die Josefien heeft 

gehad. Dat zijn er behoorlijk wat. Josefien heeft als schoon-

maakster gewerkt, in diverse keukens als assistent kok en als 

afwasser, als interieurverzorger bij mensen thuis, als vrijwilli-

ger op een bassischool, als voorlezer op een kinderopvang en 

44

BoekVerhalendWerkenB.indd   44BoekVerhalendWerkenB.indd   44 14-06-2022   11:0014-06-2022   11:00



tegenwoordig werkt ze op een atelier. Nadat het de feiten over 

werk op een rijtje zijn gezet gaan ze naar de middencirkel. 

Josefien barst meteen los. Ze is het inpakken van ansichtkaar-

ten en druipkaarsen spuugzat. Ze wil weer iets met kleine 

kinderen gaan doen, net als ze dat vroeger heeft gedaan. 

Ondanks alle praktische bezwaren die opdoemen – de ogen 

van Josefien zijn de laatste jaren zo sterk achteruit gegaan dat 

ze zo goed als blind is – besluit haar Carla om met Josefien en 

de werkbegeleider van het atelier te gaan brainstormen over 

hoe ze met dit verhaal een lijntje naar ‘iets met kleine kinde-

ren’ zou kunnen leggen. Ze vindt dit een spannend avontuur, 

want ze weet wat teleurstellingen met Josefien doen. ‘Maar’, 

denkt ze bij zichzelf, ‘als ik nu uit angst voor teleurstelling alle 

toekomstdromen lek prik, dan blijven er alleen druipkaarsen 

over.’

4. Van wie is het levensverhaal?

De persoon om wie het gaat is de eigenaar van het levens-

verhaal. Zij bepaalt uiteindelijk wat er wel of niet toe doet. Het is 

van belang om het eigenaarschap steeds voor ogen te houden. In 

het laatste voorbeeld van de vorige paragraaf zie je hoe dicht het 

werken met De Verhaalcirkel aan komt te liggen tegen methodisch 

werken. Als je verhalend gaat werken moet je er rekening mee 

houden dat het vertellen een heel andere kant uitgaat dan jij als 

begeleider voor ogen had.

De begeleider van Josefien vult met haar De Verhaalcirkel 

in. Het onderwerp is ‘werk’. In de buitenste cirkel noteert 

Carla alle banen, klussen en werkplekken die Josefien heeft 
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gehad. Nadat het de feiten over werk op een rijtje zijn gezet 

gaan ze naar de middencirkel. Josefien barst meteen los. Ze 

vertelt over de nare ervaringen die zij in één van de keukens 

heeft meegemaakt. Daar is ze vreselijk gepest en ze hebben 

ook aan haar gezeten. Carla schrikt. ‘Wat bedoel je met “ze 

hebben aan me gezeten”?’ Josefien kijkt naar beneden. Na een 

tijdje zegt ze zacht: ‘Daar mag ik niet over praten.’ Carla knikt 

en zegt: ‘Met mij mag je overal over praten. Wat hier gezegd 

wordt, blijft hier.’ Josefien maakt weer oogcontact en knikt. 

Carla vouwt de verhaalcirkel op. ‘Zal ik een kop thee maken?’ 

Ze hoopt dat ze zo ruimte biedt voor Josefien om te vertel-

len over wat ze heeft meegemaakt in de keuken. Ze vindt dit 

spannend. Maar, denkt ze bij zichzelf, als ik het nu niet doe, 

bevestig ik alleen maar het taboe op praten over grensover-

schrijdend handelen.’ 

In verhalend werken heeft de persoon om wie het gaat de 

regie. Ook als het gesprek een niet-nuttige kant op gaat, blijft het 

zinnig, zolang de verteller aan zet is. 

In onze cultuur is het ideale levensverhaal er een waarin 

auteur, verteller en hoofdpersoon samenvallen. Daarmee wordt be-

doeld dat iemand zelf kan vertellen over wat zij heeft meegemaakt 

en heeft gedaan. Dat zij zelf kan bepalen wat relevant is en wat niet 

en dat zij zelf de hoofdrol speelt in het verhaal. Voor veel mensen 

met een verstandelijke beperking is dat geen haalbare kaart. Som-

migen kunnen hun verhaal niet zelf vertellen. Zij hebben anderen 

nodig om stem te geven aan hun verhaal. Weer anderen hebben 

niet geleerd of hebben de ruimte nooit gekregen om zichzelf te 

beschouwen als hoofdpersoon van het verhaal. Zij spelen voor-

namelijk rollen in verhalen van anderen en hebben op die manier 

geleerd om in die termen hun verhaal te vertellen. Bij verhalend 
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werken is het niet noodzakelijk om dat meteen te willen verande-

ren. Het begint immers altijd met luisteren. Maar, door stelselmatig 

bij feiten ook naar de betekenis te zoeken voor de verteller, kan de 

verteller in haar of zijn rol als hoofdpersoon groeien. 

Het is belangrijk te bedenken dat mensen die beperkingen 

ervaren in het communiceren over hun eigen levensverhaal niet 

principieel anders zijn dan mensen zonder die beperking. Het 

verhaal van ieder mens is voor een deel belegd bij anderen. Ieder 

mens heeft verhalen aan anderen toevertrouwd in de hoop dat zij 

er zorgvuldig mee omgaan. In het vertrouwen dat zij er niet over 

gaan roddelen of de verhalen gebruiken in een context waar ze niet 

voor bedoeld zijn. Jouw levensverhaal is van jezelf, maar het wordt 

bewaard (en hopelijk gekoesterd) door jou én door anderen. 

Je hoeft daarom niet in je eentje te zorgen voor je eigen ver-

haal. Anderen doen dat (hopelijk) ook. Het is fijn als mensen met 

een verstandelijke beperking op die ‘zorg voor het verhaal’ kun-

nen rekenen. Voor zorgverleners betekent dat dat zij zich moeten 

inspannen, zeker bij mensen die niet gemakkelijk zelf over hun 

verhaal kunnen communiceren, om de eigen stem van de ander - 

levensverhaal

anderen
ik 
eigenaar
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de verteller en de hoofdpersoon van het verhaal - op het spoor te 

komen en om die te vertolken. Daarbij is het van belang dat je als 

professional kritisch bent op je eigen methodisch-instrumentele 

belangen. Als je die voorop zet, bijvoorbeeld omdat je de herkomst 

van onbegrepen gedrag wilt vaststellen met als doel om gedrag te 

kunnen hanteren, dan word jij de hoofdrolspeler en krijgt degene 

om wie het gaat een bijrol in jouw ‘hanteringsverhaal’. Verhalend 

werken wil ruimte bieden aan het eigen verhaal vanuit het eigen 

perspectief van de verteller, of het nu nuttig is of niet.

NIVEA! Niet invullen voor een ander! Dat is met recht een 

gevleugeld begrip in de zorg. Maar wat als je maar heel weinig weet 

over een cliënt? En wat als de cliënt zelf geen input kan leveren en 

er ook geen familie of andere bekenden zijn die die kennis hebben?

Een van de deelnemers uit de onderzoeksgroep ‘Inclusief 

verhalend werken’ liep er tegenaan dat ze bij een cliënt met 

een ernstig meervoudige beperking, waar geen familie bij 

betrokken is, voor haar gevoel heel veel zelf invult. Zij vroeg 

zich af of dat wel mag. 

Je ontkomt er vaak niet aan dat je iets voor de ander invult, 

zeker als bijna alle biografische info ontbreekt. In dat geval blijft het 

van belang om dat wat je denkt te weten als een veronderstelling te 

beschouwen. Neem daarna de tijd om te toetsen of dat wat je denkt 

ook klopt. Niet zozeer op het niveau van de feiten, maar vooral op 

het niveau van de betekenis. Soms is het het beste om je niet al te 

zeer te richten op de feiten, maar vooral op wat van betekenis is 

voor de ander. Dan sla je gewoon de buitenste cirkel over en begin 

je in de middencirkel. Het begint vaak bij feiten, maar het draait om 

betekenis. 
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Een andere deelnemer uit de leergroep vertelde: “ik heb de 

verhaalcirkel gedaan met Tanja. Tanja heeft een geheugen 

als een olifant, tenminste daar lijkt het op als je hoort wat zij 

allemaal nog weet van dat ze een kind was. Maar ik heb sterk 

de indruk dat ze ook dingen verzint en van sommige feiten 

weet ik het zelfs zeker. Moet ik daarin meegaan, of mag ik ook 

kritische vragen over de feiten stellen?”

Deze vraag gaat over de betrouwbaarheid van de feiten en 

hoe belangrijk dat is. Ook hier is het uitgangspunt dat levensverhaal 

van de cliënt is. Als begeleider doe je geen historisch onderzoek. 

Dus het maakt op het eerste gezicht niet zoveel uit of het waar 

is of niet. Als dit voor Tanja de feiten zijn en zij er bij vertelt wat 

voor haar de betekenis is, dan zou dat voldoende moeten zijn. In 

sommige gevallen is deze benadering te eenvoudig. Zeker als de 

feiten betwist worden door anderen, die er zelf ook een belang bij 
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hebben. Dan kan een meningsverschil of en hoe iets precies ge-

beurd is, onderdeel worden (of al zijn) van een conflict. In dat geval 

helpt het doorgaans niet veel om aan waarheidsvinding te doen. 

Van de meeste gebeurtenissen bestaat geen video-opname, wie 

zal beslissen wat waar is? Ook hier geldt dat de betekenisdimensie 

doorslaggevend is in verhalend werken: wat betekenen (misschien 

zelfs verzonnen) feiten voor de verteller? De betekenisdimensie 

staat centraal. 

5. Lastige vraagstukken

In het onderzoek naar verhalend werken werden ook lastige 

vraagstukken gerapporteerd. Soms gaat het over geheimen, maar 

ook over verschillen van inzicht of over verhalen die je als luisteraar 

kunnen ergeren.

“In het verhaal van Alisya zit een groot geheim. We hebben de 

indruk dat zij vroeger seksueel is misbruikt. Ze hint daar-

op met zinnetjes als ‘dat erge’. Maar ze wil er pertinent niks 

meer over zeggen. Ik denk dat dat ook te maken heeft met de 

familie. Dat er iets van een verbod op ligt of zo. Wat is nu wijs 

om te doen? Doorvragen, of de grens die Alisya stelt respec-

teren?”

“Ik had een lastige kwestie bij de kop. Voor een sessie met de 

verhaalcirkel met Morten hadden we ook zijn moeder uitge-

nodigd. Het was een prima sessie tot het ongeluk ter sprake 

kwam. Morten is ooit aangereden op zijn fiets. Volgens Mor-

ten is dat de reden dat hij gehandicapt is geworden. Volgens 

zijn moeder was Morten vanaf zijn geboorte al gehandicapt. 
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Voor Morten is dit echt een ding: ‘Ik ben normaal geboren 

maar door het ongeluk ben ik gehandicapt geworden.’ We 

kwamen hier niet goed uit.”

Ik begeleid iemand die in zijn verhaal maar niet loskomt van 

allerlei nare ervaringen die hij heeft gehad in de GGZ, zoals 

hij dat noemt. Elke keer gaat het over hetzelfde: separeer, 

gedwongen opname en dwangmedicatie. Ik merk dat ik het 

bijna niet meer kan opbrengen om naar zijn verhaal te luis-

teren. Het lijkt wel of de naald in een groef op de plaat blijft 

hangen.”

Verhalend werken kan veel plezier geven; eindelijk is er 

ruimte voor het eigen verhaal, zonder bijbedoelingen. Het kan voor 

cliënten heerlijk zijn dat er echt naar hen geluisterd wordt, zonder 

oordelen of correcties. Dat neemt niet weg dat er aan ieder verhaal 

scherpe randjes zitten. Niemand heeft een verhaal dat enkel posi-

tief is. Die donkere, pijnlijke of lelijke kanten van het verhaal hoef 

je niet angstvallig te vermijden. Sterker nog, het kan lucht geven als 

je over moeilijke dingen kunt praten.

En toch. Mag je dingen lostrekken die je niet meer vast kunt 

maken? Is het echt wel in het belang van de cliënt om het over 

negatieve ervaringen te hebben? Het belangrijkste uitgangspunt 

is en blijft dat de verteller bepaalt waar het over moet gaan. Het 

tweede criterium is dat het vertellen dienstbaar moet zijn aan het 

voortgaande verhaal van de cliënt. Het verhaal moet toekomst 

hebben, dat wil zeggen het verhaal moet de mogelijkheid bieden 

voor nieuwe verhalen om toegevoegd te worden. Je neemt de 

insteek bij het verhaal, maar het gaat om het leven zelf. Sommige 

herinneringen kunnen inderdaad het voortgaande levensverhaal 

op slot zetten. Obsessieve herinneringen bijvoorbeeld, of de angst 

voor een conflict met een dierbare door openlijk over ‘verboden 
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onderwerpen’ te spreken. In dergelijke gevallen zul je je als bege-

leider moeten afvragen of het nut heeft om er op door te gaan. De 

sleutel tot een antwoord ligt opnieuw in de betekenisdimensie van 

het verhaal. Als een ingrijpende ervaring alleen maar negatieve 

betekenissen oproept en emoties als woede, verdriet, wrok, haat of 

zelfmedelijden, dan biedt dat weinig opening naar nieuwe verhalen 

of een nieuwe dimensie in het verhaal. Dan kan het wijs zijn om het 

onderwerp te laten rusten of, indien het de cliënt zo ernstig belem-

mert in haar of zijn doen en laten, om de hulp in te roepen van een 

gedragskundige.
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1.  Het draait om het verhaal, maar het 
gaat om relaties

Tot hiertoe hebben we ons vooral op het verhaal zelf gecon-

centreerd. We hebben duidelijk gemaakt dat dit verhaal geen sta-

tisch gegeven is. Het verhaal beweegt zich in de tijd, verandert van 

vorm en er ontstaan nieuwe betekenissen. Het verhaal heeft een 

buitenkant van feiten, die toegang geven tot de binnenkant. Om die 

binnenkant gaat het bij verhalend werken. Het verhaal behoort toe 

aan de verteller, die idealiter zowel eigenaar als hoofdpersoon is. 

Tegelijk hebben we duidelijk gemaakt dat een deel van het levens-

verhaal belegd is bij anderen, in de hoop en het vertrouwen dat 

zij goed voor het verhaal zullen zorgen. Ten slotte wil het verhaal 

verteld worden. Ieder verhaal is op zoek naar luisteraars. Je hebt 

het nodig om je verhaal te vertellen om allerlei redenen, om erken-

ning te krijgen, meeleven, begrip, medelijden, bewondering, bijval 

of tegenspraak. De gerichtheid op een publiek maakt duidelijk dat 

we op zoek zijn naar relaties. De ander, die luistert, bevestigt je 

bestaan. Het draait dus om het verhaal, maar het gaat om relaties. 

Dat is de kern van inclusief verhalend werken.

2. Inclusie 

Vanuit de opvatting dat het bij het vertellen van en luisteren 

naar verhalen draait om relaties, is het een kleine stap naar inclu-

sie. Inclusie gaat over het essentiële verlangen van ieder mens, om 

erbij te horen en mee te kunnen doen. Erbij horen en mee kunnen 

doen heb je nodig om te ervaren dat je ertoe te doet. Inclusie lukt 

wanneer het anders zijn (op den duur) niet bepalend (meer) is voor 
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de contacten die je hebt. Inclusie is een hoopvol perspectief. 

We verstaan onder inclusie het hebben en onderhouden van 

sociale relaties én het behoren tot een groep of een gemeenschap. 15  

Werk maken van inclusie maakt deel uit van het beleid van de 

Nederlandse overheid, omdat zij het VN-verdrag voor de rechten 

van mensen met een handicap heeft ondertekend.16  Dat betekent 

dat overheden en maatschappelijke organisaties zich inspannen om 

publieke voorzieningen zoals onderwijs, werk, inspraak en vormen 

van zorg optimaal toegankelijk te maken voor iedereen, met of zon-

der beperking. Dat is een belangrijk streven en er is in Nederland 

nog wel het een en ander aan te verbeteren. 

Over deze meer formele opvatting van inclusie gaat het niet 

bij inclusief verhalend werken. Wij richten ons meer op de sociaal- 

emotionele kant van inclusie: het verlangen om erbij te horen. Om 

bij een groep te horen en om op eigen wijze een bijdrage te leveren 

aan het grotere geheel waar de groep voor staat, om op die manier 

gezien, erkend en gewaardeerd te worden. Door ‘erbij horen’ toe te 

voegen rekken we het begrip inclusie op. Inclusie gaat verder dan 

slechts aanwezig zijn, om erbij te horen moet je gemist worden als 

je er niet bent.17  Het gaat bij deze meer emotionele opvatting van 

inclusie om: met wie voel je je verbonden, bij wie voel je je thuis, 

bij wie ben je graag, wie denken er aan jou en om jou, voor welke 

mensen ben je van betekenis? 

“Soms, als ik in een heel zielige bui ben en me super Remi 

voel, dan denk ik: ‘Stel dat ik dood zou gaan, wie zouden er 

15   Simplican, Stacy Clifford, Geraldine Leader, John Kosciulek, en Michael Leahy. 2014. ‘Defining 
social inclusion of people with intellectual and developmental disabilities: An ecological model of 
social networks and community participation.’ Research in Developmental Disabilities, 38: 18–29.

16  https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2, laatst geraadpleegd op 13 
november 2021

17  Ontleend aan Swinton, John. 2015. ‘From inclusion to belonging. A practical theology of 
community, disability and humanness’. Journal of Religion, Disability and Health 16 (2): 170–90. 
https://doi.org/10.1080/15228967.2012.676243, p. 184.
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dan op mijn begrafenis komen? Wie zouden er dan huilen? 

Wat zouden ze over me zeggen?’ Toen ik dat een keer met 

de dominee 18  besprak zei ze tegen me dat ik maar eens een 

lijstje moest maken van wie ik hoopte dat er aan mijn graf 

zouden staan. ‘Dat lijstje’, zei ze, ‘is een belangrijk lijstje. Dat 

zijn de namelijk precies de mensen met wie je binnenkort een 

bezoekje moet afspreken. Want ze doen ertoe voor jou. Ze 

maakte ook nog een grapje: ‘Daar kun je het beste mee begin-

nen voor je dood gaat.’ Haha!”

Tussen de meer formele en meer emotionele opvatting van 

inclusie bevindt zich een vergelijkbare spanning als bij verhalend 

werken als instrumentele methodiek of als ‘nutteloze’ aandacht. 

Formele inclusie gaat over toegankelijkheid, die je kunt organise-

ren. Maar ‘erbij horen’ is van een andere orde. Dat is niet maakbaar. 

Er moet iets van een klik zijn tussen mensen. De ander moet jou op 

zijn minst een beetje in het hart sluiten en andersom. We bevinden 

ons in het domein van vriendschap en liefde, gekenmerkt door ge-

lijkwaardigheid en wederkerigheid. Vriendschap en liefde, die laten 

zich niet dwingen. Daar hebben we dus het verhaal voor nodig.

3. Urgentie

Voor mensen met een verstandelijke beperking heeft inclu-

sie een hoge mate van urgentie. Doordat zij in een bepaald op-

zicht worden beschouwd anders te zijn dan de meerderheid van 

de bevolking, lopen zij in onze samenleving een hoog risico op 

18   Bedoeld is de geestelijk verzorger, maar veel cliënten van zorginstellingen noemen de geestelijk 
verzorger ‘dominee’, net zoals in veel ziekenhuizen een verpleegkundige nog vaak ‘zuster;’ wordt 
genoemd.
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uitsluiting. Veel mensen met een verstandelijke beperking gaan niet 

naar een gewone school, krijgen niet gemakkelijk een gewone baan. 

Het lukt niet altijd om een gewone vriend of vriendin te krijgen, of 

gewoon zelfstandig te wonen en zo zijn er nog wel meer dingen te 

noemen. Er zijn heel goede redenen om mensen niet in te schalen 

aan de hand van een ‘normaalverdeling’, waarbij zij die beantwoor-

den aan de kenmerken van de gemiddelde 70% van de bevolking als 

‘normaal’ worden beschouwd en de anderen als ‘afwijkend’.  

Het zou veel beter zijn om alle mensen als normaal te be-

schouwen en vervolgens te kijken welke unieke eigenschappen, 

talenten en behoeften een individu heeft. Maar dat is vooralsnog 

toekomstmuziek. Ieder kind wordt voor de geboorte gecheckt 

op afwijkingen en het eerste wat er na de geboorte gebeurt, is de 

Apgar-score afnemen, wegen en meten. Vanaf het eerste levensmo-

ment spelen wegen en meten een constante rol. Op het consul-

tatiebureau kun je als vader of moeder te horen krijgen dat de 

ontwikkeling van je kind onder of boven de curve zit. De curve, dat 

is het 70%-normaal. Probeer maar eens tegen die sterke culturele 

hoofdstroom in te zwemmen. Het is daarom niet verwonderlijk 

dat veel mensen met (verstandelijke) beperkingen zichzelf als niet 

normaal, vreemd, afwijkend of anders betitelen. Je hoeft dat niet te 

bevestigen, maar wuif het ook niet weg. Want dan doe je geen recht 
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aan de ervaring van stigmatisering en uitsluiting die zij hebben 

meegemaakt en steeds opnieuw meemaken.

“Ik merk dat ik het storend vind dat je zo over normaal en 

anders praat”, zei een deelnemer aan een bijeenkomst over 

inclusie. Zij doet al jaren onderzoek naar inclusie rond 

mensen met een beperking. “Wie is er nu normaal? En wie is 

er anders? Wie bepaalt dat eigenlijk? Voor mij is ieder mens 

principieel even anders als iedereen, en dat is waarin we allen 

normaal zijn.” Een andere deelnemer, iemand met een beper-

king, reageerde daarop: “Dat vind ik typisch een opmerking 

die door normale mensen gemaakt wordt. Lekker makkelijk 

als je niks mankeert. Als je een beperking hebt, merk je om 

de klip klap dat je niet normaal bent, maar anders. Anders 

anders dan gewoon anders. Als je dat niet durft te zeggen, 

verdoezel je de echte verschillen. Die bestaan en doen pijn!”

Uitgaande van de (vervelende) normaalverdeling heeft naar 

schatting 6,5 % van de bevolking een verstandelijke beperking. Het 

gaat om 1,1 miljoen mensen. Het grootste aandeel wordt gevormd 

door ruim 700.000 mensen met een licht verstandelijke beperking 

(LVB).19  Mensen met een verstandelijke beperking lopen meer dan 

anderen het risico eenzaam te zijn. Het aandeel van mensen met 

een verstandelijke beperking dat zich chronisch eenzaam voelt, is 

veel hoger dan gemiddeld. Het ligt tussen de 40 en 50%.20  Veel men-

19   www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/verstandelijke-beperking/cijfers-context/huidige-
situatie#node-prevalentie-van-verstandelijke-beperking, laatst geraadpleegd 16 november 
2021. Zie ook: Woittiez, Isolde, Evelien Eggink, en Michiel Ras. 2019. ‘Het aantal mensen met een 
licht verstandelijke beperking: een schatting. Notitie ten behoeve van het IBO-LVB.’ Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau.

20   Petroutsou, Alexandra, Angela Hassiotis, en Ali Afia. 2018. ‘Loneliness in People with Intellectual 
and Developmental Disorders across the Lifespan: A Systematic Review of Prevalence and 
Interventions’. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 31 (5): 643–58. https://
doi.org/10.1111/jar.12432. Zie ook Gilmore, Linda, en Monica Cuskelly. 2014. ‘Vulnerability 
to Loneliness in People with Intellectual Disability: An Explanatory Model: Vulnerability to 
Loneliness’. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 11 (3): 192–99. https://doi.
org/10.1111/jppi.12089.
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sen met een verstandelijke beperking geven aan dat zij graag meer 

contacten willen, buiten familieleden, lotgenoten en de persoonlij-

ke begeleiders.21  

4. Drempels

Tal van drempels belemmeren inclusie. 

Allereerst zijn er praktische belemmeringen, zoals de ontoe-

gankelijkheid van gebouwen, de kosten voor vervoer, ingewikkelde 

websites of andere digitale apps om contacten te leggen of afspra-

ken te maken. 

Daarnaast zijn er sociale drempels. Onze samenleving is 

meer dan ooit tevoren georganiseerd in netwerken van gelijken. 

Met gelijken bedoelen we mensen met een vergelijkbare leeftijd en 

levensstijl, zoals vriendengroepen, sportverenigingen, hobbyclubs, 

groepen van collega’s en allerlei bubbels op het internet. Zelfs ker-

ken en vakbonden, de laatste organisatievormen waarin de solidari-

teit tussen jong en oud, rijk en arm, theoretisch en praktisch opge-

leid nog een kernwaarde is, lijken zich steeds meer te ontwikkelen 

in de richting van netwerken van gelijken. Netwerken van gelijken 

hebben (onbewust) de neiging om wie anders is, uit te sluiten. Veel 

mensen met een verstandelijke beperking zijn daardoor vaak op 

elkaar aangewezen, als gelijken. Daar is op zich niks mis mee, maar 

veel mensen met een verstandelijke beperking zouden graag ook 

aansluiten bij anderen. Deze subtiele en onbedoelde vormen van 

uitsluiting bevestigen hun anders zijn op een structurele manier. 

Dat raakt aan de derde belemmering: stigmatisering. Hannah 

21  Verplanke, Loes, en Jan Willem Duyvendak. 2010. Onder de mensen? Over het zelfstandig 
wonen van psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking. Amsterdam: 
Amsterdam University Press, p. 126-131.
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Pelleboer onderzocht de invloed van stigmatisering op inclusie. Een 

stigma leidt ertoe dat de identiteit van iemand wordt gereduceerd 

tot haar of zijn anders-zijn. Je wordt dan ‘iemand met een beper-

king’. Dat draagt bij aan ongelijkheid en het verkleint de kansen om 

mee te doen. Pelleboer kwam in haar proefschrift22  tot de conclusie 

dat stigmatisering voor mensen met een verstandelijke beperking 

in hoge mate belemmerend werkt om in het dagelijkse leven mee te 

draaien. Uit het onderzoek blijkt verder dat veel mensen met een 

verstandelijk beperking kampen met een gevoel van minderwaar-

digheid als gevolg van hun handicap. 

Hieronder gaan we verder in op hoe het vertellen van en 

luisteren naar verhalen kan bijdragen aan inclusie, als een vorm van 

erbij horen. We beginnen bij de mensen om wie het gaat, bij hun 

verhalen. Daar kleeft een zeker risico aan omdat inclusie van twee 

kanten moet komen. Groepen en gemeenschappen die zichzelf de-

finiëren in termen van gelijken, waar mensen die anders zijn niet bij 

horen, zijn dan niet geschikt om een rol te spelen bij inclusie. Daar 

zouden we ook graag de dialoog mee aangaan, maar dat overstijgt 

de reikwijdte van deze publicatie.

5. Verhalen verbinden

Verhalen leggen verbindingen tussen mensen. 

In de eerste plaats leg je een verbinding met jezelf door je 

eigen verhaal te vertellen. Door je verhaal te uiten, kun je innen wie 

je bent. Dat gebeurt doordat je relaties legt tussen wat je is overko-

22     Pelleboer-Gunnink, Hannah. 2020. ‘What’s in a label?’ Public stigma toward people with 
intellectual disabilities. Tilburg: Tilburg University.
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men, wat je hebt gedaan en wie je bent. Niet alleen met de mooie 

elementen uit het verhaal, maar ook met de lastige of de pijnlijke. 

In de tweede plaats komen er door het verhaal verbindingen 

tot stand met anderen. De luisteraar die jou de ruimte en het ver-

trouwen geeft om je verhaal te vertellen kan moeilijk een buiten-

staander blijven. De luisteraar raakt betrokken en gaat vaak ook iets 

over zichzelf vertellen. Wie luistert naar het verhaal van de ander, 

geeft iemand de ruimte om zichzelf te worden. Die betrokkenheid 

die ontstaat in het verhaal, vraagt om een vervolg, zeker als er een 

vorm van vertrouwelijkheid is ontstaan. Hoe dat vervolg er precies 

uitziet, dat is een avontuur. Voor verteller en luisteraar is het van 

belang dat de vertrouwelijkheid niet verbroken wordt door slordig 

om te gaan met wat haar of hem is toevertrouwd. 

In de derde plaats verbinden verhalen je met meer mensen 

dan alleen met de luisteraar. Dat komt omdat in de verhalen zoveel 

anderen een rol spelen: moeders, vaders, zusters, broers, andere 

familieleden, vrienden, buren, leerkrachten, begeleiders, dokters, 

kennissen, vrijwilligers en nog veel meer. Door over hen te vertel-

len bevestig je de band met hen, of dat nu een positieve relatie is of 

niet. Wie luistert naar het verhaal van een ander leert niet alleen de 

verteller kennen, maar ook veel anderen. 

In de vierde plaats biedt het verhaal de mogelijkheid om nieu-

we mensen te leren kennen. In veel verhalen, zo hebben we gezien, 

schuilt een verlangen naar contact. Soms biedt het verhaal een 

aanknopingspunt om met zo’n verlangen aan de slag te gaan.

Terence woont zelfstandig op het terrein van instelling voor 

mensen met een verstandelijke beperking. Na jaren op een 

groep te hebben gewoond, heeft hij twee jaar geleden de 

overstap gemaakt naar begeleid zelfstandig wonen. Zijn 

moeder woont in de buurt, op drie kilometer van het instel-

lingsterrein. Terence heeft nu wat hij altijd graag wilde, een 
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eigen huis. Maar zijn humeur is er niet beter op geworden, 

althans volgens zijn begeleiders. In korte tijd hebben al twee 

ambulant begeleiders gevraagd of zij ‘Terence aan een collega 

mogen overdragen, omdat er onvoldoende klik is’. Wat is er 

aan de hand? De begeleiders verliezen ‘bakken met energie’ 

als ze bij Terence zijn. Hij is negatief, moppert voortdurend, 

over de instelling, over collega-begeleiders, over het werk, 

over buitenlanders, over het eten, over de woning, over het 

weer, over de mevrouw die zijn appartement schoonmaakt, 

over de regering, over werkelijk alles. Als hij in een slechte bui 

is, herhaalt hij voortdurend dat de begeleider weg moet gaan 

en diverse keren heeft hij de deur niet geopend als de bege-

leider aanbelde. In het kader van een verhalenproject heeft 

de begeleider met Terence een verhaalcirkel ingevuld. Feiten: 

Terence woont op zichzelf, leest elke dag de krant, gaat elke 

dag bij zijn moeder op bezoek en brengt daar zijn krant. Zijn 

vader is overleden. Hij werkte vroeger in de tuinonderhoud, 

hij heeft geen vrienden en er komt nooit iemand op bezoek. 

Betekenis: Terence is trots op dat hij op zichzelf woont. Bij 

de andere feiten lukt het de begeleider niet om een betekenis 

erbij te noteren. Terence wil niet praten. Hij vindt sowieso die 

oefening met de verhaalcirkel stom. De begeleider besluit om 

twee collega’s te raadplegen over wat ze met de opbrengst van 

de verhaalcirkel aan moet. Ze benadrukt dat ze niet achter 

zijn rug om over Terence wil praten, maar dat ze behoefte 

heeft om haar eigen denkraam op te rekken. Ze associëren 

rondom het feit dat hij zo moppert, dat hij elke dag de krant 

leest en die krant elke dag naar zijn moeder brengt. Zijn 

moeder is uiterst belangrijk voor hem, dat is duidelijk. Ze is 

zijn vaste baken. De nadruk die Terence legt op zijn zelfstan-

digheid heeft daar volgens een van de collega’s ook mee te 

maken. “Hij wil vooral aan zijn moeder laten zien dat hij ‘niet 
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gek’ is,” weet zij zich te herinneren. En wat betekent die krant 

voor Terence? “Hij leest alleen de koppen en die zijn dan de 

aanleiding om te gaan foeteren op van alles en nog wat. ‘Er 

staat alleen maar slecht nieuws in de krant...’” De krant is 

verder belangrijk omdat hem dat een doel in zijn leven ver-

schaft, namelijk elke dag naar zijn moeder gaan om de krant 

te brengen. De collega’s veronderstellen dat zijn ‘negatieve 

manier van in het leven staan’ Terence in de weg zit om con-

tacten aan te gaan. “Het is gewoon niet prettig vertoeven bij 

hem.” Hoe zouden we hem kunnen verleiden om de zonnige 

kant van het bestaan eens te verkennen”, vragen ze zich af. Ze 

bedenken een plannetje: ze gaan Terence voorstellen om een 

krant te maken, over hem zelf. Over de dingen die hij heeft 

meegemaakt, over zijn leven en wat hij belangrijk vindt: een 

krant met goed nieuws. Natuurlijk moet er een grote foto 

van hem op de voorpagina komen. Als de krant klaar is, kan 

Terence hem naar zijn moeder brengen, als een verrassing. 

En misschien hebben anderen ook wel interesse in de ‘Krant 

van Terence’. Het idee geeft hun in ieder geval voorpret en 

er groeit een beetje ruimte in hun binnenste voor Terence. 

“Maar, zal Terence het plannetje ook kunnen waarderen?”, 

vragen ze zich af. “Laten we het maar uitproberen, dan mer-

ken we het vanzelf.”

Het verhaal van Terence, hoe summier ook, onthult waar 

betekenisvolle relaties liggen en bovendien opent het een perspec-

tief op het aangaan van nieuwe relaties. Vanwege deze verbindende 

kracht van verhalen kan een verhalende benadering een belangrijke 

bijdrage leveren aan inclusie. 
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6. De intimiteitsruimte

Het bovenstaande voorbeeld van Terence kan de suggestie 

wekken dat inclusief verhalend werken een methode is, die moet 

leiden tot netwerkvergroting of zinvolle dagbesteding van de cliënt. 

Op die manier wordt het levensverhaal van de cliënt als instrument 

ingezet met netwerkvergroting of dagbesteding als doel. Informatie 

uit de biografie van de cliënt wordt zo gebruikt voor een doel dat 

de cliënt ten goede komt. Met een dergelijk methodische inzet is 

op zichzelf niets mis, mits je bedenkt dat het verhaal zo onderdeel 

wordt van een instrumentele ruimte. Inclusief verhalend werken 

begint altijd met de oprechte belangstelling voor het verhaal van 

de ander, en dat is okay, ook als daar geen ‘nuttige’ vervolgacties op 

komen. 

Dat is vanuit een perspectief van inclusie van belang. Sociale 

inclusie van mensen met een verstandelijke beperking gaat vaak 

over hoe zij aan het ‘gewone leven’ kunnen meedoen en daarin een 

plek kunnen krijgen. Dit ‘gewone leven’ ervaren veel mensen met 

een verstandelijke beperking als ongewoon. Het is een leven waar 

dingen heel snel gaan, waar moeilijk gepraat wordt, waar je goed 

moet snappen dat iemand in een bepaalde rol niet je vriend kan 

zijn, waar goed kunnen leren belangrijk is om een maatschappe-

lijke positie te bereiken. Voor veel mensen met een verstandelijke 

beperking is de ruimte van het ‘gewone leven’ bij uitstek de plek 

waar zij hun butsen en kwetsuren hebben opgelopen. In trajecten 

voor sociale inclusie doen teveel mensen met een verstandelijke 

beperking ervaringen op van stigmatisering, uitsluiting en vernede-

ring. Zo gewoon is die wereld niet waar mensen met beperkingen in 

geïncludeerd moeten of willen worden. 

Daarom zijn veel mensen met een verstandelijke beperking 

eerst en vooral gebaat bij plaatsen die niet in het teken staat van 
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de aanpassing aan de ‘gewone wereld’. Plaatsen waar ruimte is 

voor hun eigen verhaal, zonder dat er meteen iets ‘nuttigs’ mee 

gedaan hoeft te worden. De orthopedagoog Jaap van Weelden 

schreef al een hele tijd geleden dat ‘mensen met een handicap’ 

een intimiteitsruimte nodig hebben.23  Hij bedoelde daarmee een 

veilige ruimte waarin zij anderen kunnen ontmoeten en waar hun 

eigenheid – hoe vreemd misschien in de ogen van anderen – kan 

worden erkend. Waar ze niet langs de meetlat van het ‘normale 

leven’ worden gelegd. Plekken waar ze op adem kunnen komen. 

Dat is de essentie van inclusief verhalend werken: het creëren van 

plaatsen waar betekenisvolle ontmoetingen kunnen plaatsvinden, 

waarin mensen met en zonder verstandelijke beperkingen elkaar in 

hun eigenheid erkennen en waarderen. De belangeloze ontmoeting 

rond het verhaal is het eerste en belangrijkste element van inclusief 

verhalend werken. Dat het verhaal ook openingen biedt om nieuwe 

relaties aan te gaan, relaties te verdiepen of soms te verbreken, dat 

is de bonus van het inclusief verhalend werken. 

7. Verhalen delen in een groep

De intimiteitsruimte die meestal bestaat uit twee personen, 

de verteller en de luisteraar, kan uitgebreid worden naar een groep 

mensen. Het delen van verhalen in een groep van mensen die je 

vertrouwt is de tweede manier om aan inclusie te werken. Een 

veilige, niet opgelegde setting is belangrijk om verhalen te delen. 

Tal van groepen en momenten lenen zich hiervoor. Je kunt denken 

aan de bewoners van een leefgroep die iedere week samen de week 

afsluiten door hun verhalen te delen. Een afscheid van een mede-

bewoner of en begeleider is vaak ook een geschikt moment om her-

inneringen op te halen en te delen. Of als er iemand is overleden 
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met wie de bewoners een band hebben. Ook verjaardagen, jubilea 

en een vakantiereünie zijn zeer geschikte momenten. 

Er bestaan ook inloophuizen of buurthuizen waar mensen 

met een verstandelijke beperking welkom zijn om hun verhaal te 

delen. 

“In ons buurthuis komen dagelijks jonge mensen met een 

licht verstandelijke beperking. Zij wonen ‘geïntegreerd’ in 

normale woonwijken, maar zijn behoorlijk eenzaam en veel 

van hen lopen overdag met hun ziel onder de arm. We ‘doen’ 

niet zoveel met hen, het is vooral koffiedrinken en verhalen 

delen. Het is een soort stamtafel. Als er iemand nieuw is, be-

ginnen we met kennismaken. Als je elkaar vaker ziet, klets je 

wat meer en als de onderlinge veiligheid groeit, komen ook de 

‘echte’ verhalen op tafel. Soms gebruiken we hier de ‘Kletspot’ 

voor, maar meestal komen de gesprekken vanzelf op gang. 

Voor het tot stand komen van deze gesprekken met cliënten 

dient er wel voldoende tijd te zijn, genoeg collega’s ‘op de 

vloer’, een goede klik tussen begeleider en cliënt- en tussen 

cliënten onderling. De groepssamenstelling speelt een grote 

rol in de mate waarin de verhalen worden gedeeld. Wanneer 

er meer onderlinge herkenning en affiniteit met elkaars 

verhalen is, lijkt dit te leiden tot een gemakkelijker delen van 

het eigen verhaal. Er is een ‘harde kern’ van deelnemers die al 

langer naar het buurthuis komt. Tussen hen en de begeleiders 

is er veel uitwisseling van verhalen (geweest). Dit zorgt voor 

begrip voor elkaar. Ook is het makkelijker hierop terug te grij-

pen en zo de onderlinge band weer even ‘op te frissen’.  Naar 

nieuwe deelnemers wordt dit ook uitgestraald. Zij zijn wel-

kom aan de stamtafel en ervaren de onderlinge uitwisseling 

van verhalen. Zo wordt dit ook weer aan hen doorgegeven. 
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Deze gesprekken lukken als er sprake is  van ‘geven en nemen’. 

Ook wij als begeleiders vertellen iets over onszelf. Onderwer-

pen waartoe de begeleider (inmiddels) voldoende emotionele 

afstand heeft, worden gemakkelijker gedeeld. Dit geldt ook 

voor onderwerpen waarmee de begeleider vanuit het eigen 

leven een klik heeft. Zelf iets delen werkt stimulerend voor 

cliënten om ook te gaan vertellen. Het delen van verhalen ver-

stevigt de onderlinge band en tegelijkertijd kan het cliënten 

uitlokken om wat meer te vertellen over een onderwerp waar 

mogelijk een ondersteuningsvraag ligt. Begeleiders geven aan 

dat het wel zaak is er alert op te blijven geen ‘vrienden’ te wor-

den. Als mensen zijn ze gelijk aan hun cliënten, maar in rollen 

zijn ze verschillend. Verhalen waartoe door de begeleider 

onvoldoende emotionele afstand wordt gevoeld, worden bij 

voorkeur niet gedeeld.” 

Uit een verslag van een deelnemer aan het project inclusief verha-

lend werken. 

Gelovige cliënten kunnen eventueel aansluiten bij een groep 

in de kerk waar ze met andere gelovigen verhalen delen. Je kunt 

ook meer methodisch aan de slag gaan, door bijvoorbeeld platen 

of kaartjes te gebruiken en de groepsleden te vragen om daar een 

verhaal bij te vertellen. Er zijn allerlei reminiscentiemethoden, 

kaartspelen of kletspotten beschikbaar om het vertellen te stimule-

ren. Eigen fotoboeken, of foto’s in de mobiele telefoon, betekenis-

volle muziek of waardevolle voorwerpen kunnen ook als aanleiding 

gebruikt worden voor het delen van het verhaal. De mogelijkheden 

zijn eindeloos. Sprokkelactiviteiten bieden ook mooie kansen voor 

een verhalende afsluiting. Ook kun je een verhaalproject starten 

waar de deelnemers (een deel van) hun eigen verhaal verbeelden, 

in muziek, beeld, film, foto’s of op andere manieren. De presentatie 

van zo’n verhaalproject kan veel voldoening geven. 
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“Na de vakantie organiseren we op de groep een heuse ten-

toonstelling. Bewoners die dat willen maken zelf of samen 

met iemand anders een tableau waarop foto’s en teksten wor-

den geplakt. Die worden dan in de huiskamer opgehangen. 

Voor de opening van de tentoonstelling mag iedereen twee 

personen uitnodigen. En dan vieren we de vakantie nog een 

keer met verhalen en natuurlijk met iets lekkers.”

Het vertellen van verhalen en het luisteren ernaar biedt de 

mogelijkheden om contacten te verdiepen en ook om nieuwe con-

tacten aan te gaan. Het kan mensen met beperkingen helpen om 

hun gevoel van eigenwaarde te versterken. 

De vraag is wel hoe inclusief deze groepen en meetings eigen-

lijk zijn. Veel van deze groepen bestaan uitsluitend uit mensen met 

een verstandelijke beperking, eventueel aangevuld met begeleiders, 

vrijwilligers of familieleden. Valt dit ook uit te breiden naar groe-

pen waar mensen met en zonder verstandelijke begeleiding samen-

komen? Het zou mooi zijn, maar maak er geen halszaak van als het 

niet meteen lukt. Er zijn wel mogelijkheden, bijvoorbeeld rond een 

buurtfeest of een buurtbarbecue. Of dergelijke meetings het meest 

geschikt zijn om verhalen te delen zal moeten blijken. Van belang 

blijft steeds om zo goed mogelijk de sociale veiligheid te waarbor-

gen, dat is het basisprincipe van inclusief verhalend werken. Daar-

om werkt het vaak goed om de bestaande groep als uitgangspunt te 

nemen en daar eventueel gasten bij uit te nodigen. 

“In ons buurthuis hadden we drie keer per week een maaltijd 

waar vooral mensen met een beperking aan mee deden. Het 

buurthuis is een initiatief van onze zorgorganisatie. Als groep 

hebben de vaste deelnemers bepaalde anekdotes waar met 

enige regelmaat op terug gekomen wordt. Deze verhalen gaan 

bijvoorbeeld over gezamenlijke uitjes of over mensen die 
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deelnemer waren maar die niet langer in staat zijn om naar 

het buurthuis te komen en die gemist worden. Deze verhalen 

kwamen gemakkelijk op tafel tijdens het gezamenlijke eten. 

Nu het samen eten opgeschort is door de coronamaatregelen, 

zie je dat de groep uit elkaar valt. Blijkbaar zijn de gedeelde 

verhalen nodig om zich verbonden te blijven voelen met 

elkaar. De gein is er af. We delen nu functioneel de maaltijden 

uit en iedereen eet in de eigen woning. Hierdoor verlies je 

elkaar uit het oog.” 

Uit een verslag van een deelnemer aan het project inclusief verhalend 

werken. 

8.  Vanuit het verhaal op zoek naar 
nieuwe contacten

Mensen hebben mensen nodig om gelukkig te zijn. Als we 

de zin in ons leven willen ontdekken, begin dan niet met naar de 

hemel te staren, of diep in je zelf te graven, maar kijk eens naar de 

relaties die je hebt. Dat is waar dit boekje in het kort op neerkomt. 

“Áls we weten dat sociaal en mentaal welbevinden samen-

hangt met het hebben van betekenisvolle sociale contacten, 

áls we weten dat je gelukkig wordt van ergens bij horen, áls 

we weten dat een sociaal netwerk beschermend werkt tegen 

mentale en fysieke klachten, áls we dat allemaal weten, 

wáárom zetten we daar dan niet vol op in? Waarom zetten we 

niet alles op alles om te werken aan relaties. Is onze organi-

satie hier op ingericht? Zijn de randvoorwaarden geregeld?  

Waarom heeft dit niet de hoogste prioriteit?” 

Een bestuurder in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
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Dat is een goede vraag, waarom gaan we niet vol op het orgel 

als het gaat om relaties? Tot nu toe zijn we terughoudend geweest 

met suggesties over de maakbaarheid van relaties. We hebben voor-

al benadrukt dat er ruimte moet zijn voor het verhaal. Wat er daar-

na precies (mee) gebeurt, dat moet je afwachten. Eerder lieten we 

ons al kritisch uit over het methodisch gebruik van het levensver-

haal, als instrument voor netwerkvergroting. Daarmee bedoelden 

we niet te zeggen dat je het verhaal daar nooit voor mag gebruiken. 

Maar de terughoudendheid heeft ermee te maken dat de ruimte 

voor het verhaal juist tegenwicht biedt aan de opdringerigheid van 

het methodische nuttigheidsdenken. Als je die methodische nuttig-

heid vervolgens de ruimte voor het verhaal weer inkapselt, dan raak 

je precies de inzet kwijt. 

“De verhalen aan onze stamtafel werden nooit genoteerd. 

Maar nu mag dat niet meer. Ook de vrije vertelruimte wordt 

nu ingepikt door de administratiegekte. We moeten aangeven 

op welke manier de stamtafelgesprekken bijdragen aan het 

behalen van de doelen uit het individuele ondersteunings-

plan van de cliënt. Dat hoeft niet in detail, mag globaal, maar 

toch. Nu boeken we het onder ‘zingevingsbehoefte’, maar het 

voelt wel raar. Je gaat ademhalen toch ook niet administreren 

onder ‘zuurstofbehoefte’? Zo gaat de lol er af.”

Uit een verslag van een deelnemer aan het project inclusief verha-

lend werken.

De aangehaalde bestuurder heeft natuurlijk een punt. Als re-

laties zo belangrijk zijn, dan mag je het levensverhaal toch ook wel 

inzetten om daar meer van te maken? Prima, mits je maar bedenkt 

dat aandacht voor het verhaal van de ander eerst en vooral zinnig is 

in zichzelf. Dan kan er in tweede instantie ook mee gewerkt worden 

om het aantal sociale contacten uit te breiden. Want het verhaal 
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biedt aanknopingspunten: verlangens, wensen, oude liefdes, vervlo-

gen belangstellingen, familiale en andere relaties waar niemand 

van op de hoogte was of vragen waarop niemand ooit het antwoord 

heeft gezocht. Daar valt iets mee te doen en dat kan zelfs uitgroeien 

tot een project.

Arjan is een man van 46 jaar. Hij is blind en doof. Omdat hij 

gehinderd wordt door lichamelijke beperkingen en spasmen 

kan hij niet zelfstandig lopen. Hij wordt voortbewogen in een 

aangepaste stoel. Arjan heeft een ernstige verstandelijke be-

perking. Hij gebruikt ongeveer tien gebaren. Verder beschikt 

hij over een breed repertoire van geluiden – hard, zacht, hoog, 

laag, lang en kort, in verschillende reeksen - waarmee hij 

communiceert. Onverwachte lichamelijke aanraking vindt hij 

niet prettig. Arjan heeft contact met zijn moeder, zijn (vijf) 

huisgenoten, met de deelnemers op het activiteitencentrum, 

met zijn begeleiders en met een tante. De begeleiders van 

de groep besluiten om met Arjan een project ‘netwerkver-

groting’ te beginnen. Dat doen ze onder begeleiding van een 

gedragskundige. Naast Arjan zelf doen er vier begeleiders 

mee. Ook de moeder van Arjan schuift aan. Tijdens de eerste 

bijeenkomst, waar Arjan zelf niet aanwezig is, vraagt de 

gedragskundige aan de groep om eerst eens op papiertjes te 

noteren welke relaties zij zelf hebben. Vervolgens ordenen 

ze de namen van de mensen met wie ze contact hebben: 

belangrijke mensen dichtbij, minder belangrijke mensen op 

wat meer afstand. Bij de meesten komen vrienden en bepaal-

de familieleden dichtbij. Collega’s, kennissen of buren staan 

vaak meer op afstand. In het nagesprek komt naar voren hoe 

belangrijk vriendschappen zijn voor alle aanwezigen. ‘Heeft 

Arjan een vriend?’, vraagt een van de begeleiders. Er valt een 

stilte, de aanwezigen schudden van nee. ‘Zou Arjan net als 
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wij een vriend op prijs stellen?’ vraagt de gedragskundige. On-

danks dat het lastig is om Arjan naar zijn mening te vragen, 

gaan ze ervan uit dat Arjan net als zijzelf vriendschap belang-

rijk zal vinden. Ze besluiten op zoek te gaan naar een vriend 

voor Arjan. In de volgende sessies gaan ze, diverse malen in 

Arjans aanwezigheid, in gesprek over het levensverhaal van 

Arjan. Veel verhalen komen naar voren. En passant noteren 

ze ingrediënten voor een profiel voor een vriend voor Arjan: 

houdt van ritmische bewegingen, bijvoorbeeld tijdens het 

fietsen met de rolstoelfiets, of als hij op een ligkleed tussen 

twee paarden in de manege rond wordt gereden. Hij vindt 

naar het zwembad gaan ook fijn. Arjan houdt van geluid met 

diepe tonen. Et cetera. Ze stellen uiteindelijk de volgende 

contactadvertentie op:

“Hoi, ik ben Arjan. Ik ben op zoek naar een vriend om 

leuke dingen mee te doen.

Ik ben 46 jaar oud. Ik houd erg van actieve dingen, 

paardrijden, fietsen, muziek of geluiden luisteren / 

beleven (geluiden van treinen, auto’s, sport), zwem-

men, wandelen, autorijden. Ik heb veel humor. Ik hou 

van een geintje en lach graag. Ik haal graag grapjes uit, 

maar vind het ook leuk als anderen een geintje met mij 

uithalen. Ook moet ik vaak lachen als er iets misgaat bij 

anderen. Ik kan niet goed zien, horen en bewegen, maar 

heb desondanks bijzonder veel in huis. Wat heb ik te 

bieden? Ik houd ervan om met iemand dingen te onder-

nemen. Ik laat het ook altijd duidelijk merken als ik het 

naar mijn zin heb. Ik moet dan vaak lachen. Ik hou van 

stoeien en vind dit vaak heel grappig. Tegelijkertijd vind 

ik aanrakingen ook vaak spannend, met name aan mijn 

handen, gezicht en bovenlichaam. Ik kan dit sinds een 
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tijdje beter aan, vooral als dit van tevoren aangekon-

digd wordt en ik weet dat het komt. Ik heb dus even tijd 

nodig om aan je te wennen. Contact met anderen maak 

ik meestal door middel van geluid. Dit kan door een 

gesprek te voeren, waarbij ik reageer met geluiden. Ook 

vind ik het erg grappig als je mijn geluiden nadoet.”

 

De advertentie hebben ze verspreid door het op te hangen bij 

een buurthuis, diverse kerken, bij supermarkten, bij de mane-

ge en in het zwembad. Ook is hij geplaatst in twee wijkkran-

ten. Het leidde tot drie nieuwe initiatieven. In de eerste plaats 

werd Arjan uitgenodigd voor een wekelijkse bijeenkomst 

in het buurthuis. Ook twee huisgenoten van Arjan werden 

hiervoor uitgenodigd. Daarnaast meldde zich een vrijwilliger 

om eens per maand met Arjan te fietsen. En er meldde zich 

iemand van de kerk, maar dat leverde niet meteen een match 

op. Arjan kreeg nieuwe contacten, maar een vriend kwam er 

niet. Bij de afsluitende bijeenkomst van het project was er een 

feest. De opbrengsten werden gevoerd, de verhalen gedeeld. 

Aan het einde stond er een mevrouw op. Zij werd door de 

moeder geïntroduceerd als de nieuwe vriend van Arjan. Ze 

had al kennisgemaakt met Arjan en zijn moeder en er leek 

een klik te zijn, ondanks dat deze mevrouw geen man was. 

Een half jaar later overleed de moeder van Arjan.24 

Bij het zoeken naar nieuwe contacten komt de vraag naar de 

aard van de relatie om de hoek kijken. Zijn het gelijkwaardige en 

24  Deze casus berust op een onderzoek naar netwerkvergroting bij Stichting Bartiméus. Zie: Bos, 
Gustaaf, Doortje Kal, Eline Roelofsen, Thijs Tromp, en Tineke Abma. 2018. Procesrapportage 
pilottraject Nieuwe ontmoetingen in de marge. Woerden: Reliëf. Voor een handreiking zie 
ook: Bos, Gustaaf, Doortje Kal, Eline Roelofsen, Thijs Tromp, en Tineke Abma. 2018. Nieuwe 
ontmoetingen in de marge. Handreiking voor een gezamenlijk traject om de ontmoetingsruimte 
rondom mensen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen te verkennen, uit te 
breiden en te verduurzamen. Woerden: Reliëf.
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wederkerige relaties, zelf gekozen en niet functionele relaties (het 

ideaal, vakje III in het relatiekwadrant) of zijn het al of niet zelf 

gekozen, functionele relaties waarin de een vooral de gever is en de 

ander rol van ontvanger uitvoert (vakje I in het relatiekwadrant). Of 

is het vooral familie die een rol speelt (vakje IV)?

RELATIEKWADRANT

Het is mooi als er voldoende vrijwilligers zijn om regelmatig 

bij iemand met een verstandelijke beperking op bezoek te komen 

of om hem of haar te helpen bij het opruimen van de kamer, met 

het opvouwen van de was, bij het vervoer naar de kerk, om samen 

te zwemmen of te wandelen. Maar het wordt nog mooier als het 

functionele aspect overstegen wordt en als de rolverdeling van 

gever en ontvanger inwisselbaar worden, als er iets van wederke-

righeid groeit. Op het gevaar af te generaliseren – mensen met een 

verstandelijke beperking zijn er vaak goed in om gefixeerde rolpa-

tronen te doorbreken. Zij noemen je al snel een vriend, terwijl je 

daar misschien zelf nog helemaal niet aan toe bent. Dat kan helpen 

om vaste patronen te verstoren en gelijkwaardige en wederkerige 

verhoudingen te bevorderen. Die verstoring kan ook verwarrend 

werken, zeker voor professionals.
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“Een begeleidster van een woongroep heeft onlangs een cli-

ente, een jonge vrouw met een lichte verstandelijke beper-

king en een autisme spectrum stoornis, meegenomen naar 

haar huis. Bij onze organisatie is het wel vaker de gewoonte 

om cliënten mee te nemen naar huis, dat is al heel lang zo. 

De begeleidster wilde deze cliënte graag een keer laten zien 

hoe zij woont. En ook omdat cliënte dol is op dieren en de 

begeleidster veel dieren heeft in en rondom het huis. De 

begeleidster wilde de cliënte, die verder geen contact heeft 

met haar verwanten, ook graag laten meegenieten van haar 

gezinsleven. Bij terugkomst op de groep bleek dat andere 

cliënten, allemaal met een lichte verstandelijke beperking en 

psychiatrische problematiek, ook graag een keer mee wilden 

gaan. Er ontstond onderling jaloezie onder de cliënten. Maar 

ook collega’s voelden zich onder druk gezet, omdat sommigen 

graag privé en werk gescheiden willen houden. Tot slot kwam 

de vraag naar boven of het wel ethisch verantwoord is om 

cliënten te laten proeven van een ‘gewoon’ gezinsleven, terwijl 

dit voor velen niet is weggelegd.” 

Ethische casus voor Klik ingestuurd door Rita ‘t Hart, gedragskun-

dige.25  

Hoe je met dergelijk dilemma’s moet omgaan, zal van geval 

tot geval verschillen. Hoed je er in elk geval voor om algemene 

regels op te stellen, in de trant van ‘professionals mogen nooit 

cliënten mee naar huis nemen’, ‘alle persoonlijk begeleiders dienen 

zeer terughoudend te zijn met het delen van privé-informatie met 

cliënten’ of ‘alle cliënten dienen door hun begeleiders precies 

25  Delhaas, Jan. 2014. ‘Casus: cliënten meer naar huis.’ Klik 43 (8), 12-13, https://www.klik.org/
nieuws/nieuws-item/t/casus-clienten-mee-naar-huis.
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eender behandeld te worden.’ Vanuit inclusief verhalend werken is 

van doorslaggevend belang: ‘hoe kan het verhaal van deze cliënt het 

beste voortgang krijgen en houden?’

9.  Beïnvloeden van het publieke domein 
– verhalen publiceren

Of het lukt met inclusie is niet alleen afhankelijk van mensen 

met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en belangen-

behartigers. Het moet van twee kanten komen. Er zullen plekken, 

groepen en gemeenschappen in de samenleving moeten zijn waar 

betekenisvolle ontmoetingen tot stand kunnen komen. Er zijn 

verhalen die in dit opzicht hoop geven, maar er zijn minstens 

zoveel signalen dat het helemaal niet de goede kant op gaat met 

inclusie. Onbekend maakt onbemind, dat kan een van de rede-

nen daarvoor zijn. Zijn mensen met een verstandelijke beperking 

voldoende zichtbaar in onze samenleving? Zijn hun krachtige 

verhalen voldoende bekend? Begrijpen mensen hoezeer mensen 

met een verstandelijke beperking ernaar verlangen om erbij te 

horen zonder langs een meetlat te worden gelegd? Bekendheid 

geven aan verhalen kan ook helpen om inclusie te bevorderen. 

Ook daartoe kan inclusief verhalend werken een bijdrage leveren.26  

Door bijvoorbeeld verhalen te bundelen en uit te geven of verhalen 

via websites te verspreiden. Uiteraard is het van belang om daar 

prudent mee om te gaan. De verhalen moeten zodanig bewerkt zijn 

dat ze hun doel dienen. Persoonlijke details die mensen kunnen 

26   Lootens, Dominiek. 2016. Inclusief verhalend werken met mensen met een verstandelijke 
beperking Een gids voor professionals en beleidsmakers. Met een bijdrage van Thijs Tromp. 
Antwerpen: Garant.
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beschadigen moeten verwijderd of veranderd worden. De mensen 

om wie het gaat moeten er zelf helemaal achter staan. Er bestaan 

al mooie verzamelbundels,27  krachtige persoonlijke verhalen28  en 

boeiende tijdschriften,29  maar nog altijd zijn de ervaringsverhalen 

van ouders, brusjes en mantelzorgers van mensen met een verstan-

delijke beperking in de meerderheid.30  Er kan nog meer bij!

“Door mijn verhaal te vertellen wil ik mijn ouders, die in 2019 

vijftig jaar getrouwd zijn, bedanken voor de steun die ik altijd 

heb ondervonden op mijn weg door het leven. Door mijn vele 

presentaties over het VN-verdrag wil ik lotgenoten stimuleren 

hun stem te laten horen en op te komen voor zichzelf. Ik hoop 

dat mijn levensverhaal daaraan bijdraagt.” 

Jeanet Wardenier, auteur van Overwinning op mezelf.

27   Zie bijvoorbeeld Franssen, José. 2005. Heb ik zóveel verteld? Zóveel blaadjes? Levensverhalen 
van bewoners en personeel van St. Anna. Maastricht: TIC; Kolhoven, Lisa. 2017. Tussen 
knuffels en shag. Verhalen van mensen met een licht verstandelijke beperking. Den Haag: Het 
verhalenpodium / Ministerie van Veiligheid en Justitie; Hofstede, Katy, en Evelien Rutgers. 
2018. ‘Wij zijn meer dan alleen ons IQ.’ Levensverhalen van mensen met een lichte verstandelijke 
beperking. Utrecht: Andersson Elffers Felix; Vedder, Anja, en Sandra Hogeveen, red. 2021. Mijn 
verhaal. Corona raakt ons allemaal. Harderwijk: Careander.

28   Zie bijvoorbeeld Strikwerda, Yta. 2016. Up power. Barchem: Janssen Print;  Dijk, Henk van. 2016. 
Van Boeijen los. Wolvega: in eigen beheer (beiden te bestellen bij de LFB, de belangenvereniging 
dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking, www.lfb.nu.

29   Zie bijvoorbeeld het tijdschrift Sterk van het Vlaams agentschap voor personen met een 
handicap (https://www.vaph.be/actueel/magazines) en Hallo, een tijdschrift van Philadelphia 
Zorg (https://www.philadelphia.nl/hallo)

30 Zie: https://www.patientervaringsverhalen.nl/ (een boeiende website overigens).
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Ten slotte

5
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1. Nut, dank en o ja.

We eindigen dan toch maar met de vraag naar het nut van 

inclusief verhalend werken. Wat levert het op? Wij hopen dat het 

bijdraagt aan een waardige plaats voor mensen met een verstande-

lijke beperking in onze samenleving. Zodat zij ruimte krijgen voor 

hun verhaal, met alle mooie en pijnlijke episodes. Dat ze zich thuis 

voelen op de plek waar zij wonen, werken en ontspannen. Dat ze 

erkenning krijgen voor hun bijdrage aan de samenleving en dat ze 

plekken zullen vinden waar betekenisvolle ontmoetingen kunnen 

plaatsvinden.

Graag bedank ik de deelnemers aan de leergroep ‘Inclusief 

verhalend werken’ voor hun input, kritisch meedenken en de ver-

rijking van deze benadering, in willekeurige volgorde: Elly Snater-

se, Marianne Kerremans, Aletta Blanken, Lea Heinemans, Oldien 

Voets, Nellie van der Loop, Ilona Koenen, Roucelle Pelleboer, An-

nelies van Loon, Irma Scholtens, Mieke Wagenaar, Anouk Helmich, 

Yvonne Okel, Annet Smal, Klaas Visser, Merle van Barneveld en 

Willemien de Jong en Mariëtte Sneep.

En, o ja, hoe zou het nu met Tom zijn?
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