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3INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

Wat maakt een mens gelukkig? Geld? Werk? Vakantie? Een mooi huis?

Wie goed luistert naar wat mensen gelukkig maakt, hoort bijna altijd 

iets over relaties. De band met mensen, dieren, de natuur of met God. In 

betekenisvolle relaties ligt geluk verscholen. Wetenschappelijke studies 

naar geluk bevestigen dit inzicht: het zijn betekenisvolle relaties die ons 

mensen gelukkig maken. Het belangrijkste lijkt te zijn dat je deel uitmaakt 

van een gemeenschap, waar je gekend en gezien wordt; waar je gemist 

wordt, als je er niet bent. 

“Als we dat weten, waarom zetten we dan niet alles op alles om daar 

meer van te maken?” vroeg een bestuurder in de gehandicaptenzorg zich 

hardop af. Deze routekaart over inclusief verhalend werken gaat precies 

hierover. Hoe kunnen zorgprofessionals in de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking de omgeving creëren waarin er de tijd is om 

met cliënten te werken aan betekenisvolle relaties? Het levensverhaal van 

de cliënt is hierbij het uitgangspunt. Van daaruit verkennen cliënten en 

begeleiders wat er voor de cliënt toe doet. Die informatie kan richting ge-

ven aan het bedenken en uitvoeren van acties die het leven van de cliënt 

betekenisvol maken en houden. 

Inclusief verhalend werken is een perspectief, een manier van kijken. Het 

is geen nieuwe begeleidingsmethode met extra afvinklijstjes of registra-

tieformulieren. Door anders te kijken worden kleine dingen groot, en 

onbelangrijke zaken urgent. Inclusief verhalend werken heeft invloed op 

de teamcultuur, de familiebetrekkingen, de persoonlijke begeleiding. Het 

maakt het leven meer menselijk, maar het vraagt ook om keuzes. Wat blijf 

je doen? Waar stop je mee? En wat of wie ga je meer aandacht vragen?

Deze routekaart is een handreiking ontwikkeld op basis van de adviezen 

van een praktijkleergroep van 18 zorgprofessionals uit 5 zorgorganisaties: 

Amsta, Esdegee-Reigersdaal, Dichterbij, ’s Heeren Loo en Ipse de Brug-

gen. Het voornaamste advies van deze leergroep was om een handreiking 

te schrijven voor zorgteams, en niet voor individuele zorgprofessionals. 

Inclusief verhalend werken lukt alleen als je het als team belangrijk vindt 

en gezamenlijk doet. 

Inclusief verhalend werken moet handen en voeten krijgen in de speci-

fi eke context waarin het team werkt. De onderlinge verschillen in de zorg 

INTROD U CTIE

Inclusief
verhalend

WERKEN EEN ROUTEKAART

ModuleVerhalendWerken_Def.indd   3ModuleVerhalendWerken_Def.indd   3 23-06-2022   12:3723-06-2022   12:37



4INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

voor mensen met een verstandelijke beperking zijn aanzienlijk: verschil-

len in leefsituatie, verschillen in de doelgroep, of verschillen wat betreft 

organisatiestructuur. Een team dat meer wil maken van het geluk van 

cliënten, kan dat alleen doen door zelf, in de eigen context de mogelijkhe-

den en belemmeringen in kaart te brengen. 

Vandaar dat deze routekaart niet de vorm heeft van een ‘gewone cursus’. 

Het is een routekaart voor een reis door de kamers van een huis waarin 

het goed leven is. Deze routekaart is een handreiking om op weg te gaan 

als team om te ontdekken hoe cliënten samen met vrienden, familie, 

vrijwilligers en anderen het leven op een betekenisvolle kunnen leven. 

Inclusief verhalend werken doe je met alle betrokkenen, met respect voor 

ieders eigen context en aansluitend bij de eigen teamcultuur.  

We hopen dat je als team met deze routekaart aan de slag kunt. Graag 

ontvangen we feedback op jullie ervaringen. Met vragen kunnen jullie te-

recht bij Reliëf. Onze medewerkers zijn ook graag bereid om een team te 

ondersteunen op de route naar een huis van inclusief verhalend werken. 

Dat cliënten er maar gelukkig van  mogen worden.

DOEL

De handreiking is bedoeld voor zorgteams die willen onderzoeken hoe 

je vanuit het levensverhaal een betekenisvol leven van cliënten kunt 

ondersteunen. Wij hebben de routekaart uitgebeeld in de vorm van een 

huis, met verschillende kamers. Tijdens deze training doorlopen jullie 

gezamenlijk verschillende ruimtes van het huis. In elke kamer staat een 

andere activiteit centraal: nadenken, analyseren, elkaar ontmoeten, er-

varen, anderen ontmoeten of plannen maken. In opeenvolgende teambij-

eenkomsten ontdek je wat inclusief verhalend werken is, of het bij je past 

en hoe je vanuit deze benadering cliënten kunt ondersteunen. Het is de 

moeite waard! 

ZORGTE AM S DIE DEZE RO UTEKAART
DOORLOPEN HEBBEN NA AFLOOP:

•  Een teamcultuur, waarin zij op een veilige manier persoonlijke verhalen 

met elkaar kunnen delen, met respect voor het professionele karakter 

van hun werk; 

•  Een zorgomgeving waarin aandacht voor het betekenisvolle leven van 

cliënten volop de ruimte krijgt; 

•  Een zorgomgeving waarin actief geluisterd wordt naar de (levens)verha-

len van cliënten, vanuit een houding van respectvolle nieuwsgierigheid, 

om te ontdekken en te begrijpen wat voor de cliënt van betekenis is; 

•  Een zorgcultuur die gericht is op de betekenisvolle relaties van cliënten, 

om die te ontdekken, te ondersteunen, te vergroten of te versterken; 

•  Een zorgcultuur waarin de alledaagse leefwereld van cliënten centraal 

staat en waarin de professionele ondersteuning dienstbaar is aan het 

gewone leven van de cliënt; 

•  Een omgeving waarin mensen echt gemist worden als ze er niet (meer) 

zijn; 

•  Meer werkplezier. 
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5INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

VOOR WIE?

Deze handreiking is bedoeld voor teams van zorgprofessionals in de zorg 

voor mensen met een verstandelijke beperking. 

MET WIE?

Teams die op weg gaan naar inclusief verhalend werken samen met cliën-

ten, verwanten, andere naasten, en met gespecialiseerde collega’s zoals ge-

dragskundigen, werk- en activiteitenbegeleiders of geestelijk verzorgers, 

al naar gelang dat past bij hun specifi eke situatie en doelstellingen. 

WERKWIJZE

De zorgteams kunnen deze routebeschrijving in principe zelfstandig vol-

gen en naar eigen inzicht aanpassen aan hun ambities, doelstellingen en 

mogelijkheden. Het heeft een meerwaarde om de route onder begeleiding 

van een procesbegeleider uit te voeren. Het bureau van Reliëf geeft u daar 

graag meer informatie over.
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6INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

De reis gaat beginnen. Op deze reis zul je ontdekken hoe aansluiten bij 

en afstemmen op het levensverhaal van cliënten het leven voor iedereen 

beter maakt. Dat betekent niet dat alles in het werk overhoop moet. 

Veel kan blijven bestaan, maar je gaat nieuwe accenten leggen, sommige 

dingen worden minder belangrijk en zaken die marginaal zijn, komen 

meer in het centrum te staan. De route door het huis gaat langs 14 

kamers. Na het openen van een deur kan je besluiten om de kamer in te 

gaan en daar de activiteit uit te voeren die bij de kamer past. Je kunt ook 

besluiten wat langer in een kamer te blijven dan de planning aangeeft. 

Sommige kamers kun je overslaan en je kunt altijd terug naar een kamer 

die je eerder hebt bezocht. Je begint de tocht door het huis individueel. 

Vanaf de derde kamer (de personeelskamer) is het de bedoeling dat 

collega’s, cliënten en verwanten aansluiten! Dan vervolg je de reis als 

gezelschap.

Op ontdekkingstocht!
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7INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

Deze uitspraak van Antoine de Saint-Exupéry (de auteur van De kleine 

Prins) raakt de kern. Iedere reis begint met een verlangen. Onze ver-

langens zijn de keerzijde van ons gemis. Als we dorst hebben, verlan-

gen we naar drinken, als we het druk hebben, verlangen we naar rust 

en als we ons eenzaam voelen, verlangen we naar contact. 

Waar verlangen zorgprofessionals naar? Onderzoek maakt duidelijk 

waar de grootste frustratie van zorgprofessionals zit: werkdruk. Als 

je inzoomt op de oorzaken van werkdruk, dan prijkt boven aan het 

lijstje ‘de toegenomen regeldruk en administratieve lasten.’ Hier speelt 

meer dan dat er voor hun gevoel steeds meer regels bijkomen of dat ze 

steeds meer lijstjes en dossiers moeten bijhouden. Het steekt dieper. 

Zorgprofessionals klagen erover dat zij door de ervaren regeldruk niet 

meer toekomen aan wat volgens hen de kern van hun werk is. Ge-

vraagd naar de kern van het werk, is het antwoord meestal tweeledig.

1)  Zorgprofessionals willen meer handelingsruimte hebben, om sa-

men met cliënten te kunnen beslissen hoe ze hun werk inrichten. 

Ze willen de ruimte om ook buiten de gebaande wegen te gaan. 

Of af te wijken  van door de organisatie en verzekeraars geijkte 

scenario’s. “Nu moet je bij alles nadenken of het wel mag binnen de 

indicatiestelling van de cliënt, of er vergoeding voor is, of het onder 

de Wlz, de Zvw, de Wmo valt, of dat het uit de eigen bijdrage van 

de cliënt bekostigd moet worden.” Zorgprofessionals ervaren teveel 

regelingen en systemen als een inperking van hun professionele 

deskundigheid. Systeem gaat steeds voor de waarden die we willen 

nastreven in de zorg, terwijl het andersom zou moeten zijn. 

2) Zorgprofessionals willen graag iets betekenen voor hun cliënten. 

Dat is waarom de meesten van hen voor de zorg gekozen hebben. Over 

Het voorportaal 1. 
– VERLANGEN

INTROD U CTIE

2 UUR

“Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen en vrouwen bij elkaar om hen 

bevelen te geven, om ze elk detail uit te leggen, om ze te vertellen waar ze alles kunnen 

vinden. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.” 

7
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8INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

dit motief valt veel te zeggen. Het roept onwillekeurig associaties op 

met betuttelende zorg, alsof het er in de zorg vooral om gaat dat de 

zorgprofessional zich goed voelt omdat zij iets kan betekenen voor de 

cliënt. Dat zal soms zo zijn, maar over het algemeen bedoelen zorg-

professionals dat het voldoening geeft als wat zij doen werkelijk van 

meerwaarde is voor de cliënt. Wie daarop doorvraagt, komt erachter 

dat het dan gaat om tijd en aandacht voor de cliënt. 

De beide frustraties ‘te druk’ en ‘niet toekomen aan de kern van 

de zorg’ zijn met elkaar verweven. De druk van systemen zorgt ervoor 

dat zorgprofessionals niet toekomen aan wat zij als de kern van het 

werk beschouwen. Dat is ronduit tragisch. Die systemen zijn immers 

niet bedacht om zorgprofessionals dwars te zitten. Ze zijn bedoeld om 

de kwaliteit van zorg te verbeteren, om de zorg eerlijk te verdelen, om 

de complexiteit in de zorg overzichtelijk te houden, om de verleende 

zorg goed te verantwoorden en – heel belangrijk! – om de inspraak van 

cliënten en verwanten te bevorderen. Stuk voor stuk nastrevenswaar-

dige idealen. 

Hoe kan het dan toch, dat deze regels en systemen voor een deel 

averechts uitpakken? Twee logica’s botsen in de professionele zorg 

op elkaar. De ene is de rationele logica van de beheersing. De andere 

is de morele logica van het zorgen. Zorgen draait in essentie om hoe 

mensen elkaar ondersteunen om een goed leven te kunnen leiden. 

Zorgen is dus eerst en vooral een alledaagse aangelegenheid. Het ge-

beurt voortdurend en overal: als een vriend vraagt hoe het met je is, als 

iemand je helpt om de buggy met je kind erin in de tram te tillen, als 

je voor iemand een maaltijd bereidt, als je de deur voor iemand open 

houdt of als je de pijnlijke rug van je partner masseert. Zonder deze 

zorgzaamheid zou onze samenleving onleefbaar zijn. Zorgen is het mo-

rele fundament onder ons samenleven. Door voor elkaar te zorgen los 

je niet alleen problemen op, maar betuig je ook respect aan de ander. 

In alledaagse zorg communiceer je dat de ander er voor jou toe doet. 

Dat bedoelen we met de morele logica van het zorgen: zorg is een van 

de belangrijkste manieren waarop we onze relaties vormgeven. Wie 

liefdevolle en respectvolle zorg ontvangt, voelt zich gewaardeerd. Wie 

gewaardeerde zorg verleent, voelt zich van betekenis. 

PAS OP DE PL AAT S 

•   In hoeverre herken jij deze frustratie? 

•   Wat mis jij het meest? 
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9INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

Zorg laat je zien wie en wat er voor jou toe doen. Zorg is dus niet 

primair zorgelijk, maar ontsluit de bron van het leven. In een aandachtige, 

zorgzame omgeving bloeit een mens op. Daar kun je jezelf zijn. Daar kun je 

ervaren dat je van betekenis bent voor anderen. Daar kun je samen lachen 

en genieten, klagen en rouwen, luisteren en vertellen, je ergernissen be-

spreken en je aan een ander optrekken. Daar durf je om hulp te vragen en 

hulp te ontvangen. Daar voel je je gezien maar niet bekeken, gekend maar 

niet geanalyseerd, gehoord maar niet beluisterd. Van zorg word je mens. 

PAS OP DE PL AAT S 

•   Ga in gedachten terug naar de dag van gisteren. Van wie heb jij in 
de alledaagse sfeer zorg ontvangen? Aan wie heb jij in de alledaag-
se sfeer zorg verleend? 

  •   Wat betekenen die zorgmomenten voor jou? 

•   Als je de voorgaande alinea leest, welke gevoelens roept dat bij je 
op?

•   Schijf voor jezelf eens op waar jij het meest naar verlangt in de 
praktijk van de zorg. Hoe zou de ideale zorg er voor jou uitzien? 
En voor de cliënt? Laat je niet leiden door praktische beperkingen, 
maar geef jezelf eens de ruimte om te dromen. 

PAS OP DE PL AAT S 

We zijn benieuwd naar wat je hebt opgeschreven. Jammer dat we 

niet met je mee kunnen kijken. Als het door jou opgeschreven ver-

langen aansluit bij de typering van zorg die hierboven is gegeven, dan 

raden we je aan om de reis te vervolgen. Zo niet, dan is het verstandi-

ger om deze handreiking terzijde te leggen. 
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Je bent nieuwsgierig genoeg geworden naar het vervolg. Mooi! Welkom in 

de centrale hal. In deze ruimte klinkt de volgende vraag: wat zorgt ervoor 

dat het verlangen naar betekenisgerichte zorg onder druk kan komen 

te staan? Je hebt het huis in je eentje betreden en ook deze stap kan je 

individueel zetten. Op een bord in de hal hebben we opgeschreven waar 

inclusief verhalend werken in de kern om gaat. Die tekst vind je aan het 

eind.

OPDRACHT

Voor het overgrote deel van de zorg die we ontvangen en verlenen zijn 

we (gelukkig) niet afhankelijk van deskundigen. Zorgprofessionals komen 

pas in beeld als mensen de alledaagse zorg niet meer op kunnen brengen, 

doordat het te zwaar of te ingewikkeld is geworden. Professionele zorg is 

dus afgeleid van alledaagse zorg. Wanneer professionele zorg in het spel 

komt, wordt het spannend. Dan komt er namelijk ook de andere zorglo-

gica in beeld: de rationele, instrumenteel-technische logica. Deze logica 

denkt in termen van problemen en oplossingen. Wat is de zorgvraag? 

Welke indicatie hoort daarbij? Hoe kunnen we binnen de kaders het beste 

tegemoet komen aan de zorgvraag? Wat kan de cliënt zelf, wat kan de 

familie doen, wat doet de zorgaanbieder? Hoe bewaken en verantwoorden 

we dat de afgesproken zorg ook geleverd wordt? Er is op zichzelf niets mis 

met deze logica. Dankzij deze manier van denken is de mensheid in staat 

gebleken om de meest ingewikkelde technische vraagstukken op te lossen. 

Daardoor kunnen we in auto’s rijden, op vliegvakantie gaan, beschikken 

we over medicijnen en geavanceerde rolstoelen. Maar de morele dimensie 

kan onder druk komen te staan als we de zorg eenzijdig technisch inrich-

ten. Dan kan de ziel eruit gaan, dan wordt zorg een product in plaats van 

de erkenning van elkaars waardigheid. 

Deze kwestie wordt extra spannend in de langdurende zorg, bijvoor-

beeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Vaak wordt hier 

zorg verleend in de leefwereld van de cliënt. Wat voor de zorgprofessional 

De centrale hal2. 
– WAAR GAAT
 HET OM? 

INTROD U CTIE

2 UUR
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een werkomgeving is, is voor de cliënt de leefomgeving. Of, om het 

deftig te zeggen, de morele logica van het alledaagse zorgen (de leef-

wereld van de cliënt) botst op de instrumenteel technische logica van 

de professional. De vraag is hoe deze twee zich tot elkaar verhouden. 

Wordt de wereld van de cliënt een werkplek, of voegt de professional 

zich in de alledaagse leefwereld van de cliënt? Is het contact tussen 

professionals en cliënten vooral functioneel, verantwoord vanuit sa-

men opgestelde doelen in het ondersteuningsplan? Of lijkt het contact 

meer op die tussen deelnemers aan een gemeenschap (een soort van 

bekenden, vrienden of familie), waarin professionals ook over per-

soonlijke, niet per se nuttige dingen spreken met cliënten. Welke stijl 

wordt dominant? Wie past zich aan wie?

Als zorgprofessional zul je deze spanning herkennen. Je hebt in 

je opleiding meegekregen hoe je moet refl ecteren op afstand en nabij-

heid in het contact met cliënten. Zoeken naar de juiste balans tussen 

beide is van belang. (Tussen haakjes, je hoort nooit iets over dat cli-

enten ook moeten leren om met mensen om te gaan die voortdurend 

afwegen hoe dichtbij ze bij hen kunnen, moeten of mogen komen. Dat 

is merkwaardig omdat we weten dat cliënten het soms behoorlijk lastig 

vinden om met professionals om te gaan.) Inclusief verhalend werken 

gaat deze spanning tussen afstand en nabijheid niet oplossen. Het is 

echter wel een poging om vanuit een ander perspectief naar dat span-

ningsveld te kijken. Meer vanuit de ogen van cliënten naar de wereld 

van de professionele zorg, dan andersom. Op zoek naar professionele 

nabijheid in plaats van professionele distantie. 

In professionele zorgverlening gaat de aandacht sterk uit naar de 

systemische elementen van de zorg. Methodiek, methoden, instru-

menten, kaders van de zorgaanbieder, kaders van het zorgkantoor, 

juridische kaders bepalen in hoge mate de manier waarop de zorg voor 

cliënten vorm krijgt. Om tegenwicht te bieden aan die druk, hebben 

we inspraak en medezeggenschap geregeld, via cliëntenraden, partici-

patieraden en bewonersbesprekingen. Daarnaast bespreken professio-

nals met cliënten hoe hun zorg eruit moet komen te zien. Als cliënten 

dat zelf niet zo goed kunnen, dan regelen we belangenbehartiging. 

Daarnaast werken we met concepten als ‘cliënt centraal’ of ‘persoons-

gerichte zorg’. Daarmee drukken zorgaanbieders en professionals uit 

dat zij zich ervan bewust zijn dat de belangen van de organisatie en van 

de professionals helaas te vaak voorop staan. Om het benodigde tegen-

wicht te bieden, corrigeren ze dat met deze concepten. Iedereen kent 

de geijkte slogans waarmee zorgaanbieders zich als ‘uniek’ profi leren: 

PAS OP DE PL AAT S 

•   Als je naar je eigen werkomgeving kijkt, hoe is de verhouding 
tussen niet-functionele contacten met cliënten en het 
functionele, methodisch werken? 

•   Wat is het meest sturend in jouw werk?
•   Moet de cliënt zich aanpassen aan de professional of andersom? 
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12INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

PAS OP DE PL AAT S 

•   Wat roept deze analyse bij jou op? Herkenning, weerstand, 
ergernis? Denk even na over je reactie en probeer te bedenken 
waar die door veroorzaakt wordt.

Op een bord in de hal van het huis staat onderstaande tekst. Lees 
deze eens zorgvuldig door. Streep desgewenst aan wat je aan-
spreekt, wat vragen oproept, of wat je eraan ergert.

Als deze omschrijving van inclusief verhalend werken je aanspreekt, laat 
deze dan eens lezen aan een collega. Vraag je collega of die er wat in ziet 
om dit met het hele team te bespreken. Praat er een keer over met elkaar. 
Kijk samen in de spiegel van de hal van jullie huis. Willen jullie samen de 
andere kamers van het huis ontdekken? 

“Wij zijn er voor u!” “Wij ondersteunen en stimuleren de eigen regie van 

de cliënt.” De zorgaanbieder spreekt hier een intentie uit. Maar er zijn 

maar weinig zorgaanbieders die in hun beleidstukken de cliënt de regie 

geven: “jullie zijn er voor ons”. Zorgaanbieders en professionals spannen 

zich enorm in om cliënten inspraak te geven, en dat is goed en heel erg 

nodig. Tegelijkertijd bevestigt het ook het machtsverschil en de domi-

nantie van het professionele perspectief. Zelfs de inspraak wordt door de 

machtige partij geregeld en maakt daardoor deel uit van de systemische 

wereld van de zorg. 

“Inclusief verhalend werken gaat over de vraag hoe het leven van 

de cliënt op een betekenisvolle manier vorm krijgen in het alledaagse 

leven. Hoe kunnen zorgprofessionals, die met de cliënten een band 

aangaan, samen met de cliënt werken aan die vormgeving? Daarbij 

komt de betekenisvolle leefwereld van de cliënt op de eerste plaats 

en de functionele logica van professionals op de tweede. Elkaar leren 

kennen is hiervoor de sleutel. Het levensverhaal vormt de ideale 

toegangspoort om elkaar te leren kennen. Door te luisteren naar de 

verhalen van de cliënt kun je ontdekken wie en wat voor haar of hem 

van betekenis is. Welke betekenis bepaalde mensen, dieren, gebeur-

tenissen, activiteiten of dingen voor haar of hem hebben. Met behulp 

daarvan kun je de cliënt ondersteunen om deze betekenisvolle relaties 

te onderhouden, te versterken en om nieuwe relaties aan te gaan. Op 

die manier draagt de zorgprofessional eraan bij dat er plaatsen en 

groepen ontstaan waar iemand echt gemist wordt als zij of hij er niet 

is.”
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13INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

De personeelskamer 3. 
– PAST HET 
BIJ ONS?  

2 UUR

Je bent nu bijna aangekomen in de kamer waarin je als team besluit of 

je met inclusief verhalend werken aan de slag wilt gaan of niet. Deze 

overweging doe je in de personeelskamer. 

Vooraf is het belangrijk om je motief helder voor ogen te hebben. 

OPDRACHT

Ga er vooral mee aan de slag: 

1) als je wilt bijdragen aan een betekenisvol leven van cliënten; 

2)   als je zin hebt om de betekenisgeving van cliënten als uitgangspunt 

te nemen in het werk; 

3) als je dit samen met collega’s wilt en kunt doen; 

4)  als je ervan overtuigd bent dat cliënten en verwanten er ook voor 

voelen. 

Zet het niet in: 

1)  als middel om de kwaliteit van zorg wilt verbeteren. Kwaliteit van 

zorg is een begrip uit de afvinkwereld. Als je al iets wilt verbeteren 

dan is het de kwaliteit van bestaan van cliënten. Maar ga dit alsje-

blieft niet meten en maak daar ook geen afspraken over met een de 

directie of met het zorgkantoor. Doe het met hart en ziel, en niet om 

het eff ect; 

2)  als je de communicatie of de sfeer in het team wilt verbeteren, of de 

bejegening van cliënten. Inclusief verhalend werken kan inderdaad 

als neveneff ect hebben dat de verhoudingen verbeteren, maar dat 

moet niet het primaire doel zijn. Inclusief verhalend werken is geen 

instrument om communicatieproblemen op te lossen. Het is een 

benadering gericht op het vergroten van menselijkheid in de profes-

sionele zorg. 

INTROD U CTIE
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14INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

Het kan best wel eens zijn dat het introduceren van inclusief 

verhalend werken – zeker in het begin – leidt tot schuren en wrijven. 

Daarom is het beter om met inclusief verhalend werken te beginnen 

als het team goed in zijn vel zit. Een team dat kampt met spanningen of 

veel personeelswisselingen is minder geschikt. 

Hoe kom je erachter of inclusief verhalend werken iets is voor 

jouw team en voor jouw cliënten? Hieronder staan twee werkvormen 

die je daarbij kunnen helpen. 

A) MAAK EEN F OTO VAN DE ZIEL VAN HET TE AM 

Een ziel is als de sfeer in een huis. Je kunt haar niet zien, maar 
zij toont zich wel. Bijvoorbeeld in de verhalen van jou en jouw 
collega’s. Wat krijgt de nadruk in die verhalen? Waar zit het 
plezier, de trots, de verwondering en de hoop? Waar zit de 
verontwaardiging, het verdriet, de angst of de frustratie? Als in 
de ziel van jouw team iets doorklinkt van het verlangen naar 
wederkerig contact, van het genieten van de band met elkaar, van 
samen lachen en samen huilen, dan is kans groot dat jouw team al 
lang bezig is met inclusief verhalend werken. Je bent er dan klaar 
voor om er meer van te maken.

Zo maak je een foto van het team:

1)  Ieder teamlid schrijft drie korte verhalen op (dit kun je ook thuis 

voorbereiden en het mag ook in steekwoorden). 

a.  Wat was in de afgelopen 2-3 weken een mooie, bijzondere of 

betekenisvolle ervaring op het werk? 

b.  Wat is het mooiste dat je de afgelopen 2-3 weken hebt gekre-

gen van een cliënt? 

c.  Wat heeft je de afgelopen het meest verontwaardigd? 

2)  Deel deze verhalen met elkaar. In een groter team kun je dit doen 

in subgroepen. 

3)  Als alle verhalen gedeeld zijn, probeer dan de waarden te for-

muleren die kenmerkend zijn voor jullie team. Welke waarden 

komen in de verhalen vaak naar voren? Bij de verontwaardigings-

verhalen moet je de waarde even omklappen. Bijvoorbeeld als je 

je ergert aan ‘haast’, dan is ‘geduld’ mogelijk de positieve waarde. 

4)  Presenteer deze waarden aan elkaar en noteer ze op een fl ap. 

Dat is de foto van de ziel van het team. 

2,5 UUR
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15INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

5)  Maak een globale analyse: 

a.  Welke waarden zijn de belangrijkste? 

b.  Worden deze waarden ook gedeeld door cliënten en verwanten? 

c.  Welke waarden staan onder druk? 

d.  Welke nastrevenswaardige waarden ontbreken? 

e.  Zijn er taboes, dat wil zeggen, hoe sociaal wenselijk is wat er 

staat. Wat is wel degelijk van waarde maar komt niet aan bod? 

6)  Wat zegt dit over jullie team? Zijn jullie klaar voor inclusief ver-

halen werken?

B) WORKSHOP ‘INCLUSIEF VERHALEND WERKEN’

Nodig iemand uit om een workshop te verzorgen over inclusief 
verhalend werken. In die workshop kun je als team de vraag 
bespreken of deze benadering iets voor jullie team is. Je zou 
iemand kunnen benaderen uit je eigen organisatie, die al 
ervaring heeft met inclusief verhalend werken, of iemand uit de 
leergemeenschap die deze manier van werken heeft voorbereid 
of een medewerker van Reliëf. De workshop kan in plaats van 
werkvorm A) plaatsvinden, maar werkvorm A) kan ook deel 
uitmaken van de workshop.

2,5 UUR
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16INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

Na dit onderzoek van de ziel, is het goed om even frisse lucht te halen. 

Om diep adem te halen en de balans op te maken. Je gaat naar buiten 

naar de tuin van het huis. Voel de aarde, kijk eens omhoog, kijk eens 

naar het huis, kijk eens naar de mensen om je heen. Wat voel je? Wil 

je aan de slag met de inclusief verhalende benadering? Bespreek met 

elkaar waarom je dit wilt, waarom dit bij jullie als team past, waarom 

je denkt dat jullie dat kunnen en welke knelpunten je op voorhand al 

ziet? 

Op de tuintafel ligt een dummy, een onbeschreven boek. Dat is 

jullie logboek ‘Inclusief verhalend werken’. Als je besluit om door te gaan 

noteer daarin dan de antwoorden op bovengenoemde vragen. Dit 

logboek vul je na iedere sessie verder aan. Je kunt er natuurlijk ook 

inzichten en vragen van het team in noteren.

Ga weer naar binnen toe en ga door naar de volgende kamer.

De tuin4. 
– GAAN WE 
ERVOOR?

1,5 UUR

INTROD U CTIE
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17INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

Het atelier5. 
– EERSTE 
VERDIEPING

2 UUR (excl. voorbereiding)

Gefeliciteerd! Je gaat als team met inclusief verhalend werken aan de 

slag. Samen betreed je vandaag de trap naar het atelier op de eerste 

verdieping. In het atelier, waar de zon warm en krachtig door de ramen 

van de grote balkondeuren naar binnen schijnt, ga je ontwerpen hoe 

voor jullie inclusief verhalend werken eruit kan zien.

OPDRACHT

Lees ter voorbereiding op de deze teambijeenkomst hoofdstuk 1 en 2 

uit het boek Inclusief verhalend werken.

Bespreek tijdens de bijeenkomst deze twee hoofdstukken met elkaar. 

1) Wat spreekt je aan? 

2) Wat roept vragen op? 

3) Wat begrijp je niet? 

4) Welke ideeën en associaties komen nu al bij je boven? 

5)  Hoe zou je voor jullie als team het doel van dit traject dat je aan-

gaat formuleren? 

6) Wat heb je voor het vervolg nodig om hiermee verder te gaan? 

a. Faciliteiten 

b. Ruimte 

c. Geld 

d. Samenwerking met andere professionals 

Maak van de bespreking een verslag en neem die op in jullie logboek.

Plan de volgende meeting.

INTROD U CTIE
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18INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

De kapel 6. 
– VERHALEN 
DELEN (1)

2 UUR (excl. voorbereiding)

Er is een bijzondere kamer in dit huis, de kapel. In een kapel is er 

ruimte voor het heilige. Vandaag ga je met elkaar naar de kapel. Je gaat 

aan de slag met het delen van persoonlijke verhalen. Je doet dat met 

behulp van de Verhaalcirkel. De Verhaalcirkel is een instrument waar-

mee je op een laagdrempelige manier het levensverhaal of delen ervan 

met een ander kunt verkennen. 

Lees ter voorbereiding op de teambijeenkomst hoofdstuk 3 uit het 

boek Inclusief verhalend werken. Noteer voor jezelf wat het belangrijkste 

verschil is tussen feit en betekenis. 

Lees ook alvast de bijlage over De Verhaalcirkel door. Je vindt die aan 

het slot van deze routekaart.

OPDRACHT

Maak tijdens de teambijeenkomst groepen van 2 personen. Een van 

beiden neemt de rol van verteller op zich, de andere is de luisteraar. 

Neem ongeveer een half uur per persoon, een uur dus per tweetal. 

Besteed telkens ongeveer 10 minuten aan het opnoemen van relevante 

feiten uit het levensverhaal. Dit kan uiteraard niet volledig zijn en dat 

hoeft ook niet. Besteed na deze 10 minuten 15 minuten aan een gesprek 

over de betekenis van die feiten. In de laatste 5 minuten bespreek 

je samen waar je rekening mee moet of wilt houden op basis van de 

benoemde betekenissen. Draai daarna de rollen om, of maak nieuwe 

koppels. 

INTROD U CTIE
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19INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

E VALUEER DE OEFENING GEZAMENLIJK. 

1.  Hoe was dit om te doen? 
2.  Bij het vertellen van welke onderwerpen voelde je je kwetsbaar? 
3.  Vond je de setting veilig genoeg om daarover te vertellen? 
4.  Heb je bewust bepaalde feiten en betekenissen naar voren 

geschoven? 
5.  Zijn er onderwerpen die je bewust niet hebt gedeeld (je hoeft 

dat uiteraard niet expliciet te maken). 
6.  In welke mate zijn jouw ervaringen representatief voor wat 

een cliënt zal ervaren als je met haar of hem een sessie met de 
Verhaalcirkel gaat doen? 

7.  Waar moet je goed op letten als je dit met cliënten gaat doen? 

Noteer de aandachtspunten in het logboek ‘Inclusief verhalen werken’. 
Plan de volgende meeting.
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De gemeenschapsruimte7. 
– ONTMOETING 
MET CLIËNTEN, 
VERWANTEN 
EN ANDERE 
BETROKKENEN

2 UUR (excl. voorbereiding)

Omdat inclusief verhalend werken een benadering is die alleen lukt als 

zij gedragen wordt door alle betrokkenen, is het nodig om het draag-

vlak te verkennen. Dat kan door een ronde-tafel-ontmoeting te houden 

met cliënten, verwanten en andere naasten van cliënten. Jullie hebben 

als team al naar elkaar uitgesproken dat je deze kant op wilt. Maar, 

alleen als cliënten vinden dat inclusief verhalend werken ook voor hen 

een aantrekkelijke en begaanbare weg is, kan het licht op groen. Aan 

cliënten stellen jullie daarom de vraag, zien jullie het ook zitten om 

een hoofdrol te gaan spelen in onze zoektocht naar wat het leven goed 

maakt en hoe zorg daaraan kan bijdragen? 

Deze activiteit vindt plaats in de gemeenschappelijke ruimte van het 

huis. In die ruimte staat een grote ronde tafel, waar plaats is voor alle 

deelnemers aan de ontmoeting. Niemand zit aan het hoofd, iedereen is 

gelijkwaardig, alle stemmen gelden. 

OPDRACHT

Tijdens de ronde-tafel-ontmoeting komen (minstens) de volgende 

onderwerpen aan bod: 

1)  Wat jullie als team voor ogen staat: dat je met elkaar een bijdrage 

wilt leveren aan het goede leven; 

2)  Wat bij het goede leven hoort: wie en wat ertoe doen. Hoe dat is 

voor iedere deelnemer persoonlijk;

3)  Hoe we daar samen meer van kunnen maken; 

4)  Of we dat met elkaar zien zitten? 

INTROD U CTIE
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21INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

Benoem de benadering waarvoor je het draagvlak wilt verkennen 

niet als ‘inclusief verhalend werken’. De term dekt weliswaar de lading, 

maar is behoorlijk abstract en kan daardoor onbedoeld misverstanden 

oproepen. Introduceer het liever met zinnen als ‘waar draait het om in 

het leven?’, ‘wie zijn voor jou belangrijk?’, ‘wat is jouw verhaal?’, ‘is er 

ruimte voor jouw verhaal?’ of ‘voel je je gehoord en gezien?’. Als je de 

ontmoeting inclusief vormgeeft en ruimte maakt voor verhalen, hoef je 

het term ‘inclusief verhalend werken’ niet te gebruiken. Het gebeurt in 

de praktijk. 

Hoe je de ronde-tafel-ontmoeting precies vorm geeft, hangt 

af van wie er meedoen. Wat past het beste bij de deelnemers? Voor 

sommige cliënten of bewoners is misschien een gesprek niet de beste 

manier waarop je deze ontmoeting vormgeeft. Dan is een rustig 

ontmoetingsmoment, met communicatievormen waar de deelnemers 

vertrouwd mee zijn beter geschikt. Voor anderen is het mogelijk prettig 

om niet in een grote groep over deze vragen te communiceren, maar 

dat te doen in kleinere groepjes. Weer anderen willen er graag een ver-

want, vrijwilliger of vriend bij hebben. Jullie weten vast een geschikte 

setting in de ontmoetingsruimte te creëren.

Omdat het een belangrijke ontmoeting is, is het ook van belang 

de ontmoeting aantrekkelijk te maken, met een warm welkom, lekker 

eten en drinken en een goede sfeer.

AD 1. WAT JE VOOR OGEN STAAT.

AD 2. WAT EN WIE DOEN ERTOE VOOR MIJ? 

Begin met de aanwezigen te vertellen wat jullie als team van 
begeleiders belangrijk vinden in het leven, in dat van jezelf en 
waarvan je denkt of weet wat de cliënten of bewoners met wie je 
werkt belangrijk vinden. Afhankelijk van de favoriete manier van 
communiceren van de deelnemers kun je er ook voor kiezen om 
het statement te zingen of met platen of foto’s te illustreren.

Daarna komen de andere deelnemers aan bod. Wie en wat doen 
ertoe in hun leven? Waar word je blij van, wie maakt je gelukkig, 
waar verlang je naar, wie zou je nooit willen missen en wie mis 
je juist? Maak aan het begin duidelijk dat niemand verplicht is 
om iets te delen. Iedere deelnemer bepaalt zelf wat zij of hij wil 
vertellen of wat liever voor zichzelf wil houden. Spreek af dat wat 
in de kring wordt verteld, binnen de kring blijft. 
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Hoe je dit onderdeel vormgeeft, hangt eveneens af van wie er 

mee doen. Deelnemers kunnen foto’s laten zien van wie voor hen 

belangrijk zijn, ze kunnen het op papier tekenen of schrijven of ze kun-

nen erover vertellen. Voor sommige deelnemers is het prettig als een 

ander, die ze goed kennen en vertrouwen, het woord doet. Als er naast 

cliënten ook verwanten of andere naasten aanwezig zijn, kunnen zij dit 

voor zichzelf invullen. Ook de aanwezige begeleiders doen mee. Als je 

het prettig vindt om dit onderdeel te laten begeleiden kun je daar bij-

voorbeeld een geestelijk verzorger of een gedragskundige voor vragen. 

Van tevoren is het moeilijk in te schatten hoeveel tijd je hiervoor nodig 

hebt. Dat hangt af van wat de deelnemers aankunnen. Het hoeft in elk 

geval niet volledig te zijn, het gaat erom dat je het thema ‘wie en wat er 

voor mij toe doen’ hebt aangeraakt. 

Noteer de belangrijkste uitkomsten in het logboek ‘Inclusief verhalend werken’.

Plan de volgende meeting. Die vindt weer plaats in het atelier.

AD 3. HOE KUNNEN WE ER MEER VAN MAKEN?

AD 4.  ZIEN WE DIT ZIT TEN? 

De deelnemers hebben stilgestaan bij wat het leven voor hen tot 
een goed leven maakt. Ze hebben daarvan een glimp, of meer dan 
dat, bij elkaar gezien. Hoe zorg je ervoor dat deze betekenisvolle 
anderen, dingen, gebeurtenissen, plekken, liefhebberijen of 
activiteiten gepaste aandacht krijgen. Dat ze niet ondersneeuwen 
in het gedoe van alledag. Dat het zelfs gaat lukken om er meer van 
te maken? Dat is de vraag van dit onderdeel. De ideeën hierover 
hoeven niet te leiden tot een uitgewerkt plan, globale suggesties of 
voorzetjes zijn voldoende. 

Stel ten slotte vast of de wil er is om met elkaar inclusief 
verhalend te gaan werken. Zat er energie in de het programma, 
of was het duwen en trekken? De meeste deelnemers zullen dat 
wel aanvoelen. Je kunt het ook bepalen met een applausmeter of 
door te vragen door met de hand aan te geven hoeveel energie of 
enthousiasme er was. 
Sluit de bijeenkomst af door alle deelnemers de ruimte te geven 
nog iets te zeggen of op een andere manier te communiceren. 
Maak duidelijk wat de volgende stappen zijn die je gaat zetten en 
hoe je de betrokkenen op de hoogte houdt.
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Vandaag ga je in het atelier verder met het ontwerp. Jullie hebben veel 

gehoord van de direct betrokkenen. Welke beeld van de toekomst komt 

jullie voor ogen? Wat hebben jullie in huis om dat beeld in de komende 

maanden werkelijkheid te laten worden? Wat en wie heb je hiervoor 

verder nodig?

Lees ter voorbereiding op de volgende teambijeenkomst hoofdstuk 4 

uit het boek Inclusief verhalend werken.

Bespreek dit hoofdstuk met elkaar in een teambijeenkomst.

1) Wat spreekt je aan? 

2) Wat roept vragen of weerstand op? 

3)  Wat zijn ervaringen in je eigen werk die aansluiten bij wat in dit 

hoofdstuk beschreven wordt? 

4) Waar liggen de aanknopingspunten? 

5)  Wat moet er in de komende tijd ontwikkeld worden om verha-

lend werken ook echt inclusief te laten zijn? 

Noteer de uitkomst van het gesprek in het logboek ‘Inclusief verhalend werken’ 

Wie heb je nodig?

Bespreek vervolgens of je het, al in dit stadium, nodig vindt om een 

meeting te beleggen met andere collega’s, zoals gedragskundigen, 

geestelijk verzorgers, activiteitenbegeleiders, werkbegeleiders of ma-

nagers. Als dat zo is, bedenk wie je zou willen uitnodigen, wanneer en 

wie deze meeting voorbereidt. Maak in de uitnodiging al duidelijk wat 

je voor ogen staat. Zie meer hierover in de volgende paragraaf. Of je 

de activiteit in de volgende kamer wilt uitvoeren, is facultatief. Zij kan 

Het atelier8. 
– WAT HEBBEN 
WE IN HUIS? 

2 UUR (excl. voorbereiding)

INTROD U CTIE
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eventueel ook in een later stadium gepland worden. De praktijk leert 

dat het helpt om zo snel mogelijk alle betrokkenen mee te nemen in je 

plannen. 

Spreek af wanneer je met wie (cliënt en eventueel anderen) een 

sessie met de Verhaalcirkel wilt gaan doen in de kapel (zie stap 10). Het 

mooiste is als ieder teamlid bij zo’n sessie betrokken kan zijn 

Plan meteen ook het gesprek waarin je als team terugblikt op de 

ontmoetingen in de kapel.
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Personeelskamer 9. 
– GESPREK MET 
DESKUNDIGEN 
(FACULTATIEF)

Voor inclusief verhalend werken kan het belangrijk zijn om gespeci-

aliseerde collega’s met wie je als team samenwerkt tijdig mee te laten 

denken. Wanneer je het huis voor ogen hebt denk dan aan iemand 

die nodig is om op juiste wijze de volgende verdieping te bereiken als 

team. 

Denk aan gedragskundigen, geestelijk verzorgers, de medewerkers van 

dagbesteding of de dagopvang. 

Aan specialisten worden dikwijls aspecten van de zorg voor 

cliënten uitbesteed. De gedragskundige observeert de cliënt die zich 

agressief uit, zich terugtrekt, panisch reageert op insecten of geob-

sedeerd is door seks. Soms gaat zij met de cliënt zelf aan de slag, in 

andere gevallen adviseert zij begeleiders hoe ze de cliënt en medecli-

enten goed kunnen ondersteunen. Voor levensvragen, godsdienstige 

aangelegenheden, het levensverhaal, zingevingsproblemen of rouw om 

een geliefde wordt de geestelijk verzorger ingeschakeld. En voor een 

zinvolle dagbesteding zijn er de deskundigen in de werkplaats of het 

atelier. 

Rol deskundige

Inclusief verhalend werken gaat deze aanpak in zekere zin ontregelen 

en normaliseren. Een voorbeeld: rouw is geen probleem, ook geen zin-

gevingsprobleem, maar deel van het gewone leven, zij het ingrijpend. 

Ook verstoorde rouw, zoals dat heet, komt zo vaak voor, dat het ook 

als redelijk normaal gezien kan worden. Rouwdeskundigen hebben de 

afgelopen jaren keer op keer benadrukt hoe uniek elk rouwproces is 

en hoe het zijn eigen loop kent. Dat geldt ook voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Vanuit de inclusief verhalende benadering 

proberen we ook lastige of moeilijk te begrijpen zaken zolang mogelijk 

als deel van het voortgaande verhaal van de cliënt te blijven zien. Wat 

betekenen de emoties en het gedrag van de cliënt in de context van 

INTROD U CTIE
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het eigen verhaal, met wie zou degene om wie het gaat daarover willen 

of kunnen communiceren? Dit geldt niet alleen voor rouw, maar ook 

voor zogenaamde gedragsproblemen of stoornissen. Met het woord 

‘zogenaamd’ bedoelen we niet te zeggen dat het probleem ‘niet echt’ of 

‘overdreven’ is. Maar wel dat er door het woord probleem of stoornis 

iets in gang wordt gezet wat vervreemdend kan werken: het probleem 

kan zodanig los komen te staan van de persoon, dat de mens achter 

het probleem verdwijnt. Als het probleem vervolgens ook nog eens 

opgelost moet worden, kan dat vervreemdend werken. 

Inclusief verhalend werken probeert oog te houden dat – ook bij 

lastige kwesties – er een mens is die anderen iets duidelijk wil maken, 

van betekenis wil zijn. Hiermee wil ook niet gezegd zijn dat het vooral 

de zijn, zoals specialisten gedragskundigen, AVG’s, coaches, geestelijk 

verzorgers of activiteitenbegeleiders die lijden aan eenzijdig pro-

bleemgeoriënteerde benadering. Integendeel, vaak zijn het juist deze 

professionals die oog hebben voor het belang van het gewone leven, 

betekenisvolle relaties en een zinvolle daginvulling. Juist vanwege de 

gezamenlijke belangen is samenwerking niet alleen essentieel maar 

ook kansrijk. 

Er is ten slotte nóg een reden om de samenwerking met specialis-

ten te zoeken. Om je als team scherp te houden in het proces richting 

inclusief verhalend werken, kun je hun ook vragen om je daarin te 

helpen. Als critical friends of als coach.
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OPZET VAN DE MEETING MET DE DE SKUNDIGEN

Voor de meeting kun je onderstaand programma gebruiken. 

•   Opening en welkom
•   IJsbreker: ‘Welke ontmoeting maakte deze dag voor jou bete-

kenisvol?’ Noem alleen de persoon en de context van de ont-
moeting, anders duurt het te lang en er mag ook iets te raden 
overblijven. 

•   Doel: vertel wat je voor ogen staat. Dat je graag inclusief verha-
lend wil gaan werken, vanuit wat van betekenis is voor cliënten 
en relatiegericht. Dat je zoekt naar partners om dit op te zetten 
/ verder uit te bouwen. En dat je graag aan het einde wilt weten 
of zij de beoogde partners zijn. 

•   Maak duidelijk waarom je zo  wilt werken. 
•   Geef aan waarom samenwerking met de genodigden volgens 

jullie belangrijk is. 
•   Vragenronde: Hoe kijken de specialisten er tegenaan? Zijn ze er 

voor in? Zien zij het zitten? Past het bij hun visie? Welke vragen 
roept het op? 

•   Inventariseer de suggesties van de specialisten: wat is volgens 
hen nodig, wat heeft prioriteit, waar te beginnen, hoe kun je 
het beste samenwerken? 

•   Welke afspraken maak je voor het vervolg? 

In dit stadium zal veel nog niet concreet gemaakt kunnen worden. 
Dat is niet erg. Het gaat in deze meeting gaat om te aftasten van 
raak- en draagvlak.

2 UUR
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Je gaat vandaag weer naar de kapel. Dit keer, gevoelig geworden voor 

wat het delen van verhalen ons brengt en met ons doet, ga je in gesprek 

met een cliënten over haar of zijn verhaal. 

A.  Voer een sessie met de Verhaalcirkel uit met een cliënt, zie de 

bijlage aan het slot van de routekaart.

B. Beantwoord na afl oop de volgende vragen:

1)  Waarom heb je deze cliënt benaderd? 

2)  Wat waren van tevoren je verwachtingen? 

3)  Wie waren erbij betrokken? Waarom heb je met de cliënt 

voor deze samenstelling gekozen? 

4)  Wat heeft je geraakt in het verhaal van de cliënt? 

5)  Wat is voor de cliënt van betekenis? 

6)  Waar liggen verlangens van de cliënt? 

7)  Waren er momenten van wederkerigheid of van rolomkering? 

8)  Hoe ga je verder? 

9)  Wat deel je met collega’s, waarom en hoe heb je dat afgestemd 

met de cliënt? 

C.  Bespreek met je collega’s je ervaringen met de Verhaalcirkel. 

Uiteraard doe je dit niet in de kapel, maar in de personeelskamer 

of in het atelier.

1)  Wat heb je ervan geleerd? 

2)  Vind je het een bruikbaar instrument, of zou je het liever 

anders aanpakken? Zo ja, hoe? 

3)  Wat heb je voor het vervolg nodig? 

Noteer de uitkomsten in het logboek ‘Inclusief verhalend werken’.

Plan de volgende meeting. Deze vindt weer plaats in het atelier.

De kapel10. 
– VERHALEN 
DELEN (2)

INTROD U CTIE
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29INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

Na al deze verkennende activiteiten is het tijd om jullie ambitie te 

formuleren en jullie eigen visie op inclusief verhalend werken. Daar-

voor ben je vandaag weer in het atelier. De deuren van het balkon staan 

open. Vanaf het balkon heb je een weids uitzicht. Wat zie je? 

OPDRACHT

1.  Breng onder woorden wat jullie teamvisie is op inclusief verhalend 

werken. De visie is wat je voor je ziet als je naar de toekomst kijkt. 

Hoe ziet het leven en werken er op de plek uit waar je werkt. Wat is 

de sfeer, de cultuur, de manier van werken. Hoe komt het betekenis-

volle leven van cliënten daarin tot bloei? 

2.  Welk ambitie formuleer je voor je team? Hoe snel wil je je visie 

realiseren? 

Wat een vergezicht! Mooi om zo naar de toekomst te kijken. 

Ga nu weer naar binnen, neem je ontwerp erbij en teken het verder in.

3.  Wat zijn op het eerste gezicht de voorwaarden die nodig zijn wat 

betreft: 

a. Teamsamenstelling 

b. Teamcultuur en leiderschap 

c. Locatie 

d.  Contact met andere leidinggevenden, specialisten en andere 

belangrijke partijen 

e. Budget 

f. Scholing 

Het atelier11. 
– AMBITIE 
EN VISIE

INTROD U CTIE
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30INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

4.  Spreek daarna af hoe de rolverdeling zal zijn in de komende maan-

den: 

a.  Wie heeft de regie? 

b.  Wil je een beroep doen om externe begeleiding? Je kunt ook een 

gedragskundige of een geestelijk verzorger uit de eigen organisa-

tie hiervoor benaderen.

c.  Wie houdt de stand van zaken bij? 

d.  Wie doet de communicatie? 

5.  Plan voor de komende 6 maanden voor iedere maand een teambij-

eenkomst in van ca. 2 uur. Voor de eerste bijeenkomst heb je een 

dagdeel nodig. 

Noteer de uitkomsten in het logboek ‘Inclusief verhalend werken’.

Als je het als team nodig vindt om eerst met elkaar aan de teamcultuur te 

werken, voordat je aan ‘het echte werk’ te beginnen ga dan naar stap 12. Als 

jullie dat niet nodig vinden, ga dan meteen door naar stap 13.

Plan de volgende meetings. Die vinden plaats in de gemeenschapsruimte.

ModuleVerhalendWerken_Def.indd   30ModuleVerhalendWerken_Def.indd   30 23-06-2022   12:3723-06-2022   12:37



31INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

Een passende teamcultuur is van belang voor het welslagen van het 

vormgeven aan een inclusief verhalende benadering. Het spreekt voor 

zich dat als je als team onvoldoende openheid, vertrouwdheid ervaart 

of als de bereidheid tot samenwerking er niet echt is, dat het dan lastig 

zal worden om dit voor cliënten wel te bieden. Er kunnen allerlei 

redenen zijn waardoor de teamcultuur (nog) niet geschikt is om met 

inclusief verhalend werken aan de slag te gaan. Er kunnen bijvoorbeeld 

veel personeelswisselingen zijn geweest, of er zijn vacatures waardoor 

de werkdruk te groot is. Het kan ook zijn dan de gevraagde openheid 

(het meer delen van persoonlijke verhalen) botst met opvattingen in 

het team over ‘professionaliteit’. 

OPDRACHT

Deze facultatieve teambijeenkomst kun je gebruiken om deze vragen te 

verkennen. 

1)  Hoe zou je de teamcultuur willen typeren? Wat is de sfeer? Fami-

liair, zakelijk, relatiegericht, taakgericht, netwerkgericht, blauw, 

rood, geel of groen, behoudend of innovatief? 

2)  Welke waarden kernmerken de teamcultuur? Openheid, respect-

volle nieuwsgierigheid, eerlijkheid, transparantie, samenwerking, 

collegialiteit etc. Welke waarden werken bevorderend om aan de 

slag te gaan met inclusief verhalend werken, welke waarden zijn 

(nog) onvoldoende ontwikkeld? 

De gemeenschapsruimte 12. 
– WERKEN AAN DE 
TEAMCULTUUR 
(FACULTATIEF)

INTROD U CTIE

3-4 UUR
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3)  Wat zijn de opvattingen over professionaliteit? Hoort het delen van 

persoonlijke ervaringen daarbij? Wat is de norm over privacy, is het 

okay om ook persoonlijke zaken te delen met cliënten? Waar ligt de 

grens? 

4)  Hoe vertrouwd zijn de teamleden? Kennen jullie elkaar goed? Hoe-

veel wisselingen zijn er in de afgelopen tijd geweest? 

5)  Hoe staat het met de (ervaren) werkdruk? 

6)  Past het leiderschap bij inclusief verhalend werken?

Stel jezelf, na het bespreken van deze (en mogelijk andere vragen) over 

de teamcultuur, de vraag wat je nodig hebt als team. Kun je zo verder 

of moet er eerst iets aan de teamcultuur of de teambezetting gedaan 

worden? Heb je daar coaching of begeleiding bij nodig?

Noteer de uitkomsten in het logboek ‘Inclusief verhalend werken’.

Plan de volgende meeting.
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In zekere zin is alles wat je tot nu toe hebt gedaan voorwerk geweest. 

Je bent nu vertrouwd geraakt met het gedachtegoed van inclusief 

verhalend werken. Je hebt in het team, met cliënten, verwanten, 

andere naasten en vrijwilligers en met gespecialiseerde collega’s erover 

gesproken. Je hebt als team je ambities uitgesproken en ook al een in 

beeld gekregen wat mogelijk is en waar de vraagstukken liggen. 

OPDRACHT

In deze etappe ga je aan de slag om inclusief verhalend werken in de 

praktijk vorm te geven. Deze etappe bestaat uit zes bijeenkomsten van 

2-3 uur. Elke bijeenkomst formuleer je acties om inclusief verhalend 

werken handen en voeten te geven. Het begint met een verkenning 

van jullie praktijk. Op de vervolgbijeenkomsten koppel je terug hoe de 

acties zijn verlopen, je stelt de plannen bij en formuleert nieuwe acties. 

Maak een praktijkverkenning door met elkaar de onderstaande vragen 

te bespreken. Het kan behulpzaam zijn om voor iedere vraag een apar-

te fl ap in te vullen. 

1.  Wat weten we van de cliënten als het gaat over hun levensverhaal, 

hun betekenisvolle relaties, hun belangstelling, waar ze zin aan 

ontlenen en over hun verlangen naar het gewone leven? Wie heeft 

deze informatie? Is die ergens vastgelegd? Wordt daar het gesprek 

ook over gevoerd met de cliënt? Zo ja, wie doet dat en wat zijn de 

momenten en plekken daarvoor? 

2.  Als je met de bril van inclusief verhalend werken kijkt naar je 

praktijk, wat gaat er dan goed? Waar vindt het gesprek met de cliënt 

over haar of zijn verhaal? Waar zijn er plekken waar betekenisvolle 

ontmoetingen kunnen plaatsvinden, tussen cliënten en begeleiders, 

tussen cliënten mensen die belangrijk voor hen zijn, tussen cliënten 

onderling? 

Kamer 
naar keuze13. 

– TIJD VOOR 
ACTIE!

INTROD U CTIE

3-4 UUR
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3.  Hoe staat het in de organisatie met de ruimte om ‘het leven te vieren’, 

de ruimte voor het niet nuttige maar zinnige? Ruimte om welkom he-

ten, afscheid nemen, feest te vieren, gezamenlijke maaltijden. ‘stamta-

fel’-momenten en dergelijke. Breng dit eens in kaart. 

4.  Wie zijn er belangrijk voor het betekenisvolle leven van cliënten, waar 

liggen de belangrijke ‘niet nuttige’ relaties? Denk aan familie, medecli-

enten, zorgverleners, vrijwilligers. Sta speciaal stil bij de vraag hoe het 

zit met vriendschappen. 

5.  Wat is de missie en de zorgvisie van de organisatie waar je werkt? Biedt 

die aanknopingspunten voor inclusief verhalend werken? 

6.  Welke methodiek gebruiken jullie? Biedt die aanknopingspunten voor 

inclusief verhalend werken? Waar zitten de aanknopingspunten? 

7.  Gebruiken jullie verhaalmethoden, levensboeken bijvoorbeeld? Zo ja, 

hoe bevalt dat? 

Waardeer, nadat je deze onderdelen geïnventariseerd hebt, alles wat 

je in kaart hebt gebracht. Waar zijn jullie, bezien vanuit de bril van inclu-

sief verhalend werken, tevreden over. Waar niet? 

Formuleer vervolgens een aantal acties die je kunt nemen, om: 

1)  meer te maken van waar je tevreden mee bent of waar je trots op 

bent. 

2)  inclusief verhalend werken te bevorderen, oftewel hoe je plekken 

kunt creëren waar betekenisvolle ontmoetingen voor cliënten 

mogelijk kunnen worden. 

Denk niet te groot bij het formuleren van de acties. Er is niks mis 

met ambitieus zijn, maar de ervaring leert dat het beter is om haalbare 

stappen te formuleren. Als je van een zes naar een zeven gaat, kun je met 

trots vooruitgang constateren. Als je meteen van een zes naar een negen 

wilt, loop je kans je eigen teleurstelling te organiseren. 

De acties moeten realistisch zijn, passen bij de organisatie, ze moe-

ten jullie bij voorbaat al energie geven en ze moeten uiteraard dienstbaar 

zijn aan de cliënten. 

Je kunt denken aan: 

-  Verdere verkenning met cliënten en verwanten middels de verhaal-

cirkel 

-  Creëren van momenten en plaatsen waar ‘nutteloze’ verhalen 

gedeeld kunnen worden 

- Oefenen met ‘niet functionele’ communicatie 

- Stamtafelgesprekken met cliënten en verwanten 

- Aanvullende scholing 
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Kies de belangrijkste 2 of 3 acties uit en spreek af wie wat gaat doen 

en wanneer en hoe je de betrokkenen hierover gaat informeren. Spreek af 

wanneer je gaat terugkoppelen. 

Op de terugkoppelbijeenkomst presenteer je de uitkomsten van 

de acties en bespreek je die met elkaar. Is er bijvoorbeeld voldoende tijd 

(en innerlijke ruimte) voor de gewenste niet functionele aandacht? Waar 

zou je mee kunnen stoppen om tijd te creëren? Wat werkt gewoon niet 

en ga je mee stoppen. Wat is juist succesvol of hoopgevend en wil je meer 

aandacht geven? 

Op basis van de resultaten kun je de acties aanvullen, aanscherpen 

of nieuwe acties formuleren. Dit doe je minimaal vijf keer. Je bent hier 

dus zeker een half jaar mee doende. 

Noteer na iedere bijeenkomst de opbrengsten, bijstellingen en nieuwe acties 

in het logboek ‘Inclusief verhalend werken’.

Plan telkens de volgende meeting, of plan ze alle zes van tevoren. 

ModuleVerhalendWerken_Def.indd   35ModuleVerhalendWerken_Def.indd   35 23-06-2022   12:3723-06-2022   12:37



36INCLUSIEF VERHALEND WERKEN – EEN ROUTEKAART

De gemeenschapsruimte14. 
– WAAR STAAN 
WE NU? 

2,5 UUR 

INTROD U CTIE

Maak na 5 of 6 bijeenkomsten de balans op. In welke mate zijn jullie 

toegegroeid naar jullie visies en ambities.  

OPDRACHT

Het mooiste is om de balans op te maken met de direct betrokkenen, 

de cliënten (mogelijk aangevuld met verwanten en anderen). 

Lig je op koers, wat gaat goed en waar loop je tegen aan? Waar ga je 

mee door, waar ge je mee stoppen en wat vraagt om een nieuwe im-

puls? 

En vergeet niet om de mooie resultaten te vieren…  

Na het opmaken van de balans kun je besluiten om opnieuw een cyclus 

van acties in te gaan, dus terug te keren naar etappe 10. Het kan ook 

zijn dat je voldoende hebt neergezet, dat jullie tevreden zijn met hoe 

het huis nu ingericht is, waardoor inclusief verhalend werken vol-

doende is geïntegreerd. In het laatste geval komt deze route door het 

huis tot een eind en is er ruimte gekomen voor nieuwe betekenisvolle 

avonturen, waar alle betrokkenen gelukkig van worden.

Noteer ook de laatste uitkomsten in het logboek ‘Inclusief verhalend werken’.

Plan een eventuele volgende meeting. Of een teamuitje om te vieren dat jullie 

nu anders te werk gaan?
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Bijlage
DE VERHAALCIRKEL

Met behulp van de Verhaalcirkel kun je eenvoudig informatie over het 

levensverhaal van een cliënt verzamelen. 

De informatie over het levensverhaal van de cliënt is bedoeld om de cliënt 

beter te leren kennen. Dat kan je helpen om:

•  beter begrip voor de cliënt te krijgen;

•  om hem of haar beter te begrijpen;

•  om te leren van voor hem of haar van betekenis is;

•  om het contact tussen de cliënt en jou te verbeteren;

•  om de zorg goed af te stemmen op wat voor de cliënt van betekenis is.

Als je met de Verhaalcirkel werkt moet je het verschil weten tussen feiten 

en betekenissen. Een feit of een gebeurtenis uit het leven van de cliënt 

heeft een bepaalde betekenis voor haar of hem. Jij weet van tevoren niet 

welke betekenis dat is. Als de cliënt getrouwd is, kan de partner voor de 

cliënt een bron van steun zijn, maar ook een bron van ellende. Je weet het 

niet. Als de cliënt geen familieleden heeft, kan dat een bron van eenzaam-

heid zijn, maar misschien geeft het ook wel een gevoel van vrijheid. Je 

weet het niet. Neem een houding aan van ‘respectvolle nieuwsgierigheid’. 

Dat is een houding van belangstelling, waarbij je telkens op zoek bent naar 

wat de feiten en gebeurtenissen uit het leven van de cliënt en wat die voor 

haar of hem betekenen. 

Je kunt de Verhaalcirkel invullen met de cliënt alleen, met collega’s, in je 

team, met verwanten, vrienden, vrijwilligers of andere bekenden van de 

cliënt. Uiteraard altijd in overleg met de cliënt zelf of haar of zijn belan-

genbehartiger. Het is ook mogelijk om combinaties te maken. 

Leg van tevoren goed uit wat het doel van de bijeenkomst is. 

Laat de bijeenkomst nooit langer dan 1 uur duren.

naam

betekenis

feiten
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1.   Neem een groot vel papier (minimaal A3, maar liever nog een fl ap 

van een fl ipover). Zorg ervoor dat je goed werkende stiften bij je 

hebt.

2.   Teken van tevoren drie cirkels op het papier [zie voorbeeld op de 

pagina hiervoor]. 

 a)  In de middelste cirkel kun je de naam schrijven van de cliënt, of 

liever nog een mooie foto van haar of hem opplakken;

 b)  De buitenste cirkel is de cirkel van de feiten;

 c)  De binnenste cirkel is het breedst. Daarin staat wat de feiten 

voor de cliënt betekenen. Besteed altijd aan deze cirkel de 

meeste tijd;

 d)  Teken aan de zijkant een vak waarin je zet ‘te doen’. Daarin 

noteer je welke vervolgstappen de cliënt of jij met de cliënt wil 

gaan zetten. Nog een sessie, waar wil hij of zij verder op door? 

Moet er iets uitgezocht worden? Zo ja, hoe en bij wie? Ga je de 

cliënt helpen om iets te ondernemen?  Willen jullie iets gaan 

uitproberen? 

3.   Bedenk voordat je met de Verhaalcirkel aan de slag gaat nog even 

goed de volgende zaken:

 •  Neem een houding vaan van respectvolle nieuwsgierigheid;

 •   Het gaat om wat van betekenis is voor de cliënt, de betekenis 

voor jou of voor de familie of anderen staat niet centraal;

 •   Doel is ruimte maken voor het eigen verhaal van de cliënt en 

mogelijk om op basis daarvan bestaand relaties te onderhou-

den, versterken nieuwe relaties aan te gaan.

4.   Bedenk van tevoren hoe je het verschil tussen feit en betekenis 

gaat uitleggen.

5.   Kies een cliënt uit met of voor wie je dit wilt doen. 

6.   Bepaal met de cliënt met wie je de Verhaalcirkel wilt invullen:

 a)  Met de cliënt alleen;

 b)  Met een verwant, vriend of vrijwilliger;

 c)  Met een collega.

7.   Maak een afspraak wanneer je dit gaat doen.

8.   Een sessie duurt tussen een half uur en een uur. Als de tijd om is, 

is het klaar. Streef niet naar volledigheid. Je kunt altijd natuurlijk 

een vervolgafspraak maken (noteer dat dan het vak ‘te doen’).

9.   Leg alle deelnemers van tevoren goed uit wat de bedoeling is. 

Benut daarvoor de onderwerpen die bij punt 3 genoemd zijn.

10.   Vul dan de Verhaalcirkel in.

 a)  Begin bij de feiten. Neem hier tussen de 10 en 15 minuten voor;

 b)  Ga dan na wat de betekenis is van die feiten voor de cliënt. Je 

kunt ook zaken op het spoor komen die van betekenis zijn voor 

de cliënt zonder dat je precies weet hoe dat verband houdt met 

zijn of haar levensgeschiedenis. Neem hier zeker 15 minuten de 

tijd voor;

 c)  Schrijf in het vak ‘te doen’ welke acties de cliënt en jij willen 

ondernemen in het vervolg. Ook zaken die je verder wilt uitzoe-

ken kun je hier opschrijven. 

11.   Maak afspraken over het delen van informatie met collega’s.

MANIER VAN WERKEN:
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