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Aanleiding 
Kwantitatieve gegevens domineren sinds jaar en dag verantwoordings- en evaluatieprocessen en –
systemen bij overheden en maatschappelijke organisaties, terwijl bestuurders, professionals en 
burgers beseffen dat dit maar een deel van de werkelijkheid vangt. Ze willen dat buurten 
veerkrachtig zijn, burgers in staat zijn zoveel als mogelijk de eigen regie te nemen, de verleende zorg 
en de toeleiding naar arbeid goed zijn, dat mensen ‘tot hun recht kunnen komen’. Hoe krijg je nu 
‘goed zicht’ op de werkelijkheid, en op de impact die beleid en uitvoering hebben? Gemeenten, 
maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen stellen zich deze vragen in toenemende mate, 
mede onder invloed van de transformaties in het sociaal domein.  

 
Wat is narratief verantwoorden? 
Narratieven beginnen met verhalen als vorm, dus niet op basis van een strak gestructureerd 
interview, maar een met open startvraag. Die ‘open startvraag’ wordt niet alleen gesteld aan 
bewoners, burgers, cliënten, maar ook aan professionals en zelfs ook aan ‘de cijfers’. 
De transformaties in het sociale domein vragen om aanvullende kennis die dicht tegen de leefwereld 
wordt opgehaald. Met narratieven zoals we die hiervoor hebben omschreven zou het mogelijk 
moeten zijn kennis en inzichten te verzamelen en deze met elkaar te delen. Op deze manier, dragen 
beleidsmakers, professionals, storytelling specialisten en burgers samen bij aan het vinden van 
nieuwe richting voor de vormgeving van de publieke dienstverlening, die voldoet aan de 
verwachtingen van burgers, bewoners en cliënten. 
 
Een kennisnetwerk 
Het Kennisnetwerk Narratief Verantwoorden wil een hybride innovatief kennisnetwerk zijn, waarin 
kennisinstellingen, gemeenten, maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers en 
burgerinitiatieven de handen ineenslaan met als doel om narratief verantwoorden in de praktijk te 
ontwikkelen, te toetsen op bruikbaarheid. Ook willen we verder inzicht verwerven om het narratief 
verantwoorden als meta-methodiek met behulp van wetenschappelijke inzichten en gericht op 
praktijkonderzoek door te ontwikkelen. Het KNV voert deze activiteiten niet zelf uit, maar brengt 
inzichten bij elkaar. Het KNV vormt een podium voor kennisuitwisseling en kennisdeling waar 
beleidsmakers, professionals, onderzoekers en specialisten van narratieve methodieken elkaar 
kunnen vinden om ervaringen uit te wisselen over nieuwe vormen van beleid verkenning, beleid 
vormen, beleid besluiten, beleid uitvoeren en beleid evalueren. Het Kennisnetwerk is ondergebracht 
bij de Werkplaatsen Sociaal Domein van de Hogescholen. Het Kennisplatform Utrecht Sociaal 
coördineert het netwerk vanuit het KSI-HU. Het Kernteam van het KNV Op Verhaal Komen wordt 
gevoerd door een interdisciplinair team vanuit verschillende Kenniscentra.  
 
Volgen van de praktijk… 
In het afgelopen jaar heeft het KNV een aantal praktijken, initiatieven gevolgd, waar de 
kerngroepleden bij betrokken waren. Steeds keken we vanuit onze rollen als professional, adviseur of 
onderzoeker, kritisch naar de randvoorwaarden, proceselementen, houdingsaspecten die van belang 
zijn bij het werken met narratieven in de beleidscontext. We zochten naar bevorderende en 
belemmerende factoren voor het narratieve werken en kwamen er achter dat verhalende 
benaderingen worden ingezet in de verschillende fasen van de beleidscyclus.  
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Twee Communities of practice and learning 
Tijdens twee Communities of Practice and Learning (COPL)-bijeenkomsten hebben professionals, 
ambtenaren, storytelling-specialisten en onderzoekers in Zaanstad (maart 2019) en in Amersfoort 
(juli 2019), uitgewisseld over hun ervaringen met het gebruik van verhalende methoden in de 
beleidscyclus. De input werd gebruikt om een aantal werkzame elementen te formuleren. Aanwezig 
waren o.a. gemeenten Apeldoorn, Zaanstad, Hoorn, Haarlem, Utrecht, Amersfoort, Amsterdam, 
Uithoorn, Stichting Presentie, Versa Welzijn, Dock-Haarlem, Senseguide, Perspectivity.  
 
Randvoorwaarden en enkele werkzame elementen voor narratief verantwoorden 
Uit het volgen van de praktijken en onze observaties blijkt dat het werken met narratieven in de 
beleidscontext vraagt om reflectie over de voorwaarden om narratief verantwoorden in gang te 
zetten en te kunnen laten slagen. Uit de praktijkobservaties komt naar voren dat onderstaande 
randvoorwaarden van doorslaggevend belang zijn voor het wel of niet slagen van het proces. Dit is 
slechts een greep uit de vele ervaringen die het KNV Op Verhaal Komen heeft opgehaald: 

• Spreek vooraf basis- ofwel vertrekwaarden af met alle dragers van het proces.  
• Maak een afspraak met elkaar over de betekenis van narratief werken en de meerwaarde 

ervan voor de deelnemers.  
• Om de vertraging of stagnering van het proces te ondervangen, is het wenselijk dat alle 

deelnemers aan het begin van het traject een gemeenschappelijke afspraak maken over de 
basisprincipes van het narratieve werken. Op deze manier ontstaat gedeeld eigenaarschap 
voor het narratieve proces.  

• Gelijkwaardigheid van alle verhalen  
• Taal, beeld en vorm zodanig dat iedereen de bedoeling begrijpt. Het is belangrijk om de taal 

aan te passen voor degenen waarvoor het beleid is bedoeld. Zodat de doelgroep van beleid 
kan begrijpen waar het om gaat. Het gebruik van tekeningen en andere visuele 
ondersteuning maakte dat situaties eenduidig (letterlijk) worden geschetst. 

• Tijd nemen voor gaande-weg-verkenning en “open resultaat”  

 
Tekening en verslag: Sandra Geelhoed, Amersfoort, 
2019c 
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De meeste gemeenten willen doelmatig werken en bepalen vooraf de benodigde tijd en het 
gewenste resultaat. Dikwijls blijkt dat de vooraf ingeruimde tijd voor de uitvoering van het traject 
niet overeenkomt met de stappen die verschillende partijen ook daadwerkelijk kunnen zetten.  

Meestal is er meer tijd nodig voor verkenning. Het vinden van tijd en ruimte is dan ook een drempel 
in de voortgang. Dit geeft weer hoe complex en tijdrovend het werken op basis van verhalen kan zijn 
in de beginfase. Als er wordt doorgezet en het anders werken op basis van narratieven van 
eindgebruikers, zal de rest van de beleidscyclus als het goed is anders verlopen en juist tijd 
opleveren. Er wordt immers samen en integraal gewerkt aan een proces van doorontwikkeling. 

 

 

*** 

Deze handreiking is geschreven door: Kernteam KNV: Sandra Geelhoed (projectleider-HU), Esther Sarphatie 
(UvA), Ard Sprinkhuizen (HU) en Cora Brink (HAN). Voor meer informatie: sandra.geelhoed@hu.nl 

Met dank aan: Joop van der Zee (VNG), Hélène Smulders (Ministerie BZK), Programma Volgen, Spiegelen Leren 
in het Sociaal Domein; Beleidsmedewerkers in Almere, Amersfoort, Ameland, Apeldoorn, Haarlem, Hilversum, 
Hoorn, Houten, Nieuwegein, Schiermonnikoog, Uithoorn, Utrecht, Zaanstad; Professionals van Dock-Haarlem, 
Mens-de Bilt, Versa-Welzijn; Onderzoekers van Werkplaatsen Sociaal Domein, Movisie, Universiteit Tilburg, 
Erasmus Universiteit Rotterdam, USBO; Perspectivity, SenseGuide, StoryConnect, Stories of Change; Annemiek, 
Mirjam, Demi, Romy, Loes, Dorine, Linda, Nicolien, Joost, Ineke en alle andere meedenkers-en doeners! 

SLUIT JE AAN. WEES WELKOM! 


